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Pensando nas e a partir das práticas educacionais: aspectos, 
dimensões e possibilidades

O campo das ideias sempre progrediu por meio da crítica 
aos seus próprios fundamentos, aliás, esse é um axioma do 
pensamento científico, de precarizar sua produção acadêmica. 
Nos anos 80 e 90 do século XX várias temáticas rodeavam os 
espaços universitários, desde a abertura democrática, o mo-
vimento feminista, os movimentos sociais populares, a teoria 
marxista, as mudanças pedagógicas no campo educacional; 
mas foi a crise dos paradigmas que dominou a temática nas 
ciências sociais como um todo. 

Por paradigma, entende-se todo um conjunto de prin-
cípios e de metodologia que impõe um padrão, um modelo 
ao pensamento, evitando, assim, a contaminação de outras 
formas de pensar e de agir. No entanto, pensar e aplicar os 
paradigmas tinham pouco valor epistemológico. A causa po-
deria ser os próprios operadores dos modelos, incapazes de 
perceber a dimensão explicativa das ideias que abraçavam, ou 
as ideias que necessitavam de “arejamento”

Na obra “As revoluções científicas”, Kuhn (2003) apon-
ta a gênese dessa crise. A perda de eficácia epistemológica, 
ou seja, do poder de explicar o que acontece no cotidiano 
afastava a teoria da realidade e, diante disso, aquilo que se 
produzia como modelo explicativo não encontrava correspon-
dência com a vida.

Como resolver o impasse entre realidade e teoria? Para 
indicar respostas, o melhor é voltar aos fundamentos da An-
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tropologia. Este conhecimento não produziu paradigmas, mas 
desenvolveu seu arcabouço teórico a partir da vida, do homem 
concreto, da experiência de vida. Mesmo com os antropólogos 
de gabinete, vinculados ao evolucionismo, suas elaborações 
tinham como base relatos dos viajantes, dos administradores 
que descreviam a vida de vários povos pelo mundo. Por isso, 
não há manuais de Antropologia, uma vez que a condição 
para a elaboração antropológica é a experiência etnográfica.

Longe de resolver essa situação entre teoria e realidade 
ou entre o tipo de conhecimento que melhor elabora a teoria, 
convém voltar ao nosso objetivo que é o de apresentar esta 
coletânea e, ao mesmo tempo, enunciar que ela traz elementos 
explicativos da realidade social devido à sua heterogeneidade 
metodológica e por se abrir às várias vertentes teóricas. Essa 
postura se faz necessário em razão da realidade que se apre-
senta em pleno século XXI.

Muitos teóricos (BOURDIEU, 1996; BAUMAN, 2001; 
VELHO, 1980, SANTOS, 2001) para ampliar seus recursos 
de análise constituíram categorias que pudessem captar os fe-
nômenos da vida, ao mesmo tempo em que os interligava a 
uma compreensão mais geral. Bourdieu, por exemplo, após 
leituras das teorias sociológicas e perceber nelas fragilidades e 
fortalezas, cria categorias que o auxiliariam a pensar os diver-
sos campos sociais, desde a universidade ao rural. A polifonia 
das categorias surgidas desde os anos 60 traz para o campo 
da teoria a certeza de que a incerteza impera em toda parte.

A base da teoria está nas esquinas das ruas, na areia da 
praia, nos sítios arqueológicos, nas aldeias indígenas, nos tem-
plos religiosos, nos terreiros de candomblé, na roda de capoeira. 
A ciência é convidada a voltar para o lugar de onde veio, a rua. 

A maioria dos artigos desta coletânea foi produzida de-
pois que seus autores realizaram dois movimentos, que neces-

sariamente não se constituem na experiência etnográfica, mas 
representam os momentos de captura da realidade e de ama-
durecimento desses dados e, em seguida, a situação da intros-
pecção, da análise dos dados e da síntese. Vale destacar que 
esses percursos não imunizam a teoria de produzir servidão.

Apesar de a teoria não representar, de forma inequívo-
ca, a libertação do pensamento, ela contribui para sua pró-
pria crítica. Como diz Bourdieu (2004), os intelectuais devem 
contribuir para uma reflexão combativa. É nesta atitude, a de 
combatividade, que o pesquisador precisa se posicionar dian-
te de suas elaborações teóricas, especialmente no contexto de 
uma modernidade líquida. 

As expectativas dos agentes sociais são de incerteza, an-
gústia e insegurança diante de um cenário que produz, de 
forma veloz, cada vez mais informações; que reposiciona os 
agentes, nem sempre para os lugares ou os espaços que aten-
dam às suas expectativas e, que mesmo que possamos cumprir 
as exigências da escola, do mercado, do Estado e da família, 
nem assim, não se tem garantia de êxito (BAUMAN, 2001). 

Queremos destacar um dos artigos desta coletânea, ao 
mesmo tempo em que salientamos todos os outros. No artigo 
sobre o construtivismo em Pierre Bourdieu, no qual são res-
saltados aspectos das antinomias: indivíduo e sociedade, natu-
ral e historicidade, é trazida à tona a particularidade histórica 
de cada agente com sua própria ação. 

Todos nós a construímos a partir de uma realidade 
dada historicamente, ou seja, situada, mas isso não evita que 
o próprio agente a construa com suas próprias peripécias, a 
partir da bricolagem da vida. 

A noção de habitus carrega a perspectiva do bricolé, uma 
vez que aquele é constituído através das inúmeras experiên-
cias, que nem sempre guardam coerência entre si, e que co-
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ladas no corpo (mente, membros, olhos e outras partes do 
corpo) do agente social são exteriorizadas no contexto social 
através da linguagem, das roupas e de posicionamentos.

A noção de autonomia é outra dimensão do construti-
vismo social que é perpassada pelos artigos. Não adianta fa-
lar sobre formação, atendimento socioeducativo, a capoeira, 
enfim, a educação, se a autonomia não se colocar como uma 
viabilidade. 

A noção de habitus, longe de decretar a absorção do 
agente pelas condições sociais, coloca-o como produtor de 
ações capazes de ludibriar as forças do campo social e, assim, 
formatar outra realidade social.

Como utilizar as dimensões do habitus, como poten-
cialidades do agente, diante do contexto caracterizado pela 
fluidez, insegurança, angústia e incerteza? Como pensar em 
autonomia diante da dispersão das instâncias que formatam o 
ser social e o produzem sem identidade/identificação e, con-
sequentemente, sem forças para fazer frente à espetaculariza-
ção do mundo?

Essas questões não enfraquecem o construtivismo so-
cial, ao contrário, trazem evidência de que não há outra forma 
de lutar contra essa espetacularização, se não no fortalecimen-
to do agente social diante das instituições. A educação públi-
ca surge como capaz de trazer à consciência dos agentes os 
mecanismos que “tapam os olhos”. Nesse sentido, La Boétie 
(1999, p.74) já se questionava:

No momento, gostaria apenas que me fizesse compre-
ender como é possível que tantos homens, tantas ci-
dades, tantas nações às vezes suportem tudo de um 
tirano só, que tem apenas o poderio que lhe dão, que 
não tem poder de prejudicá-lo senão enquanto acei-
tam suportá-lo[...].

A conversa que leve a alguma reflexão sobre o fenômeno 
da servidão humana não pode ser realizada sem a educação. 
Entendida, nesta coletânea, como um processo de aquisição 
de habilidades e de competências que se agregam ao corpo 
dos agentes para capacitá-lo para a vida. É a perspectiva dessa 
educação que disponibiliza em seus dispositivos “janelas dia-
lógicas” de desvelamento do mundo. No entanto, a educação 
tem influências, uma delas é a transformação do mundo.

Bauman (2001) aponta que a modernidade derrete o só-
lido, logo todas as formas de pensamento, inclusive as institu-
cionalizadas são permanentemente evaporizadas ou tornam-se 
fluidas. Longe dessas características representarem a entrada 
em outra era, na verdade apontam para a solidez da moderni-
dade, cada vez mais paradoxal, ambígua e contraditória.  

Essas transformações cada vez mais rápidas e dinâmicas 
não acontecem em todas as instituições e lugares, e uma das 
instituições que resiste ao derretimento é a escola. A perma-
nência do seu modus operandi significa que o seu projeto está 
tendo êxito: o fracasso escolar das classes trabalhadoras. A 
escola é um elemento de compreensão da questão apontada 
por La Boétie (1999). Ela, em seu projeto, tem conseguido 
submeter pessoas à tirania de poucos não agregando a essas a 
capacidade do desvelamento.

Como deve se iniciar a produção do pensamento desve-
lador? Como a escola pode iniciar uma reflexão praxiológica 
com todos nós? Como a educação pode transforma-se em ins-
trumento de esclarecimento contra a tirania? Os artigos desta 
coletânea, por vários caminhos e abordagens, respondem as 
essas questões, mas não iremos nos furtar ao privilégio de in-
dicar o caminho que percorremos para respondê-las.

Nossos primitivos nos dão uma pista. Franz Boas (2011, 
p. 149), ao se referir à forma de comunicação dos homens em 
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sociedades mais simples, destaca o lado prático na arte das 
palavras: 

O ser humano primitivo, quando conversa com seus 
companheiros, não costuma discutir ideias abstratas. 
Seus interesses estão concentrados nas ocupações de 
sua vida diária; e quando se toca em problemas filosó-
ficos, estes aparecem ou relacionados a determinados 
indivíduos, ou nas formas mais ou menos antropomór-
ficas de crenças religiosas. Dificilmente ocorrerão na 
linguagem primitiva discursos sobre a qualidade sem a 
conexão com o objeto ao qual pertencem, ou sobre ati-
vidades ou situações desvinculadas da ideia de o autor 
ou o sujeito estarem em determinada situação.

A escola precisa compartilhar o cotidiano de seus alu-
nos, para isso precisa conhecer a comunidade de seus alunos. 
Uma aprendizagem pautada no contexto, nas questões prá-
ticas e nas necessidades individuais e coletivas é o elemento 
desencadeador do interesse, da inteligência e da necessidade 
de resolver problemas práticos. Conversas abstratas (sem o 
devido ajuste à realidade) em determinado nível de ensino só 
afastam o aluno da escola. Nesse sentido, Bourdieu (1989), 
em seus artigo: “A escola conservadora: a desigualdade diante da 
cultura”, afirma que a escola, com seu generalismo, aplica o ensi-
no de forma igual a todos sem considerar as diferenças sociais 
e culturais de cada criança, ou seja, sem aplicar ao conteúdo, 
elementos do cotidiano das classes populares.

A escola, como todo invento da modernidade, ambígua, 
paradoxal e contraditória pode significar uma alternativa para 
uma nova sociedade. Divergindo de Bauman (2001, p. 12), 
quando ele afirma que “A tarefa de construir ordem nova e 
melhor para substituir a velha ordem defeituosa não está hoje 
na agenda”. 

Não são poucos os movimentos e as instituições moder-
nas que se apresentaram (ou se apresentam) como instrumen-
tos para construção de uma nova ordem social: os partidos 
políticos, o Estado, a vanguarda, os movimentos sociais popu-
lares, dentre outros. A despeito do esgotamento dos discursos 
e das práticas que rodeiam esses instrumentos, a escola reúne 
as condições para construir o esclarecimento político, cultural 
e social de todos os grupos sociais.

Os textos que compõem esta obra se constituem em 
reflexões particulares e que, mesmo ancoradas em  referenciais 
teóricos rigorosos e legitimados, expressam o pensamento li-
vre, pessoal, criativo, inovador e interdisciplinar, visto que o 
propósito primevo da coletânea é a produção de espaços de 
livre pensar, em que possamos exercer, verdadeiramente e 
sem amarras excessivamente burocráticas, a liberdade e a au-
tonomia que adquirimos em anos de experiência no estudo, 
na pesquisa, na produção de conhecimentos e, acima de tudo, 
em nossa prática vivencial.

A proposta de produção coletiva Cultura, Sociedade e 
Educação Brasileira: teceduras e interfaces possíveis, surgiu da ne-
cessidade de conceder legitimidade institucional e, principal-
mente, social aos estudos de pesquisadores da área da Educa-
ção e Sociedade na Universidade Estadual do Piauí e outras 
instituições parceiras, em especial os que vêm pesquisando e 
priorizando as novas abordagens e perspectivas teóricas de-
correntes das propostas da História Cultural e Sociedade, ten-
do centrado suas experiências nos sujeitos concretos, assim 
como possibilitado novos olhares e novas interpretações das 
práticas pedagógicas escolares e não  escolares.

Os textos perpassam temáticas que versam sobre cultu-
ra das instituições escolares e das organizações sociais, além 
de abordagens envolvendo fenômenos sociais em diálogo 
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com a educação, revisitando fontes comumente esquecidas 
ou silenciadas pela história da educação brasileira dita oficial, 
ampliando as possibilidades de efetivação de novas leituras, 
além da revisitação a novas fontes, notadamente as reminis-
cências próprias das narrativas dos sujeitos reais, com vistas à 
preservação da memória e à contribuição para a dinâmica de 
construção das “histórias” da educação brasileira, a partir de 
percepções e olhares que se estendem e envolvem práticas, 
políticas, tecnologias e outros aspectos das relações sociais em 
dinamicidade, deixando evidente que a concepção de educa-
ção na qual nos ancoramos, como ressaltado acima, avança em 
direção aos processos, às concepções e aos relacionamentos 
que sustentam nossa condição humana.

Acreditamos que o originalidade desta obra e sua mais 
significativa contribuição coletiva está em apresentar diversos 
olhares sobre as possíveis relações entre processos de ensino 
e de aprendizagem e a diversidade cultural, tomando como 
central as práticas pedagógicas, como podemos perceber no 
texto da professora Amada de Cássia Campos Reis, Os Desa-
fios de ser Professor no Sertão do Piauí provincial, em que desvela 
aspectos significativos a respeito do ser professor nos confins 
do sertão piauiense no período imperial, em um estado ain-
da em construção, com sérias barreiras para a implantação 
de um sistema educacional, dando ênfase, acima de tudo, às 
características das práticas pedagógicas, os reflexos e as mar-
cas dessas que perduram até contextos atuais, alertando-nos 
para a importância dessa reflexão, como conscientização para 
atentarmos sobre a necessidade de se construir políticas que 
possibilitem o exercício, do que a autora denomina, de “Do-
cência com decência”.

Seguindo na seara das práticas educativas, os professo-
res Baltazar Campos Cortez e Maria da Glória Soares Barbosa 

Lima, com o texto “Escola rurais e as práticas educativas sob a 
ótica dos seus sujeitos nas histórias de vida e nos depoimentos”, abor-
dam o conceito de prática educativa e sua aplicabilidade no 
campo educacional, no contexto da educação rural, a partir 
dos depoimentos e das histórias de vida de professores do 
eixo rural-urbano da cidade de Oeiras, no Piauí, defenden-
do a prática educativa como uma ação humana, ancorados 
na crença de que as histórias de vida de professores-sujeitos 
favorecem o estabelecimento de um campo que sempre está 
em movimento, especialmente porque a compreensão sobre 
as práticas educativas jamais se esgota, especialmente quando, 
no caso especial da pesquisa realizada, as práticas pedagógicas 
do professor leigo rural se constroem a partir do ensaio-erro, 
tendo como referência e modelo a prática de seus antigos 
professores.

Em seguida, o professor José da Cruz Bispo de Miranda 
nos traz, com o texto “As ideias do construtivismo em Bourdieu”, 
ricas e inovadoras reflexões em torno da perspectiva cons-
trutivista gerativa. Apresentando explicações claras acerca dos 
conceitos de construtivismo social e de habitus e das catego-
rias de campo e espaço social, José Bispo propõe uma análise 
das ideias de Bourdieu nos domínios da epistemologia e da 
teoria metodológica a partir da perspectiva do construtivis-
mo gerativo, culminando suas ideias com reflexões sobre as 
obras “Meditações Pascalianas e Razão Prática”, assim como, des-
velando a amplitude, a multidimensionalidade e a largueza de 
possibilidades de interpretações proporcionadas pelo estrutu-
ralismo genético.

O autor, com vasta formação e conhecimento na obra 
de Bourdieu, informa, de acordo com suas próprias palavras, 
que “A plasticidade das categorias produzidas pelo pensamento es-
truturalista genético resulta em estudos em diferentes campos, objetos 
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e problemas.”, a partir de um processo em que as situações e 
os contextos vão se construído de forma criativa, pulsante e, 
acima de tudo, imponderável.

O professor José Bispo, retorna em um novo texto, in-
titulado “A Cultura policial e o desenvolvimento como Liberdade: os 
serviços policiais e as liberdades individuais.”, dessa vez abordan-
do os serviços da instituição Polícia, buscando perceber em 
que as instituições policiais, especialmente a Polícia Militar, 
na cidade de Teresina/PI tem contribuindo para expansão 
das liberdades individuais. Por meio de um texto denso, po-
rém de leitura agradável, o autor promove um interessante 
diálogo que envolve as concepções de segurança pública e o 
desenvolvimento como liberdade; aspectos teóricos e práticos 
inerentes à formação policial, ancorados no olhar do policial; 
questões sobre os direitos humanos, a partir da visão legalista, 
associada a concepção predominante nas instituições policiais; 
além de significativas reflexões acerca da noção de policia-
mento e da organização policial.

O próximo texto, “Fracassado, quem? - um estudo acerca do 
fenômeno do fracasso escolar, conforme apreciação de professores da 
rede pública de Floriano/PI”, de autoria de Deise Elane Santos 
Rêgo, Ellery Henrique Barros da Silva, Fauston Negreiros, é 
resultado de estudos constituídos a partir dos discursos de 
vinte e cinco professores de escolas públicas de Floriano/PI, 
na tentativa de aproximação da concepção destes profissio-
nais acerca do fracasso escolar nestas instituições de ensino. O 
texto, ancorado numa aprofundada análise dos dados produ-
zidos na investigação, sustentados por uma rica organização 
estatística sobre estes, versa sobre características e causas do 
fracasso escolar, situando o papel do profissional pedagogo 
nessa seara e, numa excelente culminância, demonstra como 
profissionais docentes, mesmo diante de uma multiplicidade 

de fenômenos e situações adversas, ainda tendem a respon-
sabilizar grupos específicos como “culpados” pelo fracasso no 
processo de ensino-aprendizagem, processo no qual deveriam 
se sentir inseridos como sujeitos, senão centrais, ao menos 
indispensáveis para o seu pleno desenvolvimento.

Seguindo no campo de temas próprios da Psicolo-
gia Educacional, Ellery Henrique Barros da Silva e Fauston 
Negreiros, com o texto “Reminiscências de Bullying na Escola: 
narrativas de futuros pedagogos”, ancorados em estudos sobre 
o bullying, no contexto educacional de Floriano/PI. O texto 
descreve as experiências/memórias de estudantes de Peda-
gogia vivenciadas acerca do bullying, no período de sua es-
colarização na Educação Básica, trazendo pistas para que se 
entenda que o bullying é um fenômeno que produz significati-
vas marcas negativas para a vida toda, tratando-se, segundo as 
palavras dos autores, de uma “[...] violência silenciosa e perigosa, 
estando presente nas reminiscências dos sujeitos ao longo dos anos.”, 
porém, cabendo às escolas, às famílias e à sociedade em geral 
o acompanhamento e a vigilância efetivos no sentido de que 
crianças, adolescentes e adultos possam desenvolver e convi-
ver, notadamente em ambientes de aprendizagem, a partir de 
uma cultura da e pela paz.

Novamente, Fauston Negreiros e Ellery Henrique Bar-
ros da Silva, agora seguindo no campo da Psicopedagogia, 
apresentam o “Observatório Psicopedagógico: promovendo ações em 
benefício da comunidade acadêmica da UFPI”, fruto de suas inves-
tigações, ainda no contexto de Floriano/PI, sobre o projeto de 
extensão “Observatório Psicopedagógico”, a partir do olhar sobre 
os principais problemas e as dificuldades encontrados pela 
comunidade acadêmica, no contexto citado, envolvendo dis-
centes dos cursos de Enfermagem, Pedagogia, Biologia e Ad-
ministração daquele campus. O artigo versa sobre a docência 
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no Ensino Superior, destacando aspectos internos, envolven-
do práticas, saberes, teorias, profissionalização e a dimensão 
pedagógica, assim como fatores externos que incidem signifi-
cativamente sobre a nova reorganização e ordenação na natu-
reza dos serviços ofertados nesse nível educacional, além de 
desvelar um vasto leque de dados legitimamente levantados 
acerca das queixas mais comuns nos cursos investigados, cul-
minando apontando para a urgência na criação de ambientes 
físicos e sociais de escuta e de apoio educacional aos obstácu-
los pedagógicos emergentes.

Dando sequência às produções, temos o artigo “Educa-
ção e juventude: experiências de protagonismo social no campo”, do 
professor Luciano de Melo Sousa, que caminha por meio da 
análise de um projeto educativo associado a uma pesquisa par-
ticipante orientado pelo pensamento do educador e pensador 
brasileiro Paulo Freire, assentado numa experiência educativa 
de jovens de comunidades rurais de municípios piauienses. 
Luciano Melo, profundo conhecedor e atuante ativo na seara 
da Educação do Campo, dialoga com, seguindo suas refle-
xões, “[...] o protagonismo juvenil na experimentação educativa e 
política de liberdade social a partir dos desafios vividos pelos jovens, 
seus parceiros e suas comunidades [...]”, demonstrando o caráter 
dinâmico, conflitivo e emancipatório desse protagonismo ju-
venil, assim como, novamente destacando sua fala, “[...] aliado 
aos aprendizados subjetivos e coletivos,  associados a uma ética de 
justiça e igualdade social.”

O texto seguinte, “Educação e Formação de valores raizais 
próprios: desafios epistemológicos e ético-políticos”, de autoria da pro-
fessora Lucineide Barros Medeiros, versa sobre uma reflexão 
a respeito de condicionamentos identificados no processo de 
produção de conhecimento nas instituições de ensino brasilei-
ras e latinomaricanas. As reflexões da autora, cujas produções 

se alargam por diversos campos e temáticas, sempre privile-
giando o social em diálogo com o educacional, ancoram-se na 
compreensão de que a produção de conhecimento nas insti-
tuições de ensino destacadas se encontra “[...] seqüestrada por 
valores opressores e desvinculada das grandes questões sócio-políticas 
‘próprias’ [...]”, reflexões essas, não podemos nos esquecer, com-
partilhas por pensadores, tais como Mignolo, Quijano, Borda, 
Paulo Freire e Saviani, assim como, “[...] atravessada por questões 
suscitadas nos diálogos do Núcleo Docente Estruturante do Curso de 
Pedagogia da UESPI, quando se colocou diante da necessidade de rea-
lizar determinadas alterações na proposta curricular para adequá-la às 
novas exigências legais [...].”. O artigo culmina nos desafiando a 
aceitar a “colonialidade” que, segundo a autora, habita-nos e, ao 
mesmo tempo, a nos aventurar a visitar outros lugares, outras 
culturas, outras históricas e a ler outros clássicos.

No artigo, na verdade um quase Ensaio, “Educação, Cul-
tura e Escola: a escola de capoeira e as interlocuções possíveis entre o 
formal e o não-formal”, de autoria do professor Robson Carlos 
da Silva, são dispostas reflexões acerca do embate entre as 
possibilidades da capoeira como prática cultural de educação 
não formal, que educa para a liberdade de expressão, seja 
gestual (movimentos) e/ou oral (musicalidade), enfatizando 
formas diversas e reelaboradas de se considerar a história so-
cial brasileira, por meio da luta e do uso de estratégias de 
resistências contra a opressão imputada ao povo (em especial 
o negro no Brasil), e as tentativas de institucionalização dessa 
cultura, por meio da conformação, do controle e da domes-
ticação, remetendo à ideia de produção de corpos submissos 
e dóceis enfatizada por Michael Foucault. As reflexões nos 
conduzem a enxergar a capoeira como 

[...] uma prática em que a alegria e o riso se encontram 
com a luta e o combate, o físico e o espiritual se inter-
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penetram, em um diálogo constante, [...] prática educa-
cional significativa, visto que possibilita sua utilização 
de diversas formas, com olhares diversos, em espaços e 
tempos diferenciados, assim como pelo envolvimento 
integral de pessoas das mais diversas culturas.

As pedagogas Suênya Marley Mourão Batista e Fabrícia 
da Silva Machado propõem, a partir do artigo “Repensando a 
Prática Avaliativa no Ensino Superior: reflexões de uma experiência 
colaborativa”, uma reflexão sobre as práticas avaliativas no En-
sino Superior, assentadas numa Pesquisa Colaborativa desen-
volvida com três docentes de uma instituição de ensino su-
perior privada, no propósito de pensar acerca dessas práticas, 
assim como apontar as reais possibilidades da utilização de 
práticas avaliativas dinâmicas. Nesse sentido, o texto aprofun-
da questões relativas a práticas avaliativas ditas tradicionais, 
denunciando, dentre outros aspectos, o caráter classificatório 
e instrumental de poder dessas, assim como, desvelando a 
natureza de uma prática avaliativa dinâmica e sua significância 
como prática que rompe as práticas tradicionais por meio do 
trabalho colaborativo e tendo como contribuição mais rele-
vante, segundo as próprias autoras, 

[...] o repensar das práticas avaliativas utilizadas pelos 
professores do ensino superior, investigando a presen-
ça do aspecto dinâmico destas avaliações e propician-
do maneiras de torná-lo mais presente por meio de 
reflexões compartilhadas colaborativamente entre os 
docentes, resultando numa perspectiva de melhoria da 
qualidade do ensino.

O próximo artigo, intitulado “A inter-relação entre o Cur-
rículo e as Práticas Pedagógicas Docentes na Educação Infantil de 
uma Escola Municipal em Teresina/PI”, de autoria da professora 
Umbelina Saraiva Alves, versa sobre concepções de currículo 

da Educação Infantil, conduzindo-nos por um caminhar his-
tórico e legal acerca da concepção e da constituição dessas 
diretrizes, pontuando o entendimento de diversos teóricos 
que abordam essa temática, além de destacar aspectos sobre 
formação docente e prática pedagógica condizentes com esse 
nível de ensino. O artigo apresenta uma riqueza de teorias e 
discussões que sustentam a sua legitimidade acadêmica, dei-
xando evidente as escolhas da autora, claramente se posicio-
nando a favor da autonomia e da criticidade, bastante eviden-
te quando culmina suas reflexões afirmando que 

A partir dos enfoques em análise, entende-se que a con-
cepção de formação pedagógica numa dimensão crítica 
de sua própria ação diante de projetos, documentos 
legais, em geral possibilita ao docente, indagações que 
o ajudarão ampliar conhecimentos e promover novos 
debates sobre a real e necessária participação de toda 
equipe pedagógica na construção de propostas curri-
culares de ensino, visto que o professor é protagonista 
na desenvoltura deste documento e aplicabilidade.

Por fim, partindo do confronto entre as novas configu-
rações sociais e a escola, o artigo “Gestão da Educação Infantil 
em Teresina: desvelando sua história no período de 1980 a 1996”, 
da professora Zélia Maria Carvalho e Silva, promove refle-
xões acerca das políticas de gestão direcionadas à Educação 
Infantil na cidade de Teresina, no espaço temporal destacado. 
A autora parte da leitura histórica das principais ações em 
gestão educacional desenvolvidas em Teresina, ancorando-se 
em dados estatísticos dispostos por órgãos e instituições dire-
tamente ligados com processos de gestão educacional muni-
cipal, em diálogo com diversos teóricos que concentram suas 
investigações nesse campo de conhecimento, tais como Libâ-
neo, Luck e Paro, tendo como principal contribuição o desve-
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lamento da necessidade, a urgência e grande desafio que os 
gestores têm de 

[...] fazer a leitura da criança pequena como cidadão. 
Portanto, enquanto os gestores não internalizarem essa 
ideia, assim como a da gestão democrática e de valoriza-
ção do elemento humano, no processo decisório da or-
ganização, ainda continuaremos a passos lentos na efeti-
vação de políticas educacionais direcionadas à infância.

Acreditamos que os autores e as autoras aqui presentes, 
ao descortinarem diversos aspectos que lhes inquietam e que 
fomentam significativas discussões e reflexões, inscrevem-se 
no rol de pensadores e de produtores de conhecimentos na 
seara educacional, a partir das possibilidades de diálogo com 
uma diversidade de problemáticas ainda carentes de investi-
gações e de possíveis respostas.

Nessa obra, estamos diante de um círculo de pensado-
res críticos, que fazem do pensamento inquietador o motor 
para a produção de novos conhecimentos, inovadores, auto-
rias e, acima de tudo, provocadores, no sentido de coloca-
rem seus pensamentos e suas ideias a serviço da exigência 
ético-política posta para os que se propõem a inventar formas 
inovadoras de produzir conhecimento por meio da pesquisa 
rigorosa, legítima e aprofundada.
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Introdução

Nosso ponto de partida é a compreensão de que a pro-
dução de conhecimento nas instituições de ensino latino-
americanas e brasileiras é fortemente condicionada por 
interesses dominantes de cunho colonialista, notadamente 
de raízes europeia e norte-americana, compondo uma pro-
dução acadêmica sequestrada por valores opressores e des-
vinculada das grandes questões sociopolíticas “próprias”.

Trazemos à discussão o que consideramos grandes 
desafios educacionais, particularmente no tocante à forma-
ção de educadores(as) autônomos(as) e livres, capazes de 
atuar na superação, em sentido dialético, da educação co-
lonialista; daí nossa perspectiva teórica estar marcada por 
leituras e produção do grupo Modernidade/Colonialidade 
(M/C) (BALLESTRIN, 2013), donde vem “diversas di-
mensões relacionadas com a colonialidade do ser, saber e 
poder” e, conforme ressalta a autora, ainda que assuma a 
influência do pós-colonialismo, vale ressaltar que se trata 
de um Grupo que “recusa o pertencimento e a filiação a 
essa corrente”. Dele participam autores como Anibal Qui-
jano, Enrique Dussel, Walter Mignolo, Orlando Fals Borda, 
dentre outros, e a tese de que “[...] há um legado epistemo-
lógico do eurocentrismo que nos impede de compreender 
o mundo a partir do próprio mundo em que vivemos e das 
epistemes que lhes são próprias.” (LANDER, 2005, p. 10)

Do ponto de vista analítico, trazemos a compreensão 
que “[...] os homens [e mulheres] e as sociedades humanas, por 
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serem temporais, não permitem um conhecimento imediato, total, 
absoluto e definitivo” (REIS, 2001, p. 7, grifo nosso); diante 
dessa limitação entendemos que a mediação cumpre papel 
importante na apreensão do movimento histórico, o que 
não é possível sem contato com o real, por meio de apro-
ximações sucessivas. Nesse sentido, tomamos como media-
ção algumas questões suscitadas na materialidade da ex-
periência de participação no Núcleo Docente Estruturante 
do Curso de Pedagogia da Universidade Estadual do Piauí 
(UESPI), quando esteve diante do objetivo de produzir 
ajustamento do Curso a novas exigências legais para a for-
mação de professores. 

Esse processo levou o Núcleo ao encontro de ques-
tões relacionadas ao tipo de profissional que estamos for-
mando, seu papel social diante dos grandes desafios edu-
cacionais, a qualidade técnica, teórica e ética dos conteúdos 
ensinados e aprendidos, dentre outras, as quais não dare-
mos conta de aprofundar, estarão presentes em perspectiva, 
por se conectarem, não necessariamente pela explicação, à 
qual aqui atribuímos centralidade: o modo de produção de 
formação escolar na América Latina e no Brasil. 

Para tanto apossamo-nos das provocações apresenta-
das por Dermeval Saviani, na palestra proferida em março de 
2012, quando tratou sobre o tema “O papel do pedagogo 
como articulador do trabalho pedagógico na sociedade 
do capital”, analisando as Diretrizes Curriculares Nacional 
do Curso de Pedagogia (DCNCP), aprovadas no ano de 
2006 para, a partir delas, situar fenômenos de nosso processo 
histórico na geopolítica da formação, marcado ora pelo es-
quecimento, ora pela opressão de nossos saberes “próprios”. 

É nesse contexto em que se encontra a escola e o 
seu papel na construção do conhecimento sistematizado, 

vista pelo educador cubano José Martí, ainda no século 
XIX, com o desafio de ser pública, dotada de conhecimento 
científico em todos os seus níveis e a serviço da libertação: 

Que la enseñanza cientifica vaya, como la savia em los ár-
boles, de la raiz al tope de la educación publica. Que la en-
señanza elemental sea ya elementalmente científica: que em 
vez de Historia de Josue, se enseñe la formación de la tie-
rra. Esto piden los hombres a vocês: !Armas para lá batalha! 
( JIMÉNEZ, 1999, p. 73).

Na atualidade, podemos nos perguntar que tipo de 
episteme atravessa os processos formativos escolares; quem 
define os conteúdos ensinados e aprendidos e com base 
em quais objetivos? Vale destacar que no contexto da edu-
cação libertadora, na perspectiva freireana, tais perguntas 
nos reportam para além da definição de uma proposta pe-
dagógica, metodológica ou curricular, contudo, as escolhas 
formalmente instituídas podem nos oferecer pistas para en-
xergar mais longe; assim, nos voltaremos ao conteúdo do 
documento que contém as Diretrizes Curriculares Nacional 
do Curso de Pedagogia, com esse objetivo.

Diretrizes para a formação de professores(as) pedagogo(as): 
onde está o essencial?

Saviani nos oferece um panorama sintético em que 
mostra que o papel do(a) professor(a) pedagogo(a) vem 
sendo alterado juntamente com as modificações do curso, 
desde a sua formação, em 1939, sem desconsiderar que 
essas estão sintonizadas com o projeto de sociedade domi-
nantemente estabelecido e marcado por diversas tensões.

Ressalta que, no início, o curso formava pedago-
gos(as) generalistas, sem habilitações, e, em 1960, esse ca-
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ráter foi modificado (ver Parecer CFE 252), formando pro-
fessores(as) aptos(as) a ministrar disciplinas pedagógicas 
nos Cursos Normais, podendo ser habilitados(as) em Ad-
ministração Escolar, Inspeção de Ensino, Orientação Edu-
cacional e Supervisão Pedagógica. Em 2006, o Conselho 
Nacional de Educação produziu as DCNCP, sintonizadas 
com o que dispõe a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDB) no 9394/96. 

Saviani (2012, p.5-6) chama a atenção para o fato 
de que, de acordo com o documento normativo, o Curso 
deve ser estruturado em três eixos: 1) Estudos básicos; 2) 
Aprofundamento e diversificação de estudos; e 3) Estudos 
integradores para enriquecimento curricular. Destaca ain-
da que pelos termos impressos no Parecer e na Resolução 
que acompanham as Diretrizes, “se encontram impregna-
dos do espírito dos chamados novos paradigmas que 
vêm prevalecendo na cultura contemporânea, em geral, e 
na educação, em particular”; sendo, ao mesmo tempo, ex-
tremamente restritas e demasiadamente extensivas: “[...] 
muito restritas no essencial e assaz excessivas no aces-
sório”, situação que enxerga como um paradoxo. (grifo 
nosso)

São restritas no que se refere ao essencial, isto é, àqui-
lo que configura a pedagogia como um campo teóri-
co-prático dotado de um acúmulo de conhecimentos 
e experiências resultantes de séculos de história. Mas 
são extensivas no acessório, isto é, se dilatam em múl-
tiplas e reiterativas referências à linguagem hoje em 
evidência, impregnada de expressões como conheci-
mento ambiental-ecológico; pluralidade de visões de 
mundo; interdisciplinaridade, contextualização, de-
mocratização; ética e sensibilidade afetiva e estética; 
exclusões sociais, étnico-raciais, econômicas, culturais, 

religiosas, políticas; diversidade; diferenças; gêneros; 
faixas geracionais; escolhas sexuais, [...]. (SAVIANI, 
20012, p. 6).

Realça a perspectiva histórica como uma das dimen-
sões restritas ou praticamente ausentes e chama a atenção 
para o “[...] papel central desempenhado pela História na 
formação das novas gerações, de modo geral e, especifica-
mente, na formação do pedagogo”. A seu entender, a his-
tória seria o componente curricular a ocupar o “[...] lugar 
central no novo princípio educativo da escola do nosso 
tempo”; ela poderia dar vazão a uma escola unitária guiada 
pelo principio da “[...] radical historicidade do homem [e 
da mulher] e organizada em torno do mesmo conteúdo, a 
própria história dos homens [e das mulheres]”; pois com-
preende que é quando o(a) educando(a) mergulha na pró-
pria história, “aplicando o critério do ‘clássico’”, que pode 
vivenciar os momentos mais significativos da “verdadeira 
aventura temporal humana” (SAVIANI, 2005 p.7, grifos 
meus), afirmando ainda que:

[...] com esse desenho curricular as disciplinas do cur-
rículo de pedagogia ligadas à filosofia, história, socio-
logia, psicologia, estatística, política e gestão escolar, 
assim como à didática, à educação infantil e às várias 
metodologias das matérias do ensino fundamental etc., 
deixariam de ser estudadas como algo estático e es-
quemático tornando-se algo vivo, em íntima articula-
ção com a história da escola, isto é, do próprio objeto 
de que se ocupam. (SAVIANI, 2005, p.7)

A julgar pelas dificuldades relatadas por estudantes 
egressos(as) e dos últimos blocos do Curso de Pedago-
gia da UESPI, de modo geral, extensivas a profissionais 
oriundos(as) de nossas universidades, as preocupações de 



LUCINEIDE BARROS MEDEIROS

32

EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE VALORES RAIZAIS PRÓPRIOS: 
DESAFIOS EPISTEMOLÓGICOS E ÉTICO-POLÍTICOS

33

ráter foi modificado (ver Parecer CFE 252), formando pro-
fessores(as) aptos(as) a ministrar disciplinas pedagógicas 
nos Cursos Normais, podendo ser habilitados(as) em Ad-
ministração Escolar, Inspeção de Ensino, Orientação Edu-
cacional e Supervisão Pedagógica. Em 2006, o Conselho 
Nacional de Educação produziu as DCNCP, sintonizadas 
com o que dispõe a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDB) no 9394/96. 

Saviani (2012, p.5-6) chama a atenção para o fato 
de que, de acordo com o documento normativo, o Curso 
deve ser estruturado em três eixos: 1) Estudos básicos; 2) 
Aprofundamento e diversificação de estudos; e 3) Estudos 
integradores para enriquecimento curricular. Destaca ain-
da que pelos termos impressos no Parecer e na Resolução 
que acompanham as Diretrizes, “se encontram impregna-
dos do espírito dos chamados novos paradigmas que 
vêm prevalecendo na cultura contemporânea, em geral, e 
na educação, em particular”; sendo, ao mesmo tempo, ex-
tremamente restritas e demasiadamente extensivas: “[...] 
muito restritas no essencial e assaz excessivas no aces-
sório”, situação que enxerga como um paradoxo. (grifo 
nosso)

São restritas no que se refere ao essencial, isto é, àqui-
lo que configura a pedagogia como um campo teóri-
co-prático dotado de um acúmulo de conhecimentos 
e experiências resultantes de séculos de história. Mas 
são extensivas no acessório, isto é, se dilatam em múl-
tiplas e reiterativas referências à linguagem hoje em 
evidência, impregnada de expressões como conheci-
mento ambiental-ecológico; pluralidade de visões de 
mundo; interdisciplinaridade, contextualização, de-
mocratização; ética e sensibilidade afetiva e estética; 
exclusões sociais, étnico-raciais, econômicas, culturais, 

religiosas, políticas; diversidade; diferenças; gêneros; 
faixas geracionais; escolhas sexuais, [...]. (SAVIANI, 
20012, p. 6).

Realça a perspectiva histórica como uma das dimen-
sões restritas ou praticamente ausentes e chama a atenção 
para o “[...] papel central desempenhado pela História na 
formação das novas gerações, de modo geral e, especifica-
mente, na formação do pedagogo”. A seu entender, a his-
tória seria o componente curricular a ocupar o “[...] lugar 
central no novo princípio educativo da escola do nosso 
tempo”; ela poderia dar vazão a uma escola unitária guiada 
pelo principio da “[...] radical historicidade do homem [e 
da mulher] e organizada em torno do mesmo conteúdo, a 
própria história dos homens [e das mulheres]”; pois com-
preende que é quando o(a) educando(a) mergulha na pró-
pria história, “aplicando o critério do ‘clássico’”, que pode 
vivenciar os momentos mais significativos da “verdadeira 
aventura temporal humana” (SAVIANI, 2005 p.7, grifos 
meus), afirmando ainda que:

[...] com esse desenho curricular as disciplinas do cur-
rículo de pedagogia ligadas à filosofia, história, socio-
logia, psicologia, estatística, política e gestão escolar, 
assim como à didática, à educação infantil e às várias 
metodologias das matérias do ensino fundamental etc., 
deixariam de ser estudadas como algo estático e es-
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Saviani no tocante à qualidade do processo pedagógico 
da formação são por demais pertinentes; não é raro en-
contrar estudantes tendo integralizado metade ou mais do 
 Curso, que mesmo demonstrando conhecer determinados 
tópicos ensinados em disciplinas cursadas, não conseguem 
construir uma narrativa sobre a sua área de formação fun-
damentada do ponto de vista teórico-prático; o que pode 
indicar, dentre outros fatores, falta de “cimento” que ligue 
os conhecimentos a partir de uma dinâmica objetiva e sub-
jetivamente compreensível. 

Observa-se, também, que quando cursam os compo-
nentes curriculares de práticas pedagógicas, que levam à 
vivência do espaço escolar e/ou não escolar, assim como as 
disciplinas de pesquisa, que implicam coleta de dados na re-
alidade concreta, avançam no processo de pertencimento ao 
Curso. Contudo, os seus horizontes, não raro, mostram-se 
acanhados; limitados a declarações de amor à atividade do-
cente, desprovidas de criticidade e de disposição à constru-
ção coletiva de melhorias, porque situados nos  fenômenos 
do aqui e agora; alheios à macro-política educacional. 

Essa situação os(as) leva a lidar com processos es-
colares e da sala de aula como se fossem a plenitude do 
processo educativo; além das dificuldades de estabelecer 
conexões entre passado, presente e futuro e de fazer esco-
lhas por determinada orientação ético-política que lhe situe 
como trabalhador(a) da educação e, por isso, comprometi-
do(a) com as transformações estruturais.

Diante da radicalização da lógica individualista e de-
sumanizante que envolve a sociedade em suas múltiplas 
dimensões, está eticamente inscrita não apenas a necessi-
dade de formar pedagogos(as) referenciados(as) na supe-
ração dessa realidade existente, mas antes disso educado-

res(as); estes(as) que têm como objeto de sua ocupação, 
além da escola e da sala de aula, a educação em sentido 
amplo; nessa linha, comungando com a defesa de Saviani, 
a história não somente da escola, mas também da educação 
deve desempenhar papel central na formação, tida aqui na 
acepção de Freire como processo que ajuda as pessoas a se 
encontrarem com a sua vocação de “ser mais”, fundada na 
compreensão critica de homem/mulher sobre o seu estar 
sendo no mundo “com que e em que se acham” (FREIRE, 
1983, p. 41). É também Freire que nos ajuda a situar a na-
tureza dessa preocupação, quando afirma que reconhecer 
dificuldades como essas implica

[...] em reconhecer a desumanização, não apenas como 
viabilidade ontológica ou como responsabilidade in-
dividual ou coletiva de determinado grupo específico, 
mas como realidade histórica. É também, e talvez so-
bretudo, a partir desta dolorosa constatação, que os 
homens se perguntam sobre a outra viabilidade – a de 
sua humanização. Ambas, na raiz de sua inconclusão, 
que os inscreve num permanente movimento de busca. 
Humanização de desumanização, dentro da história, 
num contexto real, concreto, objetivo, são possibilida-
des dos homens como seres inconclusos e conscientes 
de sua inconclusão. (FREIRE, 1987, p. 16).

A Formação nas mal traçadas linhas de nosso processo 
histórico

O que se ensina e se aprende em cada época  carregam 
em si a síntese de forças produtoras de mudanças e de perma-
nências presentes na sociedade; na história de formação e de 
desenvolvimento da sociedade latino-americana e brasileira 
não é diferente. Nas palavras de Mignolo (2005, p. 74), a so-
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ciedade latino-americana, desde as investidas de expansão da 
cristandade rumo à América e à Ásia se constituiu como um 
projeto da modernidade colonialista, contribuinte para a au-
toafirmação, primeiramente da Europa e do capitalismo, mais 
tarde transformado pela Inglaterra e pela França no projeto 
de missão civilizadora, e, a partir de 1945, apropriado desta-
cadamente pelo colonialismo sem territorialidade dos Estados 
Unidos.

Ressalta que sendo o capitalismo moderno um pro-
jeto realizado da Europa para fora, “[...] aparece como um 
fenômeno europeu e não planetário, do qual todo mundo 
é partícipe, mas com distintas posições de poder”. Daí a 
compreensão de que a colonialidade do poder de lá para 
cá organiza a ideia de centro periferia e ainda naturaliza a 
diferença entre ambos.

O autor destaca que com a colonização aliada a tran-
sações comerciais pelo atlântico e a escravidão, formaram 
novas relações entre raça e trabalho, aliando modernida-
de e colonialidade. Essa dinâmica denota a colonialidade 
como fenômeno constitutivo da modernidade; nesse parti-
cular, vale destacar que, segundo Quijano (2007, p. 93), co-
lonialidade é diferente de colonialismo, ainda que tenham 
relações entre si; pois o colonialismo traduz um padrão 
de dominação e de exploração em que há o controle da 
autoridade política e do trabalho de um povo, com sede 
em outra jurisdição territorial; já a colonialidade é forjada 
no colonialismo e não depende diretamente de territoria-
lidade, pois produz dominação não apenas objetiva, mas 
subjetiva, de modo que pode permanecer mesmo quando 
cessa o colonialismo. 

Assim, Mignolo (2005, p. 75) explica que mesmo 
instalado o processo de colonialidade na América Latina, 

essa não se mostrou formalmente, pois a intelectualida-
de e o discurso oficial do Estado silenciaram a respeito, 
como uma espécie de autodefesa de si mesmos; e mesmo 
quando criticada pelo discurso pós-moderno, não saiu do 
circuito vetorial “Europa para fora”; de modo que a visibi-
lidade da diferença colonial no mundo moderno só come-
çou a ser percebida com os movimentos de descolonização 
ou de independência, a partir do fim do século XVIII até 
o século XX. 

Assim, Mignolo (2005, p.80-1) conclui que o imagi-
nário do mundo moderno/colonial surgiu da complexa ar-
ticulação “[...] de forças, de vozes escutadas ou apagadas, de 
memórias compactas ou fraturadas, de histórias contadas de 
um só lado, que comprimiram outras memórias, e de histó-
rias que se contaram e se contam levando-se em conta a du-
plicidade de consciência que a consciência colonial gera”.

A formação da história do Brasil se dá no contex-
to desse colonialismo escamoteado pelas elites intelectu-
ais; tomando o referencial dos registros, Francisco Adolfo 
de Varnhagen é tido como um dos fundadores da história 
do(sobre) o Brasil, por causa de sua obra “História Geral do 
Brasil ”. Reis (2001, p. 23) destaca que Varnhagen Nasceu 
em São Paulo, mas mudou-se para Portugal aos seis anos, 
onde, quando adulto, contou com o apoio da família real 
para produzir a obra na qual escreveu que a colonização 
brasileira foi “um enorme feito”, e com ela “o futuro estava 
aberto ao sucesso da nova nação.” 

Fundou o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro 
(IHGB) que entre 1931-33 “exercerá uma grande influên-
cia e será o único centro de estudos históricos do Brasil”; 
através do qual Vernhagen “[...] desenhará o perfil do Bra-
sil independente, oferecerá à nova nação um passado, a 



LUCINEIDE BARROS MEDEIROS

36

EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE VALORES RAIZAIS PRÓPRIOS: 
DESAFIOS EPISTEMOLÓGICOS E ÉTICO-POLÍTICOS

37

ciedade latino-americana, desde as investidas de expansão da 
cristandade rumo à América e à Ásia se constituiu como um 
projeto da modernidade colonialista, contribuinte para a au-
toafirmação, primeiramente da Europa e do capitalismo, mais 
tarde transformado pela Inglaterra e pela França no projeto 
de missão civilizadora, e, a partir de 1945, apropriado desta-
cadamente pelo colonialismo sem territorialidade dos Estados 
Unidos.

Ressalta que sendo o capitalismo moderno um pro-
jeto realizado da Europa para fora, “[...] aparece como um 
fenômeno europeu e não planetário, do qual todo mundo 
é partícipe, mas com distintas posições de poder”. Daí a 
compreensão de que a colonialidade do poder de lá para 
cá organiza a ideia de centro periferia e ainda naturaliza a 
diferença entre ambos.

O autor destaca que com a colonização aliada a tran-
sações comerciais pelo atlântico e a escravidão, formaram 
novas relações entre raça e trabalho, aliando modernida-
de e colonialidade. Essa dinâmica denota a colonialidade 
como fenômeno constitutivo da modernidade; nesse parti-
cular, vale destacar que, segundo Quijano (2007, p. 93), co-
lonialidade é diferente de colonialismo, ainda que tenham 
relações entre si; pois o colonialismo traduz um padrão 
de dominação e de exploração em que há o controle da 
autoridade política e do trabalho de um povo, com sede 
em outra jurisdição territorial; já a colonialidade é forjada 
no colonialismo e não depende diretamente de territoria-
lidade, pois produz dominação não apenas objetiva, mas 
subjetiva, de modo que pode permanecer mesmo quando 
cessa o colonialismo. 

Assim, Mignolo (2005, p. 75) explica que mesmo 
instalado o processo de colonialidade na América Latina, 

essa não se mostrou formalmente, pois a intelectualida-
de e o discurso oficial do Estado silenciaram a respeito, 
como uma espécie de autodefesa de si mesmos; e mesmo 
quando criticada pelo discurso pós-moderno, não saiu do 
circuito vetorial “Europa para fora”; de modo que a visibi-
lidade da diferença colonial no mundo moderno só come-
çou a ser percebida com os movimentos de descolonização 
ou de independência, a partir do fim do século XVIII até 
o século XX. 

Assim, Mignolo (2005, p.80-1) conclui que o imagi-
nário do mundo moderno/colonial surgiu da complexa ar-
ticulação “[...] de forças, de vozes escutadas ou apagadas, de 
memórias compactas ou fraturadas, de histórias contadas de 
um só lado, que comprimiram outras memórias, e de histó-
rias que se contaram e se contam levando-se em conta a du-
plicidade de consciência que a consciência colonial gera”.

A formação da história do Brasil se dá no contex-
to desse colonialismo escamoteado pelas elites intelectu-
ais; tomando o referencial dos registros, Francisco Adolfo 
de Varnhagen é tido como um dos fundadores da história 
do(sobre) o Brasil, por causa de sua obra “História Geral do 
Brasil ”. Reis (2001, p. 23) destaca que Varnhagen Nasceu 
em São Paulo, mas mudou-se para Portugal aos seis anos, 
onde, quando adulto, contou com o apoio da família real 
para produzir a obra na qual escreveu que a colonização 
brasileira foi “um enorme feito”, e com ela “o futuro estava 
aberto ao sucesso da nova nação.” 

Fundou o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro 
(IHGB) que entre 1931-33 “exercerá uma grande influên-
cia e será o único centro de estudos históricos do Brasil”; 
através do qual Vernhagen “[...] desenhará o perfil do Bra-
sil independente, oferecerá à nova nação um passado, a 



LUCINEIDE BARROS MEDEIROS

38

EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE VALORES RAIZAIS PRÓPRIOS: 
DESAFIOS EPISTEMOLÓGICOS E ÉTICO-POLÍTICOS

39

partir do qual elaborará um futuro”. Era preciso encontrar 
referências luso-brasileiras no passado, “[...] filhos distintos 
pelo saber e brilhantes qualidades” (REIS, 2001, p. 25).

Vernhagen, segundo Reis (2001, p. 32), enxergava 
índios, negros, caboclos, mamelucos, mulatos, pobres em 
geral, como fator de desequilíbrio do Brasil grande e de 
atravancamento do seu progresso; essa visão produziu, com 
fartura de dados, datas e nomes, um pensamento brasileiro 
dominante durante o século XIX, praticamente sem oposi-
ção, com decisiva influência no pensamento sobre o Brasil, 
dando ao português a centralidade da invenção brasileira, 
pela forte presença do estado imperial e do homem branco, 
denotando o que Mignolo distingue como colonialidade 
do poder e do ser, como se pode ver na caracterização feita 
sobre os(as) indígenas: 

Se eram favorecidos nos dotes do corpo e nos sentidos, 
o mesmo não ocorria com o espírito. Eram falsos e in-
fiéis, inconstantes, ingratos, desconfiados, impiedosos, 
despudorados, imorais, insensíveis, indecorosos! Eram 
fleumaticamente brutais! Monótona e tristemente pas-
savam a vida habitual, entrecortada pelos sobressaltos 
da guerra, festas e pajelanças (REIS, 20001, p. 36).

Processos formativos e desafios na formação do 
conhecimento “próprio” e libertador

Santiago (1998, p. 22) explica que o modelo ocidental 
colonialista de conquista da América tem como fundamen-
to um determinado humanismo greco-romano, assentado 
na ilusão de que as nações poderiam tomar como base a 
“polis” grega ou a “república” romana, em outras palavras, 
a maneira de vida no ocidente que depois do renascimento, 

deve ser o modelo de vida e de civilização. Nessa lógica 
Astecas, Maias e Incas foram consideradas civilizações infe-
riores, por isso massacradas pelas invasões europeias, com 
o intuito de serem exterminadas. 

Um dos suportes a essa lógica de dominação e de ex-
termínio, segundo Boaventura de Sousa Santos (2010, p. 
32), foi assegurado pela ciência moderna, com o seu poder 
de monopólio da distinção universal entre o verdadeiro e 
o falso, em detrimento dos conhecimentos alternativos, e é 
nesse sentido que a ciência moderna com a sua racionalidade 
organizadora do mundo, apropriada por determinadas meto-
dologias autorreferenciadas que impõem desprezo à experi-
ência vivida, negam o movimento de mudanças e separam te-
oria e prática, compõem a disputa epistemológica necessária. 

Boaventura explica esse processo a partir do que de-
nominou de sociologia das ausências, afirmando que “[...] 
muito do que existe em nossa realidade é produzido ativa-
mente como não-existente [...] como uma alternativa não-
crível, como uma alternativa descartável, invisível à reali-
dade hegemônica do mundo.” (SANTOS, 2007, p. 28-9).

Vale alertar que o estranhamento intencional entre 
teoria e prática, que tensiona a disputa epistemológica, não 
é aquele mencionado pelos(as) estudantes de pedagogia 
quando dizem que “a teoria na prática é outra coisa”, é mui-
to mais complexo, pois se trata de uma teoria sem história, 
sem cheiro e sem cor, de curtíssimo alcance, porque despro-
vida de historicidade e apurada para enxergar fenômenos 
cada vez mais imediatos e particulares, sem passado e sem 
futuro; desprovida de confrontos, de conflitos, cega diante 
das precariedades estruturais, dos processos e do real.

Não porque o real não seja considerado nesses pro-
cessos, mas porque o real considerado é, geralmente, mu-
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tilado pela teoria que o compreende, pois lhe falta alcance 
suficiente para apreender a realidade em seu processo tota-
lizante, fundamentalmente por razões epistemológicas que 
se servem de processos metodológicos.

Ao lado de Paulo Freire, Orlando Fals Borda nos 
oferece contribuições prodigiosas na construção metodo-
lógicas para leitura da realidade e o faz ao constatar os li-
mites impostos pelas universidades na produção de conhe-
cimento referenciado na vida concreta. Ele explica que os 
processos de investigação realizados pelas universidades, 
além de petulantes, são demasiadamente complexos para 
os contextos locais:

Las herramientas analíticas aprendidas en las universidades 
demasiado costosas, petulantes e innecesariamente complejas 
para el contexto local. Además, no permitían profundizar en 
el sentido vivencial propio de aquella praxis. Por el contra-
rio, tendían a distorsionar la realidad o a verla como a tra-
vés de una bruma con tintes de culturas de otros continentes. 
( BORDA, 1985).

Como alternativa, Fals Borda criou a Investigação-A-
ção-Participação (IAP), nas palavras de Moretti e Adams 
(2011), com o objetivo de fortalecer a resistência e a insur-
gência, através de uma metodologia participativa embasada 
numa ótica crítica do modelo social vigente, desde o sul, 
sustentando uma ciência popular distinta da ciência hege-
mônica e questionando: se há uma ciência que serve aos in-
teresses das classes dominantes, por que não deveria haver 
uma ciência para se contrapor a ela? E, assim, mais do que 
conhecer para explicar a realidade, a pesquisa eticamente 
comprometida com a justiça e a transformação social se 
colocou com o objetivo de compreender para servir a uma 
educação e lutas emancipadoras.

Assim, a metodologia cumpre o papel de dar a co-
nhecer a realidade, especialmente dos setores oprimidos, 
historicamente invisibilizados e ausentes na produção de 
conhecimento acadêmico; mas é necessário que, ao recupe-
rá-las, não sejam utilizadas como estandartes, mas recom-
postas e postas em movimento para que assim denunciem 
a violência do processo colonialista e, ao mesmo tempo, 
cumpram o seu papel na formação de novos processos, os 
quais são compostos, segundo Lukács (1979), por “[...] ele-
mentos estruturais de complexos relativamente totais, dinâ-
micos, cujas inter-relações dão lugar a complexos cada vez 
mais abrangentes, pois compõem um fenômeno histórico”.

Nessa linha, Catherine Walsh (2013, p. 154-55) res-
salta que é no horizonte histórico de larga duração que o 
pedagógico e a descolonialidade ganham razão e sentido 
político, social, cultural e existencial e que esse processo 
contém pelo menos duas premissas centrais:

[...] la primera, que era necesario conocer la “realidad” 
de los sectores populares para lo cual la “recuperación” 
de su historia era indispensable, y la segunda, cómo a 
partir de estos procesos de recuperación histórica se 
podía dar cuenta de “otras” narrativas históricas que 
confrontaban la considerada como oficial. 

Em outras palavras, nossas ações formativas devem 
levar em conta a existência do “outro” excluído(a) que, 
devido a essa condição, tem as suas histórias, seus nomes, 
suas condições de gêneros, de raça e de classe ausentes 
dos processos educacionais oficiais. No entanto, isto não 
deve esbarrar na constatação, deve alcançar o movimento 
das realidades concretas em que vivem este(a) “outro” ex-
cluído, suas dificuldades e lutas do passado e atuais pelo 
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direito de ser mais. A recuperação implica, pois, reconhecer 
direitos: ao território, à educação, a outros bens sociocul-
turais e à própria história; tornando essa história própria 
da dinâmica social; reconhecendo a legitimidade das lu-
tas (in)surgentes e descriminalizando rebeliões e lutado-
res(as); ao mesmo tempo lhes promovendo a componen-
tes pedagógicos de aprendizagem de nós mesmos(as) e 
do(a) “outro(a)” opressor(a). 

Assim, podemos pensar em termos de uma “recupe-
ração coletiva da história”, ressaltando, ainda, que não será 
suficiente somente o autorreconhecimento, em que pese a 
sua importância, mas o reconhecimento coletivo, aí está a 
possibilidade da interdisciplinaridade: viabilizada no reco-
nhecimento de “outra” episteme que, recuperada, dialoga 
com aquela já estabelecida, promovendo a confluência de 
campos de conhecimentos e de práticas políticas e organi-
zativas, incidindo em novas tensões que poderão situar os 
processos educacionais em novo patamar em que seja pos-
sível a transformação da escola, da educação e da sociedade. 

Considerações finais

Conforme destacamos anteriormente, essa reflexão 
está atravessada por questões suscitadas nos diálogos do 
Núcleo Docente Estruturante do Curso de Pedagogia da 
UESPI, quando se colocou diante da necessidade de rea-
lizar determinadas alterações na proposta curricular para 
adequá-la às novas exigências legais, especialmente no to-
cante ao ensino de libras e da história da África e Cultura 
Afro-brasileira; valendo frisar que também se ocupou com 
discussões sobre outros desafios estruturais, administrati-
vos e pedagógicos, relacionados principalmente a condi-

ções de trabalho docente, à permanência de estudantes no 
curso, ao acompanhamento ao(à) egresso(a), ao acesso e 
ao uso das novas tecnologias, política de estágio, prática de 
ensino, pesquisa e extensão, dentre outros. 

Salientamos que tais questões estão circunscritas nas 
demais anteriormente colocadas nessa proposta de diálogo, 
contudo, não devem, a nosso ver, ser tratadas como ques-
tões em si; precisam estar articuladas a determinado pro-
jeto epistemológico e ético-político de educação; de modo 
específico ao “nosso” projeto, que não está dado, deve ser 
construído, e os esforços empreendidos pelos(as) educa-
dores(as) e suas entidades representativas comprometidas 
com as transformações sociais ocorrem nesse sentido, por-
tanto, estão a caminho.

Daí a necessidade de aprofundarmos a reflexão a 
respeito dos suportes epistemológicos e, principalmente, 
ético-políticos que agregam e dão consistência aos conteú-
dos ensinados e aprendidos nos processos formativos que 
construímos, para que o ensino e a aprendizagem da histó-
ria da África e de Libras, por exemplo, tragam presente o 
conjunto das negações, das tensões, as lutas; sujeitos impe-
didos(as) de dizerem a sua palavra, superem essa realidade 
e promovam o estabelecimento de outro conhecimento e 
outra realidade.

Caso contrário, esses avanços apenas somarão ao 
projeto do “outro(a)” opressor(a), e nada agregarão ao 
processo de libertação do “outro(a)” excluído(a), esqueci-
do(a), silenciado(a); somarão ao processo neoformativo de 
profissionais competentes para passar em concursos, para 
executar pacotes educacionais prontos, afeitos aos apelos 
meritocráticos baseados no desempenho individual e na 
competição exacerbada, às soluções fáceis, transitórias e 
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compensatórias dos projetos e dos programas de comple-
mentação de renda e produção de índices, tão presentes 
nas universidades públicas que muito têm servido para 
apaziguar conflitos, calar a crítica, dispersar as organiza-
ções e criminalizar as lutas e os lutadores(as).

A construção na contramão dessa realidade exige que 
reconheçamos a colonialidade que nos habita e às nossas 
instituições, currículos projetos pedagógicos e metodoló-
gicos; ao mesmo tempo nos inscreve na aventura de visi-
tar outros lugares, culturas, entrar em outras histórias, ler 
outros clássicos...! Permitam-me trazer algumas sugestões: 
Paulo Freire, com as suas pedagogias para a prática da li-
berdade; José Martí e a educação para “Nuestra América”; 
Franz Fanon e a educação no combate à opressão colonial; 
Mariátegui e a educação socialista; Zapata e a educação, 
raça e classe; Orlando Fals Borda e a Investigação-ação
-participativa; Nísia Floresta e a educação para a equidade 
de gênero. Felizmente a lista é longa e está aberta.
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Introdução

Foi no final do século XVII que o Piauí viu suas terras 
serem ocupadas pelos rebanhos de gado dos colonizado-
res baianos, iniciando, assim, seu povoamento. A pecuária 
se expandiu rapidamente pelo sertão piauiense seguindo 
um ritmo contrário ao da educação que, por sua vez, não 
tinha pressa de acontecer. A lentidão da implantação do 
ensino formal no Piauí se deu, principalmente, pelo distan-
ciamento, pela rarefação entre os núcleos populacionais e 
por uma proposta de ensino descontextualizada da vida no 
campo, o que causava desinteresse da população formada 
basicamente por vaqueiros (FERRO, 1996), além da “[...] 
dificuldade de se encontrar pessoas com conhecimentos 
mínimos para o exercício da profissão de professor e da 
falta de estímulo salarial” (REIS, 2009, p. 89). 

Os jesuítas são considerados os primeiros professo-
res do Brasil. No Piauí, porém, esses padres não se desta-
caram por sua ação educativa. Nesse sertão, eles fixaram 
morada apenas a partir de 1711, na condição de herdeiros 
de Mafrense1 mostrando-se exímios administradores de fa-
zendas. Segundo Nunes (1975, p. 275), os inacianos atu-
aram no Piauí “[...] mais como curraleiros que educadores 
propriamente”. 

1 Codinome de Domingos Afonso, português de Mafra, fazendeiro desbrava-
dor e maior latifundiário das terras piauienses. Ao morrer, em 1711, deixou 
para a Companhia de Jesus toda sua herança, incluindo 39 fazendas de gado 
e 50 sítios.
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No Período Colonial, a ausência de uma educação 
formal instituída, fazia com que a população do Piauí Co-
lonial vivesse mergulhada em um imperante analfabetismo. 
Esse fato fez com que João Pereira Caldas, primeiro go-
vernador do Piauí (1759-1769) encontrasse dificuldades 
em montar sua equipe administrativa. Costa (1974, p. 170) 
diz que esse governador, quando da criação do cargo de 
professor, procurou estabelecer a sua forma de pagamento, 
levando em consideração a sugestão dada pelo governa-
dor do Maranhão: “Eu aqui mando pagar os mestres das 
escolas a paneiro2 de farinha; porém os que têm mais de 
dois filhos nunca darão mais de dois paneiros [...]”. Sendo 
essa a paga de um professor, não é de se estranhar a falta 
de pessoas para assumir esse ofício, por mais precário que 
fosse seus conhecimentos. 

No Piauí colonial, a figura oficial do professor não se 
firmou como profissional e nem a educação pública institu-
cionalizou-se efetivamente. O período imperial chegou sem 
apresentar uma só escola pública em funcionamento, pois 
se criadas, logo eram fechadas por falta professor que se 
interessasse em reger as suas aulas por um salário tão bai-
xo. Segundo Reis (2009), nesse período, apenas as famílias 
que podiam pagar um professor particular viam seus filhos 
aprenderem os rudimentos da leitura, da escrita e dos nú-
meros. Esses professores lecionavam em suas casas ou nas 
casas dos alunos. Com o setor educacional desprezado pelo 
poder público e com a baixa remuneração dos professores, 
a iniciativa privada se fortaleceu, tornando-se, na época em 
questão, como bem afirma Queiroz (1994), um perfil mar-
cante da educação do Piauí como um todo, desde a capital, 
cidades, vilas e fazendas.

2 Cesto feito de cipó forrado com folhas no qual se acondicionava entre 25 
kg e 30 kg de farinha.

No período imperial, por força da Lei Geral do Ensi-
no, de 15 de outubro de 1827, foram criadas escolas públi-
cas no Piauí, porém essas escolas não atendiam à demanda 
ou não funcionavam regularmente, passando a conviver 
com os mestres-escolas. Os mestres-escolas eram também 
conhecidos pelo nome de professores-ambulantes ou mes-
tres-de-varanda e atuavam tanto na zona urbana como na 
rural. Conforme Costa Filho (2006, p. 143): 

A prática foi institucionalizada pelos fazendeiros. 
Quando seus filhos atingiam idade escolar, ocorria o 
contrato dos serviços de um mestre-escola. Também 
ao contratante cabia providenciar uma casa para aco-
modar o professor e servir de espaço para as aulas. Ge-
ralmente era uma construção de taipa, chão de batido 
e cobertura de palha. Os móveis resumiam-se a uma 
grande mesa, com um imenso banco de madeira sem 
encosto, onde as crianças se acomodavam para recebe-
rem as aulas. No meio da sala, [ou na varanda da casa 
grande] sentado ou recostado à rede armada, o mestre 
tomava as lições dos alunos que ficavam em pé ou sen-
tados em uma cadeira ao lado.

Os mestres-escolas, nas suas andanças, ensinavam as 
noções básicas de leitura, de escrita e de Matemática, além 
de promover oficinas para a produção de “[...] peias, ca-
brestes, abanos, cofos, esteiras, jacás, balaios, urupembas, 
quibanos e uma infinidade de outras utilidades domésticas 
[...]” e treinar jovens e adultos na arte mística de “[...] rezar 
contra quebranto, carne quebrada, mau olhado, campainha 
caída, dor de dentes, [...] levantar arca caída, benzer contra 
izipra (erizipela) e outros malefícios” (SAMPAIO, 1996, p. 
22, grifo do autor). Por apresentar um currículo próximo e 
útil ao dia a dia do meio rural, os serviços do mestre-escola 
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tornavam-se mais atraentes e bastante procurados nessas 
localidades (CASTELO BRANCO, 2009).

Um professor de relevo, que atuou na Província do 
Piauí, foi o Padre Marcos de Araújo Costa. Esse mestre le-
cionou de 1820 até 1850 em sua fazenda Boa Esperança. 
Em regime de internato, ele ensinava gratuitamente alguns 
jovens que para lá se deslocavam em busca do saber. Aten-
dia alunos de diferentes níveis, desde as aulas de primeiras 
letras às de Latim, de Retórica, de Filosofia, de Francês, 
de Teologia Dogmática e outras. Ferro (1996, p. 63) é da 
opinião que essa foi “[...] a primeira escola a existir de fato 
e o Padre é considerado por muitos dos seus coestaduanos 
como o primeiro mestre-escola do Piauí”. 

A figura do mestre-escola foi diminuindo com a me-
lhoria da organização do ensino público e a criação de mais 
escolas de ensino gratuito, porém, esse tipo de professor 
continuou a existir ainda por um longo tempo no sertão 
piauiense, até meados do século XX.

Na primeira metade do império, a quantidade de es-
colas no Piauí aumentou juntamente com as dificuldades 
de contratar professores habilitados. Poucos eram os le-
trados e menos ainda os que se sujeitavam a ser professor 
devido à falta de atrativos para o magistério. As vagas de 
professor eram geralmente preenchidas por pessoas inca-
pacitadas para a função. Diz Alencastre (1981, p. 90):

[...] homens inteligentes e ilustrados não se queriam 
sujeitar à sorte precária do magistério – como que a 
instrução corria à revelia, árida e improfícua. As cadei-
ras de instrução maior viviam em completo abandono, 
e os que aceitavam, ou não eram habilitados, ou mal 
cumpriam com seus deveres.

Para Reis (2009), a baixa remuneração dos professo-
res na Província do Piauí era uma das causas da vacância 

do cargo nas escolas. Na maioria das vezes, o magistério 
não era a ocupação principal, mas um complemento da ren-
da de quem assumia ser professor. Para maiores esclareci-
mentos e uma análise comparativa, no início do século XIX, 
a um professor piauiense de primeiras letras era oferecido 
um ordenado de 125$000 (cento e vinte e cinco mil réis), 
caso morassem em Oeiras (capital), e nas vilas de Parnaíba 
e Campo Maior; e de 60$000 (sessenta mil réis) nas ou-
tras localidades, ao passo que a um feitor de escravos, na 
mesma época, era pago o valor de 200$000 (duzentos mil 
réis), com direito a comida e a dormida. A um professor de 
nível secundário, era ofertado pelo governo um salário de 
300$000 (trezentos mil réis). Com esses valores, tornava-
se difícil a contratação de professores capacitados. A Junta 
Governativa da época, para conquistar a vinda, da Bahia, de 
José Lobo Fóis, nome do primeiro professor se tem notícia 
no Piauí, para assumir a cadeira de Latim, de Oeiras, foi 
necessário oferecê-lo 400$000 (quatrocentos mil réis) de 
salário (COSTA, 1974). 

Manoel de Sousa Martins, na qualidade de presi-
dente da província do Piauí, sancionou a Lei Provincial no 
75/1837 que regulamentava as obrigações dos professores 
das escolas do Piauí. A análise dessa lei possibilitou a re-
constituição de aspectos importantes de como teria sido o 
cotidiano de um professor daquela época. Segundo essa lei, 
os professores das escolas primárias trabalhavam de 8 às 11 
horas da manhã e de 2 às 5 da tarde; já aqueles que ocu-
pavam as cadeiras secundárias ensinavam de 8 à 10 horas 
da manhã e das 3 às 5 horas da tarde. Não havia aulas aos 
domingos, dias santos, feriados e nas quartas-feiras para as 
aulas maiores. Os professores de primeiras letras gozavam 
férias de um mês durante o ano, de 8 de dezembro a 8 
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de janeiro, e, para os de ensino secundário, o período de 
férias se estendia por dois meses, de 8 de dezembro a 8 de 
fevereiro. Era da responsabilidade dos professores efetivar 
a matrícula dos alunos registrando sua idade, naturalidade 
e filiação, além de marcar as faltas diárias dos alunos e os 
programas por eles desenvolvidos. 

As relações pedagógicas eram autoritárias com forte 
vigilância disciplinar. A Lei Provincial no 75/1837 proibia 
o uso da palmatória de forma rigorosa, porém aceitava seu 
uso “moderadamente”. O professor também recorria a ou-
tros artifícios disciplinares, como genuflexão sobre o milho, 
orelhas de burro e reprimendas morais sobre a inconveni-
ência de comportamento de seus alunos, que iam da falta de 
boas maneiras e costumes, do asseio consigo e com o mate-
rial escolar, aos erros nas lições, na escrita e nas arguições.

Exercer a docência no Piauí Imperial não era tarefa 
fácil, as autoridades responsabilizavam os professores pelo 
atraso do ensino na Província, sem mesmo levar em consi-
deração as precárias condições de seu trabalho. Além dos 
baixos salários, os professores tinham que suportar a falta 
de espaços físicos e de material básico de ensino. Segundo 
Reis (2009), as escolas funcionavam em casas alugadas que 
também serviam de moradia para o professor. Essas casas 
eram inadequadas para o funcionamento de uma escola, 
pois, além de pequenas, apresentavam-se mal iluminadas e 
com pouca ventilação. A sala de aula ficava no maior com-
partimento da casa, apresentando, no centro, uma grande 
mesa rodeada de bancos feitos rusticamente de toras de 
madeira, sem o mínimo de conforto. Era um local incon-
veniente, pois de um lado tirava a privacidade familiar do 
professor e de outro lado desviava a atenção dos alunos 
das aulas. 

Outro desafio enfrentado pelos professores da Pro-
víncia do Piauí era a insuficiência de material escolar, prin-
cipalmente de livros. Segundo Galvão e Batista (2004), no 
início do século XIX, o livro era material raro no interior 
das escolas brasileiras. Costumava-se ler usando documen-
tos de cartório e cartas, a Constituição do Império, além do 
Código Criminal e da Bíblia. No Piauí, essa situação se agra-
vava, pois os livros eram ainda mais escassos e sua aquisição 
muito difícil, ficando o desenvolvimento das aulas depen-
dendo da criatividade do professor. O governo colaborava, 
modestamente, com pouco material: quase sempre sua par-
ticipação era o envio de algumas resmas de papel almaço, 
poucas dúzias de lápis, penas e alguns tinteiros.

A Lei Geral do Ensino, de 1827, determinava o uso 
do método mútuo ou método de Lancaster pelos professo-
res. Explicando a aplicação desse método, Azevedo (1976) 
diz que o professor escolhia os decuriões, alunos mais há-
beis e de maior domínio nos estudos, para dirigir uma de-
cúria. Assim, o professor orientava os decuriões e eles pas-
savam os ensinamentos aos grupos de dez alunos sob sua 
responsabilidade. Esse método tornou-se oficial, principal-
mente por apresentar-se economicamente viável, porém, a 
sua adoção pelas escolas brasileiras teve vida curta. 

No Piauí, o método de Lancaster tornou-se um desa-
fio intransponível para os professores, pois sem condições 
de irem às capitais das províncias mais adiantadas ou à ci-
dade da corte para habilitarem-se em sua aplicação “à custa 
dos seus ordenados”, como determinava a Lei Geral, eles 
optaram por não adotá-lo e continuaram usando o seu já 
conhecido método simples ou individual. Por meio desse 
método, o professor, numa mesma classe, atendia alunos 
em estágios diferentes, ensinando-os individualmente, de 
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acordo com o ritmo de cada um. Com a Lei no 198, de 4 
de outubro de 1845, sancionada pelo Presidente da Pro-
víncia, Zacarias de Góis, o ensino público do Piauí foi re-
organizado e uma das mudanças foi a adoção do método 
simultâneo substituindo os métodos simples e mútuo. O 
método simultâneo focava a ação pedagógica do professor 
e os alunos eram separados em grupos menores conforme 
o grau de desenvolvimento de cada um.

Os professores das escolas de primeiras letras tinham 
o papel de moldar o “homem de bem”, aquele que obe-
decesse às leis, respeitasse a ordem e a política vigente e 
que amasse e temesse a Deus para maior conformação de 
seus deveres e de suas obrigações. A escola, de acordo com 
Ferro (2000), era o local de formação da infância e da ju-
ventude por excelência, a ela cabia a função de direcionar 
a aprendizagem e a conduta dos alunos, tarefa que era an-
teriormente entregue à família e à comunidade. 

Em 23 de dezembro de 1861, foi aprovado o Regula-
mento interno para as aulas de primeiras letras da Provín-
cia do Piauí, deixando claro o fim a que se destinavam as 
escolas, ressaltando o papel do professor:

O professor procurará inspirar aos meninos o amor 
da instrucção, do trabalho e do dever, tanto para com 
Deos, como para com sigo, para com os outros, para 
com o Governo e a Pátria, mostrando com exemplo as 
más conseqüências da falta d’esse amor, e as grandes 
vantagens, que delle resultarão. (PIAUHY, REGULA-
MENTO..., 1861).

Com base na análise do Regulamento Interno para as 
aulas de primeiras letras, de 23 de dezembro de 1861, é pos-
sível fazer uma aproximação da rotina de um professor pri-
mário da época, pois, como afirma Julia (2001, p. 17), “[...] 

pode-se tentar reconstituir, indiretamente, as práticas esco-
lares a partir das normas ditadas nos programas oficiais”. De 
forma relativa, pode-se supor que as práticas de um profes-
sor de primeiras letras se desenrolassem da seguinte forma:

O professor iniciava sua aula, no turno da manhã, às 
8 horas, e no turno da tarde, às 14 horas. Agrupava os 
alunos em cinco turmas conforme seus adiantamentos 
posicionando-os ao redor de uma mesa sendo a última 
posição do banco, sempre à direita, ocupada pelo de-
curião que era escolhido pelo professor dentre os alu-
nos mais adiantados de cada turma. Além do decurião, 
havia em cada classe um ajudante do professor para 
auxiliá-lo na inspeção das turmas. 

Ao entrar na sala, o professor era recebido de pé pe-
los alunos, em sinal de respeito. Tomando seu lugar de 
destaque, o professor mandava o ajudante fazer a chamada 
e anotar as faltas em um livro. Em seguida, dividia a maté-
ria que seria estudada pelas turmas, designando o horário 
para o estudo dos diferentes assuntos.

A disciplina era rigorosa e o silêncio reinava na sala. 
Era proibida toda e qualquer conversação entre os alunos, 
podendo, esses, comunicarem-se apenas com o decurião 
ou com o ajudante para dar suas lições e apresentar seus 
trabalhos. A leitura era feita em voz baixa, sem alarido. Os 
alunos, depois de tomarem seus assentos, neles deveriam 
permanecer sempre aplicados aos seus estudos, e deles 
saindo somente para dar a lição ou para alguma precisão, 
com ordem expressa do professor ou do ajudante, sempre 
um de cada vez, levando consigo um sinal3 que ficava so-
bre a mesa do professor.
3 Sinal – objeto convencional utilizado pelos professores para controlar a sa-
ída individual de alunos da sala por uma eventual necessidade. Sua ausência 
na mesa do professor era indicativo de que um aluno encontrava-se fora da 
sala tendo um outro que aguardar seu retorno. 
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Ao aluno que não obedecesse às determinações do 
professor, o regulamento de 1861 autorizava a aplicação de 
reprimendas morais verbais ou castigos físicos4 moderados 
com uso da palmatória, nunca excedendo a oito palmato-
adas ou “bolos” por dia (Art. 25). Caso o aluno não se 
corrigisse com as admoestações e castigos aplicados pelo 
professor, o fato era comunicado ao Diretor ou à Comissão 
de Instrução, podendo o aluno ser expulso da escola.

O professor vistoriava diariamente toda a sala, permi-
tindo a presença apenas daqueles alunos que se apresenta-
vam calçados, limpos, penteados e decentemente vestidos, 
além de exigir asseio e cuidado com os livros, cartas e de-
mais objetos.

Terminada a aula, o decurião, ideia extraída do mú-
tuo, arrecadava, anotava e guardava todos os objetos que 
pertenciam à aula, prestando conta ao professor. Os alu-
nos podiam, com o consentimento do professor, levar por 
empréstimo livros ou outro material para complementarem 
seus estudos em casa. Na hora da saída, às 11 horas e às 17 
horas, o professor despachava os grupos de alunos, uma 
turma de cada vez, mantendo a ordem até o fim.

Como foi dito anteriormente, os governantes acha-
vam que o insucesso do ensino público da Província do 

4 A Lei Imperial de 15 de outubro de 1827, art 15, recomendava que os 
castigos fossem aplicados pelo método Lancaster. Esse método abolia os 
castigos físicos e adotava os castigos morais, embora pudessem atingir indi-
retamente o corpo físico. Segundo Neves (2003, p. 224), os castigos lancas-
terianos eram aplicados de duas maneiras: “[...] aqueles que constrangiam 
fisicamente, não por machucar, mas pelo fato de ter pregado no corpo a 
marca da punição; ou que constrangiam moralmente”. No Piauí, a legislação 
permitia o uso da palmatória de forma moderada até ser expressamente 
proibida pelo regulamento da instrução primária de 1864. No entanto, esse 
instrumento de punição permaneceu sendo usado nas escolas até as primei-
ras décadas do século XX. 

Piauí era de responsabilidade exclusiva dos professores. 
Poucos foram aqueles que se preocuparam em oferecer 
oportunidades para que esses professores se qualificassem 
na sua missão de ensinar. Saraiva, em 1851, já havia mani-
festado sua inquietação diante da precariedade do ensino, 
lamentando não poder criar, no Piauí, uma Escola Normal, 
pois as finanças da Província não permitiam, mas aconse-
lhou aos que quisessem se dedicar ao magistério, que re-
corressem ao Liceu para ampliar seus conhecimentos e me-
lhor desempenhar sua função. A primeira instituição para 
formação de docentes do ensino elementar só se tornou 
realidade no Piauí, em 5 de agosto de 1864, quando foi 
criada, em Teresina, a Escola Normal, com a autorização 
oficial do presidente Franklin Américo de Meneses Dória, 
por meio da Resolução Provincial no 565.

Segundo Soares (2004), a Escola Normal teve de 
vencer muitos obstáculos, passando por três tentativas de 
implantação até a sua consolidação: a primeira ocorreu com 
a criação da escola, em 1864, iniciando suas atividades em 
3 de fevereiro de 1865, ocupando algumas dependências 
do prédio da Assembleia Legislativa Provincial, com uma 
previsão de conclusão em dois anos e atendendo turmas 
mistas, até ser extinta em 1867; na segunda tentativa, a 
Escola Normal foi reaberta no mesmo ano de sua extinção, 
sendo anexada ao Liceu e permitindo matrícula exclusi-
vamente para o sexo masculino, cerrando suas portas em 
1874 e ficando oito anos seguidos sem funcionar; a ter-
ceira se deu com reabertura dessa escola, em 15 de julho 
de 1882, no mesmo prédio do Liceu, mas independente 
desse, permitindo matrícula para ambos os sexos, porém 
frequentada apenas por mulheres, com estrutura curricu-
lar mais específica para um curso de formação docente e 
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apresentando um relativo sucesso. No entanto, a condição 
financeira da Província obrigou sua extinção em 1888, per-
manecendo fechada por vinte anos. Em 1909, voltou a fun-
cionar por iniciativa da Sociedade Auxiliadora da Instrução 
com o nome de Escola Normal Livre; no ano seguinte, foi 
oficializada com a denominação de Escola Normal Oficial, 
consolidando-se como escola formadora de professoras 
primárias para todos os rincões do Piauí. 

Dominique Julia (2001, p. 15-17) propõe que os his-
toriadores investiguem sobre o funcionamento interno das 
escolas, fazendo “flechas com qualquer madeira”, a fim de 
“[...] recontextualizar as fontes das quais podemos dispor 
[...]”, pois, segundo ele, as pegadas das práticas culturais 
são facilmente apagadas, não deixando traços. Fazendo uso 
do Regulamento no 93/1883, que remodelou a instrução 
pública da Província do Piauí, pode-se traçar uma nova 
rotina para o professor, que, diariamente, na abertura de 
suas aulas, fazia a chamada e marcava as faltas dos alunos, 
ensinava-lhes as lições e tomava-lhes os pontos contidos 
nos livros autorizados pelo diretor geral. Poderia escolher 
o método que melhor se adequasse ao número de alunos, 
bem como ensinar outros conteúdos, além dos determina-
dos no regulamento, com o aval do diretor.

A ordem e a disciplina eram princípios indispensá-
veis em uma sala de aula e deveriam ser mantidas, não mais 
com castigos corporais, que foram proibidos desde 1864, 
embora muitos ainda fizessem uso da palmatória, mas por 
meio de admoestação particular, repreensão pública, traba-
lho na escola fora dos horários das aulas e outros castigos 
que não expusessem os alunos ao escárnio público. As pe-
raltices e má-criações dos alunos eram informadas aos pais 
para aplicar-lhes penas mais rigorosas; e as faltas graves, 

comunicadas ao diretor geral que, em último caso, optava 
pela expulsão do aluno infrator. O professor encerrava sua 
aula pondo os alunos para recitarem uma oração religiosa.

Diante do exposto, pode-se afirmar que, no Piauí, o 
ensino público formal encontrou dificuldades para se insta-
lar chegando ao período imperial praticamente inexistente, 
ficando o acesso às letras entregue aos mestres-escolas. Os 
professores piauienses, no período imperial, tiveram que 
enfrentar muitas dificuldades. O sistema de ensino seguia 
o modelo de escolas isoladas, em que um único professor 
ou professora lecionava para turmas heterogêneas quanto 
ao grau de adiantamento. Os professores eram taxados de 
incompetentes pelos governantes, que os responsabilizava 
pelo atraso da instrução. No entanto, vários fatores contri-
buíram para agravar essa situação, como a falta de prédios 
escolares, servindo a própria casa do professor como es-
cola, a carência de material básico para o ensino, falta de 
incentivo para a qualificação profissional e baixos salários.

Apesar dos avanços e das conquistas alcançados pelos 
professores piauienses, ao longo da história, principalmente 
com o advento da República, até os dias atuais, alguns re-
flexos do período imperial ainda persistem na configuração 
desse profissional, principalmente nas escolas da zona rural 
do Estado, carecendo de políticas públicas mais eficientes 
para mudar de vez esse quadro, a fim de que os professores 
possam exercer a docência com decência. 
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Introdução

A proposta, aqui apresentada para discussão, trata do 
uso e da apropriação do conceito de práticas educativas a 
partir de histórias de vida de professores e os seus aspectos 
de formação imbricados ao longo da carreira. Para melhor 
sistematização e organização do estudo proposto, apoiamo-
nos em estudos de pesquisadores que se dedicam à investi-
gação sobre a Educação, tais como Vásquez (1997), Schön 
(1992), Pimenta (2002), Tardif (2002) e Souza (2007), 
dentre outros.

Tal esboço organiza-se em torno das ideias acerca de 
uma discussão introdutória expondo o conceito da termi-
nologia prática/práxis; em seguida, discutimos o que é prá-
tica, logo depois, apresentamos as concepções e as práticas 
educativas dentro do contexto específico, no caso, o rural. 
O estudo, enfatizamos, utiliza como suporte teórico os es-
tudos de Elizeu Clementino de Souza (2007), que contri-
buiu sobremaneira nas discussões referentes às histórias 
de vida, às autobiografias e aos relatos de formação sobre 
a escola, a sala de aula, e o fazer docente que delinearam a 
nossa proposta de estudo, ilustrando o texto com fragmen-
tos de histórias de vida e com relatos de professores que, 
ao longo de uma época, fizeram-se docentes, tornaram-se 
professores, compuseram suas memórias, suas experiências 
de formação e suas práticas educativas.
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Reflexões sobre o conceito de prática educativa

O que caracteriza uma atividade humana como ação 
educativa ou não? Será a forma como é realizada ou o fim 
que pretende alcançar? De certa forma, tanto a forma como 
é desenvolvida como o objetivo que pretende alcançar es-
tão presentes na ação educativa, pois o fim determina a 
metodologia adotada.

Se uma determinada prática de formação tende a for-
mar um sujeito crítico, comprometido com a transformação 
do mundo, e autônomo, a sua metodologia tem que ser 
democrática, conscientizadora e favorecedora de análise 
crítica da realidade concreta com suas feiuras e belezuras. 
Não se ensina a ser livre sem a prática da liberdade. Não se 
ensina a ser crítico sem o exercício da criticidade. E não se 
constrói a democracia com ações autoritárias.

Antes de entrarmos na questão da prática educati-
va, propriamente dita, pensemos e vejamos o significado 
do termo “educar”. Educar (educare, em Latim) significa 
“instruir” e “criar”. Daí, que durante muito tempo, a escola 
se limitou a simples função de transmitir o saber já produ-
zido pela humanidade e controlar o comportamento dos 
alunos. Porém, educar é muito mais abrangente e comple-
xo que instruir. Trata-se de um processo de comunicação 
cultural e de socialização, por meio do qual a humanidade 
transmite seu saber e possibilita a ressignificação do saber 
transmitidos e a construção de novos conhecimentos pelas 
gerações mais novas.

Entendida da forma supracitada, a educação não se 
restringe ao espaço escolar, mas como atividade inerente, 
eminentemente humana, que nos acompanha em todos os 
espaços. É um equívoco pensar que a educação é uma prá-

tica apenas escolar. A escola é apenas um dos espaços onde 
ela acontece.

Hoje é comum a distinção entre educação formal, 
educação não formal e educação informal. A primeira refe-
re-se à educação escolar, na qual o ensino é sistematizado. 
A segunda alude à educação extraescolar, também inten-
cional, mas que acontece em outros espaços de formação 
como em organização não governamentais (ONGs), casas 
de recuperação, etc. Por fim, a terceira diz respeito à edu-
cação que acontece no cotidiano, sem planejamento, sem 
intencionalidade, sem conteúdo programático, mas que 
também educa.

A prática educativa como ação humana

Como se percebe, a prática educativa é inerente 
ao ser humano. Intencional ou não, toda prática humana 
educa. É por isso que, como ação, a prática educativa não 
pode se restringir ao espaço escolar. A família, a religião, 
a sociedade e, claro, a escola, também é responsável pela 
educação.

A escola educa, porém, sua prioridade é ensinar ao 
aluno o conhecimento produzido pela humanidade ao lon-
go da história. Aliando ao ensino, está o papel de educar o 
sujeito para a autonomia epistemológica, para que, sendo 
capaz de fazer a leitura das palavras possa fazê-la de forma 
crítica. Fazendo a leitura do mundo, possa reescrevê-lo por 
meio da escrita das palavras e por meio da história.

A essência da ação educativa, segundo Freire (2011), 
é o diálogo. No diálogo há um compartilhamento de visões 
de mundo. Este “partilhar com” o outro a nossa visão de 
mundo, não na tentativa de impor nossas crenças a ele, mas 
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tica apenas escolar. A escola é apenas um dos espaços onde 
ela acontece.
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A prática educativa como ação humana
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A escola educa, porém, sua prioridade é ensinar ao 
aluno o conhecimento produzido pela humanidade ao lon-
go da história. Aliando ao ensino, está o papel de educar o 
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A essência da ação educativa, segundo Freire (2011), 
é o diálogo. No diálogo há um compartilhamento de visões 
de mundo. Este “partilhar com” o outro a nossa visão de 
mundo, não na tentativa de impor nossas crenças a ele, mas 
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buscando a construção de uma consciência coletiva funda-
da no diálogo e na reflexão crítica é o verdadeiro sentido 
da educação.

A prática educativa como ação humana carece de 
amor. Isso porque se a educação é uma prática social fun-
dada no diálogo, sua viabilização exige a presença do amor. 
Para Freire (2011, p. 111, grifo nosso), “Se não amo o mundo, 
se não amo a vida, se não amo os homens [e mulheres] não me é 
possível dialogar.”

Portanto, a prática educativa como ação humana é 
um comprometimento político e amoroso que nos sensibi-
liza para a luta em prol da libertação do oprimido. Todavia, 
como o objetivo principal é a construção da autonomia e 
da liberdade do outro, não podemos lutar por ele, sem ele.

O passo mais importante na luta pela libertação do 
oprimido é conscientizá-lo de que é oprimido e que precisa 
tomar a direção de sua história. Do contrário, abriremos as 
porteiras das “senzalas” e o condenaremos a ser escravo da 
miséria nas ruas. O caminho para a libertação passa pela 
conscientização. Nesse sentido, a ação educativa humana 
carece ser também pedagógica.

Todavia, existem várias tendências ou abordagens em 
educação que orientam e/ou orientaram as práticas edu-
cativas ao longo da história da humanidade. Concepções 
diferentes de ensino-aprendizagem, de homem, de mundo 
e de sociedade fundamentam os paradigmas que norteiam 
a estrutura da escola, definem o conteúdo a ser utilizado 
e a forma de abordagem desse, além da prática educativa. 
Portanto, o paradigma vigente determina a educação que 
será ofertada pelo sistema educacional institucionalizado.

Em “Documento de identidade: uma introdução às teorias 
do currículo”, Silva (1999), ao refletir sobre as concepções 

que atuam na elaboração dos currículos escolares, identi-
fica três teorias que servem de base à educação. São elas: 
Teoria Tradicional, Teoria Crítica e Teoria Pós-crítica.

Para o autor, as concepções definidoras do que se 
deve ensinar em sala de aula e, consequentemente, a me-
todologia a ser empregada, em determinado momento/es-
paço histórico foram pautadas por um paradigma Tradicio-
nal-Humanístico; noutro, pelo paradigma Crítico; e noutro, 
por um paradigma Pós-Crítico. Contudo, isso não significa 
que os três não coexistam.

Saviani (2001), seguindo uma linha de raciocínio se-
melhante à de Silva (1999), faz uma caracterização que 
identifica também três abordagens que orientaram e, em 
alguns casos, ainda orientam as práticas de professores e 
educadores de modo geral. São elas: Teorias Não Críticas, 
Teorias Crítico-Reprodutivistas e Teoria Histórico-Crítica.

Segundo o autor, dentro do quadro das abordagens 
e práticas Não Críticas estão: a) Pedagogia Tradicional; b) 
Pedagogia Nova; c) Pedagogia Tecnicista. A característica 
comum a essas três concepções é a crença ingênua de que 
a educação sozinha é a saída para a erradicação de todas 
as contradições sociais, inclusive a marginalização. Por a 
escola ser uma instituição social organizada segundo a ló-
gica dominante, a educação ofertada por ela quase sempre 
se transforma em instrumento de marginalização e não de 
superação da marginalidade.

A concepção Crítico-Reprodutivista, na qual o autor 
enquadra as Teorias do Sistema de Ensino como Violência 
Simbólica, a Teoria da Escola como Aparelho Ideológico 
de Estado, e a Teoria da Escola Dualista, traz consigo a 
ideia de que a escola não elimina, mas, ao contrário, re-
produz as contradições existentes na sociedade. A margi-
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nalização social é legitimada pela escola, uma vez que ela 
não aborda em seus conteúdos assuntos que constituem o 
contexto real e simbólico das classes marginalizadas.

Por outro lado, para não se pregar o fim da escola, 
Saviani propõe a teoria Histórico-Crítica. De acordo com 
essa concepção, a educação passa a ser entendida como 
algo determinado historicamente, pois uma vez que foi ins-
titucionalizada por meio da escola, ela passa a representar 
o modelo vigente de sociedade. Porém, mesmo determina-
da e atendendo a lógica do sistema capitalista, a educação 
também exerce interferência sobre a sociedade. Portanto, 
numa relação dialética, a sociedade determina a educa-
ção, e essa, sendo crítica, transforma a sociedade. Uma vez 
transformada, a sociedade continua a determinar a educa-
ção, só de acordo com nova lógica e nova estrutura.

Behrens (2010) faz uma discussão na qual constrói 
dois eixos que lhes permite caracterizar e enquadrar as 
abordagens que, segundo ela, têm orientado as práticas 
educativas. São eles: “os Paradigmas Conservadores: a re-
produção do conhecimento” e “os Paradigmas Inovadores: 
a produção do conhecimento”.

No quadro dos Paradigmas Conservadores, a autora 
coloca a abordagem Tradicional, a Escolanovista, e a Tecni-
cista. A característica comum às três abordagens que com-
põem o Paradigma Conservador é o esvaziamento político. 
Soma-se a isso a ausência de reflexão crítica sobre o papel 
da escola e do ensino.

Por outro lado, no quadro dos Paradigmas Inova-
dores, Behrens (2010) destaca a abordagem Holística ou 
Sistêmica, a Progressista e a do Ensino com Pesquisa. Ao 
contrário das abordagens que constituem o Paradigma 
Conservador, as do Paradigma Inovador propõem um mo-

delo de educação capaz de levar o sujeito a refletir criti-
camente sobre a realidade da qual faz parte e, sobretudo, 
sobre as relações de poder e de interesses que garantem a 
manutenção da referida realidade.

Se se pretende superar as insuficiências do modelo 
Conservador, o Paradigma Emergente deve evitar a sepa-
ração das três abordagens que o constituem. Primeiro, por-
que sua visão de educação, de homem e de sociedade é 
holística, concebendo o mundo como um todo integrado. 
Segundo, porque a fragmentação compromete a compreen-
são global, permitindo ao sujeito o conhecimento, apenas, 
de algum aspecto da realidade e nunca do todo. Terceiro, 
porque a reflexão sobre a realidade total – suas característi-
cas, suas lógicas e suas crenças –, é que permitirá a mudan-
ça consciente e crítica, criadora de conhecimento. Portanto, 
a prática pedagógica do Paradigma Inovador deve ser uma 
prática de pesquisa do todo integral e progressista.

Segundo o pensamento de Behrens (2010), compre-
endemos que o Paradigma Emergente é, ao mesmo tempo, 
holístico, de ensino com pesquisa e progressista. Assim, de-
cidimos por analisar apenas a prática educativa do educa-
dor progressista que, para nós, é um pesquisador holístico 
e, por isso, também progressista. Mas, afinal, o que é uma 
prática educativa progressista?

Segundo Behrens (2010, p. 79),

O termo progressista, utilizado inicialmente por Sni-
ders (1974) para propor uma postura pedagógica, que, 
partindo de uma análise crítica das realidades social, 
afirmasse o compromisso e as finalidades sociopolíti-
cas da educação, foi absorvido pelos educadores, de 
maneira geral, para designar um paradigma inovador 
na educação. 
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Como se percebe, tanto o sentido inicial do termo 
quanto aquele dado posteriormente pelos professores refe-
re-se à necessidade de mudança, de transformação. Porém, 
a mudança só é possível mediante a tomada de consciência 
de sua necessidade. Essa última prescinde da análise crítica 
da realidade. Portanto, o ponto de partida é uma prática 
pedagógica progressista e a análise crítico-social da reali-
dade para a superação da consciência ingênua.

Construção de saberes sobre a prática docente

O debate ora manifestado trata da aplicação do ter-
mo prática. Segundo Ferreira (1997, p. 15), seria “[...] o ato 
ou efeito de praticar, uso, experiência, exercício, rotina, há-
bito”. É um saber advindo da experiência técnica, é a apli-
cação da teoria. O termo deriva-se do grego “práktikós”, de 
“pratein”, que significa agir, realizar, fazer. De acordo com 
Japiassu e Marcondes (1993), está relacionado à ação hu-
mana sobre os objetos quando aplicado um conhecimento 
numa atividade efetiva.

O termo práxis (em grego) é utilizado por Marx para 
designar a relação dialética entre o homem e a natureza, na 
qual o homem, ao transformar a natureza com seu trabalho, 
transforma a si mesmo (JAPIASSU; MARCONDES, 1993, 
p. 99). Vásquez (1997, p. 57) considera a práxis como uma 
“[...] atividade humana que produz objetos, sem que por 
outro lado essa atividade seja concebida com caráter es-
tritamente utilitário que se infere do prático na linguagem 
comum”. Práxis é atividade humana transformadora da re-
alidade natural e humana.

Já a prática pedagógica manifestada como atividade 
humana poderá passar a ser uma atividade utilitarista ou 

orientada por ações conscientes. Aqui, consideramos prá-
tica pedagógica repetitiva ou reflexiva. No primeiro caso, 
a prática repetitiva, a unidade teoria/prática se rompe, os 
conhecimentos são fragmentados, não existe espaço para 
a criatividade e a ação. Já no segundo caso, a prática re-
flexiva, segundo Freire (1979, p. 9), anuncia que “[...] nin-
guém educa ninguém, como tampouco ninguém educa a si 
mesmo: os homens se educam em comunhão, mediatizados 
pelo mundo”. Esse tipo de prática está associada ao desen-
volvimento da consciência crítica (conscientização) a partir 
das relações que as pessoas mantêm umas com as outras, 
analisam os problemas e o que possibilita a resolução deles.

Pimenta (2002) faz reflexão afirmando que num pro-
cesso mecânico de ensino-aprendizagem, a teoria encontra-
se dissociada da prática. Quando ocorre, o conhecimento 
e seu processo são tolhidos e dificultados, pois reconhecer 
a teoria e a prática como dois lados de um mesmo objeto 
é imprescindível para compreender o processo de cons-
trução do conhecimento, isto é, quando dissociamos essas 
realidades simultâneas, estamos querendo separar o que 
é inseparável, pois não existe prática sem teoria. Teoria e 
prática só se realizam como práxis ao agir conscientemente 
de sua simultaneidade e separação dialética.

Ainda conforme Pimenta (2002), na formação de 
professores, há de se operar uma mudança da epistemolo-
gia da prática para epistemologia da práxis, pois a última 
constitui-se em um movimento operacionalizado simul-
taneamente pela ação e pela reflexão, ou seja, práxis é a 
ação final em seu interior, a inseparabilidade entre teoria 
e prática. Assim, o saber docente é constituído a partir da 
relação entre a prática e a teoria, que é o resultado de um 
longo processo histórico de organização e de elaboração, 
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pela sociedade, de uma espécie de saber, e o educador é 
responsável pela transmissão desse saber produzido.

O fato de o conhecimento não passar pelo crivo 
da prática, o que chega ao educador é um conhecimento 
produzido e legitimado por outro. E o professor é quem 
procura articular o saber pesquisado com sua prática, in-
teriorizando e avaliando as teorias a partir de sua ação, na 
experiência cotidiana, o que torna a prática o núcleo vital 
da produção de um novo conhecimento dentro da práxis.

Os saberes da experiência e da cultura surgem como 
centro nerval do saber docente, a partir do qual os profes-
sores procuram transformar suas relações de exterioridade 
com saberes em relação à interioridade de sua prática. Os 
saberes da experiência não são saberes como os demais, 
eles são formadores de todos os saberes. É na prática re-
fletida que esse conhecimento se produz indivisível entre 
teoria e prática.

De acordo com Pimenta (2002), a experiência do-
cente como espaço gerador e produtor de conhecimento 
não será possível sem uma sistematização que passa por 
uma postura crítica do educador sobre suas próprias ex-
periências. As considerações anteriores geraram discussões 
e provocaram reflexões sobre as práticas escolares desen-
volvidas pelos professores no contexto rural, foco da nossa 
pesquisa para delineamento da investigação em curso.

No desencadeamento do estudo, colhemos inúmeros 
depoimentos de professores no entorno rural do municí-
pio de Oeiras-PI, lócus de nossas investigações, onde assim 
pudemos observar os dois lados da história: o professor na 
sua prática pedagógica, como professor leigo e, em seguida, 
o professor após frequentar os cursos de qualificação em 
nível médio.

Apresentação dos dados e análise 

A fim de ilustrarmos e melhor fundamentarmos nossa 
discussão, fizemos uso de fragmentos de depoimentos de 
alguns dos sujeitos pesquisados. Com o contato inicial pré
-estabelecido, pesquisador e pesquisados tiveram a oportu-
nidade de colher novos depoimentos, e assim, observar as 
“novas” práticas no espaço sala de aula onde esses sujeitos 
atuam. Esclarecemos que os nomes dos sujeitos aqui anun-
ciados são fictícios, tendo em vista o acordo estabelecido 
com eles mediante assinatura de Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido (TCLE).

Depoimento n. 1

Falando sobre minha prática em sala de aula, antes, nós po-
demos ver hoje a diferença, porque, mostrar assim um quadro 
do antes e do hoje... Antes, a gente vê que era uma questão só 
tradicional, era o professor com aquele medo ainda de traba-
lhar, com aquela vergonha, com aquela timidez, e hoje, não. 
Hoje a gente vê aquele professor que busca, que não tem mais 
vergonha. Aquele professor que sempre está atrás, ele sempre 
trabalha com métodos que estão sendo avaliados no cotidiano 
dos nossos alunos [...] então, hoje a gente trabalha com as 
experiências. Trabalha com pesquisas. São trabalhos onde a 
gente faz relatório, faz visitas [...] a gente vê que ele está pre-
parado mesmo. Não faz vergonha de forma alguma... (Profa 

Eva). 

Na fala da professora citada, percebemos o nível de 
evolução que ela adquire, rompendo da prática dita “tradi-
cional” para a prática dita “inovadora”. Há uma satisfação 
no discurso desses docentes, quando da aplicação de novas 
técnicas de ensino. O saber-fazer, mediatizado pelo saber-
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ser demonstrando o grau de amadurecimento a partir da 
consecução das novas práticas pedagógicas evidenciadas 
em sala de aula.

Tardif (2002) alerta que os saberes oriundos da ex-
periência no trabalho cotidiano parecem constituir o alicer-
ce da prática e da competência profissional, pois essa ex-
periência é, para o professor, a condição para a aquisição e 
para a produção de seus próprios saberes profissionais. Para 
ele, ensinar é mobilizar uma ampla variedade de saberes, 
reutilizando-os no trabalho, apenas um espaço de aplicação 
de saberes do professor, sendo ele mesmo saber do traba-
lho sobre saberes, em suma, reflexividade, retomada, repro-
dução, reiteração daquilo que se sabe naquilo que se sabe 
fazer, a fim de produzir sua própria prática profissional.

Assim, define, de modo geral, o saber docente como 
um saber plural, formado pelo amálgama, mais ou menos 
coerente, de saberes oriundos da formação profissional e 
de saberes disciplinares, curriculares e experienciais. O fato 
da formação dos professores leigos no eixo rural ter ocorri-
do num processo aligeirado, constatamos na pesquisa rea-
lizada que, de fato, mudanças significativas foram percebi-
das nas suas novas práticas educativas. Vejamos, a seguir, o 
depoimento n. 2 da professora Celina Maria:

Depoimento n. 2

[...] Era um trabalho tradicional, que a gente levava mais 
questão professor autoritário dentro da sala de aula [...] Hoje 
eu trabalho consciente. Vou para dentro da sala de aula por-
que sei que vou dar conta do recado. Faço planejamento todos 
os meses. Antes, estudo cada momento em que eu vou para 
dentro da sala de aula. Eu vou sabendo o que é que eu vou 
fazer dentro da sala de aula. Caso não dê pra mim atingir o 

meu objetivo, da forma como eu repassei para meus alunos, 
no dia seguinte, eu vou procurar outra forma para que eles 
entendam. A minha maneira de avaliar é através de cada 
conteúdo repassado ou então cada atividade a cada dia [...] 
(Profa Celina Maria).

Observamos, no depoimento da professora citada, 
que a inovação na prática escolar se dá a partir do plane-
jamento das aulas como elemento possibilitador para se 
traçar um mapa ou mesmo um roteiro do que se vai fazer 
em sala de aula. Percebemos a preocupação da professora 
no que diz respeito à sua atenção focada na aprendizagem 
dos alunos.

A superação de práticas alienadoras, consequências 
de uma formação deficitária ou até mesmo incoerente, 
para práticas de formação reflexiva, dá-se não pela simples 
substituição do conhecimento espontâneo pelo científico, 
no entanto, com a assimilação da formação reflexiva, desde 
um primeiro momento, poderemos construir histórias de 
práticas de formação a partir das quais o professor reflita 
sobre sua prática e a partir da tomada de consciência re-
construa seu conhecimento, não só na aplicação de teorias 
para explicar realidades, mas elaborando sua própria teoria 
e desenvolvendo por ela um processo científico de autono-
mia didático-pedagógica, e é, nesse sentido, que nos apro-
ximamos do conceito reflexivo de Donald Schön (1992).

Desse modo, a prática pode tornar-se repetitiva e o 
“conhecimento na ação”, mecânico, originando-se a repro-
dução automática de sua aparente competência prática. Para 
Schön (1992), se o professor reflete na ação e sobre a ação, 
converte-se num investigador na sala de aula. “Afastado da 
racionalidade instrumental, o professor não depende de 
técnicas, regras e receitas derivadas de uma teoria externa, 
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nem das prescrições curriculares impostas do exterior da 
escola pela administração.” (SCHÖN, 1992, p. 105-106).

As histórias de vida ou as histórias das práticas de 
formação docente dão também outro colorido a essa nossa 
discussão, porque, de um modo geral, ela está incrustada 
nas relações sociais estabelecidas pelos docentes. Objeti-
vando enriquecê-la, evidenciamos aqui duas histórias de 
vida de professores, também sujeitos da pesquisa a qual 
nos referimos anteriormente. A análise da trajetória de vida 
educativa dos professores revela aspectos humanos exis-
tentes que interferem no lado profissional, importantes 
para a compreensão do assunto principal aqui abordado, 
um exemplo disso é a história de vida do professor Rai-
mundo, que revela o quanto os aspectos das relações so-
ciais e de vida determinam as práticas educativas em sala 
de aula, como podemos conferir a seguir.

Depoimento n. 3

Comecei a vida escolar um pouco atrasado, com 12 anos de 
idade. Minha família não conhecia a importância da escola. 
Sendo elas analfabetas. Não davam importância ao conheci-
mento formal. Assim, comecei a frequentar a escola por minha 
própria vontade. Não havia o interesse dos maiores para me 
incentivar a um futuro melhor [...] Meus professores de ensino 
fundamental eram ótimos como pessoas, mas como profissio-
nais, usavam muito o tradicionalismo [...] Dessa forma, cau-
sou-me a deficiência de não ter muita coragem de me expres-
sar. [...] A escola não tinha estrutura. Cadeiras não existiam. 
Os alunos sentavam-se em pedaços de madeiras [...] Tudo era 
feito aleatoriamente [...] eu morava a 3 km da escola [...] As 
professoras pouco ensinavam conteúdos, era mais brincadei-
ras, comemorar as datas cívicas, tudo era razão de feriado ou 
dia santo [...]. (Profo Raimundo).

Percebemos, na fala do professor Raimundo, como 
aconteciam as atividades curriculares, confundindo-se 
com costumes e festividades locais, uma prática evidente 
de muitos professores leigos, que, sem a devida formação, 
incorporam as tradições da cultura local em suas práticas 
educativas cotidianas. Tais práticas educativas refletem a 
força do currículo oculto na atividade de sala de aula ou 
mesmo como atividade para preencher o tempo, em vir-
tude do despreparo profissional do professor, até mesmo 
pela força das tradições de identidade cultural local que 
prevalecem sobre o currículo oficial. Tal ênfase poder-se-ia 
constituir como um elemento indispensável para a apren-
dizagem dos alunos, porém, torna-se um escamoteamen-
to de conteúdo do currículo oficial em razão dos poucos 
conhecimentos pedagógicos do professor leigo, conforme 
o período a que se reportou o nosso personagem na sua 
história de vida.

A história seguinte, da professora Maria do Perpé-
tuo Socorro, revela-nos como uma história de vida se fun-
de com uma história de práticas de formação e vice-versa. 
Reconhecemos que, em muitas situações, o professor rural 
não só percebe sua exclusão profissional, bem como sua ex-
clusão social. Porém, o exercício do magistério, mesmo em 
condições de professor leigo, ajuda a recuperar sua autoes-
tima em relação às experiências vividas. A história de vida 
da Professora Maria do Perpétuo Socorro nos esclarece isso.

Depoimento n. 4
Em 1961 eu vim para a cidade, estudar numa casa onde 
minha mãe era amiga dessa senhora [...] Os meus pais não 
tinham condições de me colocar em casa própria [...] Era 
uma vida sofrida [...] era um trabalho, como se fosse um tra-
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balho que você tivesse responsabilidade de tomar de conta 
daquela casa [...] As duas donas da casa saíam para a escola: 
uma era professora e a outra era secretaria [...] Eu tinha 
11 anos na época: carregava água, porque não tinha água 
encanada [...] estudava à tarde. Quando elas chegavam, eu 
já estava com o almoço pronto, e tudo arrumado e já 
esperando para a gente almoçar [...]. (Profa Maria do 
Perpétuo Socorro).

A história da professora Maria do Perpétuo Socorro, 
ressalta a luta de grande parcela da população por acesso 
aos benefícios sociais, à luta contra a exclusão, pela demo-
cracia, no sentido da igualdade dos direitos e, por conse-
guinte, a luta pela conquista da cidadania. A mesma profes-
sora prossegue no seu relato:

Eu comecei a trabalhar lá no interior em 1970. Foi 
assim, foi um período muito sofrido [...] eu comecei le-
cionando sem ganhar, assim como eu estou lhe dizen-
do, porque naquela vontade de ensinar aquelas crian-
ças, a saber alguma coisa. Depois, quando foi em 1970, 
isso foi mais ou menos em 1968, 1969, que eu fiquei 
lecionando assim, quase mesmo só para ajudar [...] Eu 
já estava com 20 anos quando comecei a trabalhar pela 
prefeitura [...] A escola era a casa do meu pai [...] era 
simplesmente a mesa com bancos [...] porque naquela 
época não se tinha móveis [...].

Do imprevisto ao improviso, o professor leigo rural 
vai desenvolvendo sua prática não só pedagógica como so-
cial. Ambas caracterizadas pela experiência assistemática, 
pela imitação, incorporada na trajetória das relações coti-
dianas. As práticas pedagógicas do professor leigo rural de-
senvolvem-se no ensaio-erro, tendo como referência a sua 
história estudantil e como modelo seus antigos professores.

Considerações finais

Ressaltamos que a proposta aqui apresentada foi no 
sentido de mostrar como as histórias de vida se confundem 
com as nossas histórias de formação, com as nossas práticas 
educativas. 

Sendo assim, concluímos que as histórias de vida 
nos permitem adentrar num emaranhado de situações, de 
conflitos, de confissões, de crenças e de oportunidade ao 
estabelecermos um campo que sempre está em movimento.

As práticas educativas estão, na verdade, em cons-
tante movimento. Os depoimentos colhidos, as histórias 
contadas pelos professores-sujeitos da pesquisa muito nos 
disseram e muito ainda irão nos dizer quando estabelece-
mos o vínculo pesquisador-pesquisados.

Aqui não concluímos, aqui não colocamos um pon-
to final neste trabalho, mas, por que não dizer, colocamos 
reticências, somos inconclusos neste momento, pois ainda 
há muito que se observar, ainda há muito que se analisar a 
partir de cada história, de cada prática educativa executada 
nos diversos espaços da escola, da sala de aula.
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Introdução

O Observatório Psicopedagógico se trata de um proje-
to de extensão vinculado à Universidade Federal do Piauí 
(UFPI), integrado ao Núcleo de Pesquisas e Estudos em 
Psicologia Educacional e Queixa Escolar (PSIQUED). Tem 
o objetivo de desenvolver ações a partir das queixas le-
vantadas pela comunidade acadêmica que promovam uma 
reflexão sobre as práticas pedagógicas dos docentes da ins-
tituição, bem como assistir aos discentes nas questões rela-
cionadas à aprendizagem, de modo a contribuir com o seu 
desempenho acadêmico.

Nesse sentido, as ações a serem propostas se consti-
tuem em estratégias para auxiliar os docentes no cumpri-
mento da difícil tarefa de educar, diante das exigências que 
são demandadas pela sociedade e impostas pelas instâncias 
que norteiam a educação superior. E, ainda, ressalta-se a 
relevância dessa proposta para os discentes, que se tornam 
membros da comunidade acadêmica e, em sua maioria, de-
param-se com uma realidade que exige maturidade, uma 
boa base de conhecimentos prévios, organização do tempo 
priorizando o estudo, participação em diversas atividades, 
dedicação à vida acadêmica em tempo integral, distância da 
família, dentre outras questões que, direta ou indiretamen-
te, interferem no espaço acadêmico e, a princípio, dificul-
tam a adaptação dos estudantes a esse novo universo.

Para isso, destaca-se o apoio dos discentes do curso 
de Pedagogia, Biologia, Enfermagem e Administração como 
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colaboradores necessários para a implementação das ações 
a serem propostas pelo projeto, objetivando tanto a par-
ceria no planejamento e execução das atividades quanto a 
troca de informações e a vivência de experiências que con-
tribuirão para a formação acadêmica e profissional  deles.

Entendendo as queixas escolares

Ao considerar a subjetividade de cada indivíduo, no-
ta-se que existem inúmeras diferenças, características úni-
cas de cada um, que devem ser respeitadas, inclusive no 
âmbito educacional. No entanto, nem sempre é o que acon-
tece, pois a escola tende a padronizar os indivíduos, des-
considerando totalmente todas essas peculiaridades. Nesse 
processo de padronização, existem aqueles alunos que não 
conseguem se encaixar no padrão estabelecido, ficando à 
margem do processo (PEREIRA; TACCA, 2012).

Destarte, aos alunos, por apresentarem outra forma de 
aprender, outro ritmo, diferentemente dos outros alunos, 
são atribuídos conceitos errôneos, em que o professor ten-
de a medicalizar o ensino formal, por achar mais fácil atri-
buir o problema ao aluno do que encontrar em si mesmo.

Nessa ótica, Martinelli (2007 apud PEREIRA; TAC-
CA,,2012, p. 5), acentua “[...] que se pode encontrar su-
jeitos com alto coeficiente de inteligência e provenientes 
de classe econômica favorável apresentando algum tipo de 
dificuldade de aprendizagem”. Portanto, é possível perce-
ber que os fatores sociais e pedagógicos não eram con-
siderados, pois esses problemas eram ligados a questões 
organicistas. 

Todas essas inquietações existentes, sobre os concei-
tos de aprendizagem, os transtornos, os distúrbios são ter-

mos discutidos nos setores da saúde e da educação. Nesse 
sentido, são atribuídos esses problemas ao aluno e, com 
isso, gera o fracasso escolar, que pode acontecer não ape-
nas na educação básica, mas também no ensino superior.

Educação superior em questão

O contexto atual é permeado por diversas mudanças 
nos âmbitos econômico, social, tecnológico, as quais de-
mandam da instituição de ensino superior novas formas 
de atuação para atender ao controle social, aos anseios e 
às necessidades gerados pela sociedade. E o próprio âmbi-
to educacional vem passando por mudanças, como destaca 
Zabalza (2004, p. 22): 

[...] houve muitas alterações na educação superior du-
rante esses últimos anos: da massificação e progressi-
va heterogeneidade dos estudantes até a redução de 
investimentos; da nova cultura da qualidade a novos 
estudos e novas orientações na formação (fundamen-
talmente a passagem de uma orientação centrada na 
aprendizagem), incluindo a importante incorporação 
do mundo das novas tecnologias e do ensino a dis-
tância. Tudo isso repercutiu de forma substancial no 
modo como as universidades organizam seus recursos 
e atualizam suas propostas de formação.

O texto presente no Plano Nacional de Educação, 
instituído pela lei no 10.172, de 09 de janeiro de 2001, 
corrobora a esse segmento ao apresentar nas diretrizes da 
educação superior a seguinte ideia:

No mundo contemporâneo, as rápidas transformações 
destinam às universidades o desafio de reunir em suas 
atividades de ensino, pesquisa e extensão, os requisitos 
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de relevância, incluindo a superação das desigualda-
des sociais e regionais, qualidade e cooperação inter-
nacional. (p. 73)

Todavia, Zabalza (2004) apresenta, ainda, como es-
sas mudanças impactam nas exigências aos professores, re-
velando a importância da dimensão pedagógica. Dentre as 
repercussões citadas, estão:

Ampliação das funções tradicionais, as quais se carac-
terizavam pela explicação de conteúdos científicos, 
para outras mais amplas, nas quais se integram ativi-
dades de assessoramento e apoio aos estudantes, coor-
denação da docência com outros docentes, desenvol-
vimento e supervisão de atividades de aprendizagem 
em distintos ambientes de formação, preparação de 
materiais didáticos de apoio que possam ser utilizados 
pelos estudantes em ensino a distância. [...] A exigência 
de maiores esforços no planejamento, no projeto e na 
elaboração das propostas docentes. Em certo sentido 
(mais alunos, maior heterogeneidade, maior orienta-
ção profissionalizante dos estudos, novos métodos de 
ensino com incorporação das novas tecnologias, etc.) 
[...] Por isso, é evidente a necessidade de reforçar a 
dimensão pedagógica da docência para adaptá-la às 
condições variáveis dos estudantes.

Apesar das modificações observadas no contexto do 
ensino superior, percebe-se que a docência nesse segmen-
to da educação ainda está pautada na valorização dos co-
nhecimentos científicos da área específica em detrimento 
dos conhecimentos pedagógicos necessários à efetivação 
da prática docente. Muitos professores acreditam que os 
títulos conquistados na sua área profissional são mais im-
portantes que o saber fazer no exercício do ensino.

Verifica-se que o número de professores que têm for-
mação pedagógica ou buscam atualização para melhoria de 
sua prática educativa é pouco significativo, comparando-
se ao quantitativo de profissionais que atuam nos cursos 
de graduação das instituições de ensino superior. Muitos 
acabam adotando uma postura profissional incoerente com 
a própria missão e visão institucionais e com as diretrizes 
estabelecidas pelo curso.

Diante das práticas que privilegiam o saber científico, 
o aluno torna-se um mero receptor e decodificador das 
inúmeras informações que são disseminadas no meio aca-
dêmico, e poucos são aqueles que assumem uma postura 
crítica e conseguem construir as competências necessárias 
para a atuação profissional e a interação nos diversos con-
textos sociais.

As mudanças das relações sociais, econômicas e tec-
nológicas impulsionadas pela globalização, o surgimento 
de novas tecnologias, a produção de conhecimento cien-
tífico percebidas na sociedade moderna exige das institui-
ções de ensino a transformação do grande contingente de 
informações em conhecimento significativo que possa con-
tribuir para o desenvolvimento social e econômico do país.

Nesse sentido, destaca-se a relevância da articulação 
entre os saberes disciplinares e os saberes pedagógicos. 
Conforme Teixeira (2005), esses se referem à prática pro-
fissional da docência, às teorias da educação, aos processos 
de ensino-aprendizagem e aos princípios da organização 
escolar; e aqueles, citando Gauthier (1998), aos saberes 
produzidos pelos pesquisadores e cientistas nas diversas 
disciplinas científicas, ao conhecimento por eles padro-
nizado a respeito do mundo. Segundo Zabalza (2004, p. 
31), “[...] as explicações tradicionais não servem, por isso a 
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necessidade de reforçar a dimensão pedagógica de nossa 
docência para adaptá-la às condições favoráveis de nossos 
estudantes”.

Para isso, o docente deverá reconhecer a importância 
do conhecimento didático-pedagógico e incorporá-lo à sua 
prática de maneira que possa refletir constantemente sobre 
as posturas adotadas e os conceitos pedagógicos discuti-
dos, tendo em vista a reflexão de novas formas de desen-
volver as capacidades intelectuais dos alunos.

Se por um lado a formação de grande parte dos docen-
tes universitários não contempla questões relacionadas 
ao exercício da profissão docente, por outro será fun-
damental criar nas universidades espaços para discus-
são e reflexão a respeito da docência e dos desafios 
enfrentados no exercício dessa profissão. O objetivo 
desse processo será buscar um melhor entendimento a 
respeito do sentido formativo da instituição e do com-
promisso dos docentes com a melhoria da qualidade 
da formação pessoal e profissional de seus estudantes. 
(TEIXEIRA, 2005, p. 29).

A dimensão pedagógica no contexto acadêmico

A discussão sobre a importância da dimensão peda-
gógica em diversos contextos sociais tem despertado uma 
série de questionamentos acerca do papel dos profissionais 
que atuam diretamente com essa dimensão, principalmente 
no espaço acadêmico. O que a dimensão pedagógica tem a 
oferecer a especialistas, mestres e doutores que atuam nos 
cursos de graduação e possuem um currículo extenso na 
sua área específica?

Para além da transmissão do saber científico, as no-
vas políticas públicas da educação superior, as inovações 

tecnológicas, dentre outras questões relacionadas ao dina-
mismo característico da sociedade atual, exigem das insti-
tuições de ensino superior a problematização desse saber, 
de modo a desenvolver competências que coadunem com 
o perfil profissional exigido pelo mercado de trabalho e 
pela sociedade.

Assim, a docência no ensino superior deverá propor-
cionar a seleção de conteúdos significantes para a formação 
acadêmica do profissional e o desenvolvimento de práticas 
de ensino que considerem o respeito à diversidade, a res-
ponsabilidade social, a convivência consciente com o meio 
ambiente em detrimento da pura e simples transmissão do 
saber científico.

Metodologia

Tipo de pesquisa

Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa; 
é classificada quanto aos seus objetivos como descritiva. 
Conforme Gil (2002, p. 42), “[...] as pesquisas descritivas 
têm como objetivo primordial a descrição das característi-
cas de determinada população ou fenômeno ou, então, o 
estabelecimento de relações entre variáveis.” Então apre-
sentar os fatos como realmente são, sem interferir, nem 
julgar.

Participantes

Fizeram parte da pesquisa graduandos de quatro cur-
sos da instituição superior Universidade Federal do Piauí 
(UFPI): Administração, Biologia, Enfermagem e Pedago-
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gia. Todos os discentes matriculados. No referido grupo de 
participantes, há alunos de diversas regiões do Brasil.

Procedimento de coleta de dados
 
 A pesquisa seguiu rigorosamente as normas do 

Comitê de Ética da UFPI e está vinculado ao Núcleo de 
Pesquisa e Estudos em Psicologia Educacional e Queixa 
Escolar (PSIQUED), ligado ao Departamento de Pedagogia 
e ao Campus Amílcar Ferreira Sobral (CAFS)/UFPI.

Essa coleta de dados foi realizada por meio de en-
trevistas aplicadas individualmente e coletivamente, com o 
objetivo de conhecer as queixas escolares e os problemas 
enfrentados pela comunidade acadêmica florianense. Esta 
pesquisa teve como respaldo a metodologia da história 
oral. Assim, conforme Alberti (2005), é na realização de 
entrevistas que se situa efetivamente o fazer história oral.

Procedimentos de análise dos dados

 Os dados foram tratados e analisados de acordo 
com a técnica de análise de dados da Hermenêutica de 
Profundidade, constituída por três etapas: análise sócio-his-
tórica, formal ou discursiva e a reinterpretação (VERONE-
SE; GUARESCHI, 2006). Por conseguinte, após os dados 
serem analisados os dados empíricos foram confrontados 
com estudos sobre as queixas e as dificuldades escolares 
no ensino superior.

Resultados e discussões

Esta pesquisa teve a participação de 699 discentes 
matriculadas em quatro cursos de graduação da UFPI, no 
período de abril de 2011 a dezembro de 2013. A tabela 
abaixo tem como objetivo apresentar os índices de procura 
de cada um dos alunos ao Observatório Psicopedagógico: 
Administração; Enfermagem; Ciências Biológicas; e Pedagogia.

Tabela 1 – Apresentação da frequência de procura dos discentes 
pelo Observatório Psicopedagógico, Floriano, 2012. Total de 283 
(duzentos e oitenta e três) apoios psicopedagógicos realizados.

Cursos %

Administração 36

Enfermagem 34

Ciências Biológicas 28

Pedagogia 2

Fonte: Observatório Psicopedagógico. Núcleo de Pesquisa e Estudos 

em Psicologia Educacional e Queixa Escolar (PSIQUED/ UFPI).

Tabela 2 – Apresentação da frequência de procura dos discentes 
pelo Observatório Psicopedagógico, Floriano, 2013. Total de 416 
(quatrocentos e dezesseis) apoios psicopedagógicos realizados.

Cursos  %

Pedagogia  31

Ciências Biológicas  26

Administração  24

Enfermagem  19

Fonte: Observatório Psicopedagógico. Núcleo de Pesquisa e Estudos em 

Psicologia Educacional e Queixa Escolar (PSIQUED/ UFPI).
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Dessa maneira, no percurso de ações de extensão ao 
longo dos anos de 2011, 2012 e 2013, o Observatório Psi-
copedagógico assistiu 699 queixas escolares (acadêmicas), 
apresentadas no cotidiano educacional do CAFS/UFPI. 
Considerando os resultados obtidos, as queixas escola-
res no Ensino Superior contemplam: Curso de Bachare-
lado em Administração – participação em atividades que 
envolvam a oralidade, deficiências em disciplinas exatas, 
autoestima, autoconfiança, liderança, autonomia e oratória; 
Bacharelado em Enfermagem – atividades que envolvam a 
oralidade, organização da rotina estudantil, planejamento e 
a fatores emocionais, uma vez que estão lidando com a vida 
das pessoas; Licenciatura em Ciências Biológicas – preva-
leceram as atividades que envolvam a oralidade, organiza-
ção de rotinas de estudos, deficiências em disciplinas mais 
predominantes no curso, na leitura e na escrita, percalços 
advindos da Educação Básica; e, Licenciatura em Pedago-
gia – os maiores problemas enfrentados pelos discentes são 
as dificuldades de leitura e escrita, mediações das relações 
interpessoais frente à aprendizagem.

Queixas escolares encontradas no Curso de Bacharelado em 
Administração

 
 O curso de Bacharelado em Administração possui 

a missão de formar profissionais capazes de atuar em qual-
quer subárea do curso, bem como transformá-los em cida-
dãos críticos, sociais, justos e éticos na sociedade que per-
meia. Destarte, formar bacharéis com o perfil de liderança 
estratégica, visão generalista das organizações e senso pra-
tico de solucionadores de problemas administrativos.

Dificuldades em atividades que envolvem a oralidade: Semi-
nários. É a maior demanda do perfil dos alunos, em especial 
quando relacionada ao perfil do futuro Administrador, que 
trabalha com a fluência verbal e liderança.

Dificuldades diante de disciplinas que envolvem o cálculo, no 
qual os discentes trazem lacunas de aprendizados básicos da 
Matemática ainda do Ensino Médio, e/ou Ensino Fundamental.

Uma demanda frequente está relacionada ao desenvolvimento 
de características como: autoestima, autoconfiança, liderança 
da equipe, autonomia, capacidade de argumentação e orató-
ria. Bem como se relacionam a outras inabilidades: inibição 
excessiva, vocabulário limitado, sentimentos de inferioridade 
frente ao conjunto de características esperadas para o futuro 
profissional.

A partir dos dados obtidos, constataram-se ativida-
des que envolvem a oralidade, deficiências em disciplinas 
exatas, autoestima, autoconfiança, liderança, autonomia e 
oratória. Segundo Leonardo et al. (2011, p. 2), “[...] a es-
cola tem se apresentado como excludente, fracassando em 
sua função de ensinar e proporcionar desenvolvimento e 
aprendizagem aos indivíduos”. Nesse sentido, percebe-se 
que o aluno deixa de acreditar em si, baixe sua autoestima 
e é capaz de fracassar como sujeito existencial, pois a escola 
rotula atribuindo comparações que desmistificam e desva-
lorizam todo um conjunto de aspectos.

Queixas escolares encontradas no Curso de Licenciatura em Ciências 
Biológicas

O curso de Licenciatura em Ciências Biológicas atri-
bui ao perfil do licenciado a atuação em diferentes níveis, 
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como os ensinos fundamental e médio. Sua função como 
biólogo objetiva desenvolver uma postura ética-profissio-
nal coerente e responsável, e, como educador, responsá-
vel pelo processo educativo, visando sempre desenvolver 
um ensino ativo e participativo que estimule aos alunos a 
capacidade de pensar lógica e criticamente. Verifica-se ao 
perfil do licenciado em Ciências Biológicas um profissional 
generalista, crítico, ético e cidadão com espírito de solida-
riedade, consciente da necessidade de atuar com qualidade 
e responsabilidade (PPPBiologia, 2011).

Dificuldades em atividades que envolvem a oralidade: Semi-
nários, Grupos de Discussão.

Organização de rotina de estudos, pela particularidade da 
transição da rotina do Ensino Médio para o Ensino Superior.

Deficiências diante de disciplinas que necessitam de base de 
modalidades de ensino anteriores, como do Ensino Médio ou 
Fundamental, como é o caso da Matemática, Física, Química.

Dificuldades na leitura e escrita, expressa no entendimento e 
interpretação de atividades propostas pelos docentes em ativi-
dades avaliativas.

Dos resultados obtidos, percebe-se que os principais 
problemas dizem respeito a atividades que envolvam a ora-
lidade, a organização de rotinas de estudos, deficiências 
em disciplinas mais predominantes no curso e dificulda-
des na leitura e na escrita. Nesse aspecto, Libanêo (1994. 
p. 249), descreve que “[...] a interação professor-aluno é 
um aspecto fundamental da organização da “situação di-
dática”, tendo em vista alcançar os objetivos do processo 
de ensino: a transmissão e assimilação dos conhecimentos, 

hábitos e habilidades”. Todavia, é primordial que o pro-
fessor se aproprie de métodos diversificados para que haja 
um equilíbrio entre as atividades propostas e, com isso, o 
aluno começa a romper essas barreiras que interferem em 
seu aprendizado.

Corroborando com esse segmento, Nunes e Silveira 
(2009. p. 15) defendem que “[...] como não aprendemos da 
mesma forma, vamos desenvolvendo diferentes estratégias 
de aprendizagem, que nos permitem o envolvimento ativo 
com o objeto do conhecimento”. Nesse sentido, o educa-
dor precisa analisar diversas opções para que esse conhe-
cimento seja abstraído pelo aluno e com isso ele consiga 
organizar suas ideias e habilidades.

Queixas escolares encontradas no Curso de Bacharelado em 
Enfermagem

O curso de Bacharelado em Enfermagem possui uma 
característica técnico-científica, sociopolítica e cultural ao 
futuro enfermeiro. O perfil do profissional enfermeiro visa 
uma formação generalista, crítica, reflexiva, criativa e in-
vestigativa. Um sujeito capaz de conhecer e intervir no 
processo de viver, adoecer e morrer, no âmbito individual 
e coletivo, com responsabilidade e compromisso com as 
transformações sociais, a cidadania e a promoção da saúde.

Dificuldades em atividades que envolvem a oralidade: Semi-
nários, Grupos de Discussão;
Organização de rotina de estudos, pela particularidade da 
transição da rotina do Ensino Médio para o Ensino Supe-
rior, sobretudo pelo fato do curso funcionar de forma integral 
(manhã e tarde).



FAUSTON NEGREIROS • ELLERY HENRIQUE BARROS DA SILVA

98

OBSERVATÓRIO PSICOPEDAGÓGICO: 
PROMOVENDO AÇÕES EM BENEFÍCIO DA COMUNIDADE ACADÊMICA DA UFPI

99

como os ensinos fundamental e médio. Sua função como 
biólogo objetiva desenvolver uma postura ética-profissio-
nal coerente e responsável, e, como educador, responsá-
vel pelo processo educativo, visando sempre desenvolver 
um ensino ativo e participativo que estimule aos alunos a 
capacidade de pensar lógica e criticamente. Verifica-se ao 
perfil do licenciado em Ciências Biológicas um profissional 
generalista, crítico, ético e cidadão com espírito de solida-
riedade, consciente da necessidade de atuar com qualidade 
e responsabilidade (PPPBiologia, 2011).

Dificuldades em atividades que envolvem a oralidade: Semi-
nários, Grupos de Discussão.

Organização de rotina de estudos, pela particularidade da 
transição da rotina do Ensino Médio para o Ensino Superior.

Deficiências diante de disciplinas que necessitam de base de 
modalidades de ensino anteriores, como do Ensino Médio ou 
Fundamental, como é o caso da Matemática, Física, Química.

Dificuldades na leitura e escrita, expressa no entendimento e 
interpretação de atividades propostas pelos docentes em ativi-
dades avaliativas.

Dos resultados obtidos, percebe-se que os principais 
problemas dizem respeito a atividades que envolvam a ora-
lidade, a organização de rotinas de estudos, deficiências 
em disciplinas mais predominantes no curso e dificulda-
des na leitura e na escrita. Nesse aspecto, Libanêo (1994. 
p. 249), descreve que “[...] a interação professor-aluno é 
um aspecto fundamental da organização da “situação di-
dática”, tendo em vista alcançar os objetivos do processo 
de ensino: a transmissão e assimilação dos conhecimentos, 

hábitos e habilidades”. Todavia, é primordial que o pro-
fessor se aproprie de métodos diversificados para que haja 
um equilíbrio entre as atividades propostas e, com isso, o 
aluno começa a romper essas barreiras que interferem em 
seu aprendizado.

Corroborando com esse segmento, Nunes e Silveira 
(2009. p. 15) defendem que “[...] como não aprendemos da 
mesma forma, vamos desenvolvendo diferentes estratégias 
de aprendizagem, que nos permitem o envolvimento ativo 
com o objeto do conhecimento”. Nesse sentido, o educa-
dor precisa analisar diversas opções para que esse conhe-
cimento seja abstraído pelo aluno e com isso ele consiga 
organizar suas ideias e habilidades.

Queixas escolares encontradas no Curso de Bacharelado em 
Enfermagem

O curso de Bacharelado em Enfermagem possui uma 
característica técnico-científica, sociopolítica e cultural ao 
futuro enfermeiro. O perfil do profissional enfermeiro visa 
uma formação generalista, crítica, reflexiva, criativa e in-
vestigativa. Um sujeito capaz de conhecer e intervir no 
processo de viver, adoecer e morrer, no âmbito individual 
e coletivo, com responsabilidade e compromisso com as 
transformações sociais, a cidadania e a promoção da saúde.

Dificuldades em atividades que envolvem a oralidade: Semi-
nários, Grupos de Discussão;
Organização de rotina de estudos, pela particularidade da 
transição da rotina do Ensino Médio para o Ensino Supe-
rior, sobretudo pelo fato do curso funcionar de forma integral 
(manhã e tarde).



FAUSTON NEGREIROS • ELLERY HENRIQUE BARROS DA SILVA

100

OBSERVATÓRIO PSICOPEDAGÓGICO: 
PROMOVENDO AÇÕES EM BENEFÍCIO DA COMUNIDADE ACADÊMICA DA UFPI

101

Inabilidades diante de trabalhos em grupo, expressos pelas 
dificuldades em planejar e organizar a distribuição de tarefas 
coletivo-grupais.
Preocupação com as capacidades emocionais (autocontrole) e 
comportamentais (lidar com situações inusitadas no trabalho, 
com urgências e riscos de vida de pacientes, e, mesmo assim, 
manter-se com competência profissional) necessárias á forma-
ção enfermeiro.

Dos resultados obtidos, as principais dificuldades en-
contradas são por meio de atividades que envolvem a ora-
lidade, a organização da rotina estudantil, o planejamento e 
os fatores emocionais. Aguiar (2002, p. 31) aponta que “[...] 
o processo de aprendizagem em ambiente escolar constitui 
um amplo campo de pesquisa”. Por isso, é fundamental que 
os professores busquem novas estratégias didáticas a favor 
de uma maior abstração do que é apresentado pelo educa-
dor, contribuindo, assim, para sua formação integral como 
sujeito existente no meio social.

Nesse aspecto, (PAULA, 2009, p. 204) argumenta 
que “[...] o aluno sofre um processo de marginalização cul-
tural, não por deficiências intelectuais ou culturais, como 
sugerem a ideologia do dom e a ideologia da deficiência 
cultural, mas porque é diferente, como afirma a ideologia 
das diferenças culturais”; ou seja, o professor não respeita 
a subjetividade do aluno, sua origem, e, com isso, não pro-
cura meios para buscar e concretizar esse interesse.

Queixas escolares encontradas no Curso de Licenciatura em 
Pedagogia

O curso de Licenciatura em Pedagogia tem como ob-
jetivo formar o pedagogo para atuar na Docência da Edu-

cação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamen-
tal, Gestão Educacional e nos espaços não escolares. Para 
tanto, o perfil do egresso em Pedagogia é compreender a 
docência por meio de atividades pedagógicas inerentes a 
processos de ensino e de aprendizagem, nas áreas de ser-
viços e de apoio escolar, bem como a produção e a difusão 
do conhecimento científico e tecnológico do campo educa-
cional (PPPPedagogia, 2011).

Dificuldades de leitura e escrita – diretamente relacionada 
com as atividades propostas pelos docentes, em meio à inter-
pretação de textos e produção textual.

Percebe-se, a partir dos resultados obtidos, que os 
maiores problemas enfrentados pelos discentes são as di-
ficuldades de leitura e escrita. Pereira e Tacca (2012, p. 9) 
argumentam que “[...] pensar em possibilidades de apren-
dizagem implica em mudanças significativas na organiza-
ção da escola”. Contudo é fundamental que a escola, como 
instituição formal de ensino, proporcione a integração e o 
desenvolvimento de habilidades em seus alunos.

Contribuindo com essa premissa, Moysés e Colares 
(1997 apud CALDAS 2005) concluem que as “[...] classes, 
grupos sociais, condições econômicas e culturais diferentes 
não podem permitir comparações, uma vez que a inteligên-
cia não é um fenômeno natural, implícito, genérico, perten-
cente unicamente à criança, mas sim é construída histórica 
e socialmente”. Contudo, é preciso que as subjetividades 
sejam respeitadas e que o docente eleve sua autoestima e a 
do aluno também para que ele desenvolva sua autonomia e 
tenha vontade de aprender.
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Considerações finais

As queixas escolares estão a cada dia mais presentes, 
transformando a escola, que é um local de aprendizagem 
e de convívio social, num ambiente desagradável, contri-
buindo para o fracasso escolar. A escola, como instituição 
formal de ensino, prefere se apropriar de dados estatísticos 
no intuito de mascarar a realidade vigente. Vale ressaltar 
que as queixas não ocorrem apenas na educação básica, 
mas também no ensino superior, muitas vezes reflexo da 
sua escolarização ou do que acontece atualmente.

Dos resultados obtidos, percebe-se que, de abril de 
2011 a dezembro de 2013, o número de entrevistados to-
talizaram 699 alunos (em grupos ou individualmente) que 
procuraram o Observatório Psicopedagógico com queixas 
escolares. 

Considerando os resultados obtidos, o curso de Ba-
charelado em Administração é o que possui maior índice de 
procura, por causa de atividades que envolvam a oralidade, 
deficiências em disciplinas exatas, autoestima, autoconfian-
ça, liderança, autonomia e oratória. Por conseguinte, o de 
Bacharelado em Enfermagem por meio de atividades que 
envolvam a oralidade, organização da rotina estudantil, 
planejamento e a fatores emocionais, uma vez que estão 
lidando com a vida das pessoas. Para o de Licenciatura em 
Ciências Biológicas, prevaleceram as atividades que envol-
vam a oralidade, organização de rotinas de estudos, defi-
ciências em disciplinas mais predominantes no curso, e na 
leitura e escrita. Já para o de Licenciatura em Pedagogia os 
maiores problemas enfrentados pelos discentes são as di-
ficuldades de leitura e de escrita, entretanto este é o curso 
que menos procura o Observatório Psicopedagógico, uma 

vez que o projeto é vinculado ao Departamento de Peda-
gogia do Campus.

Em suma, a preocupação com as queixas escolares 
está a cada dia mais presente no Ensino Superior, valendo 
ressaltar que tais problemas na escolarização podem suce-
der não apenas na Educação Básica como é mais facilmente 
localizado na literatura acadêmica. As queixas escolares no 
Ensino Superior, muitas vezes, são reflexos da escolariza-
ção do aluno ao longo dos anos ou mesmo oriundas das 
experiências acadêmicas atuais. Por isso, faz-se indispen-
sável criar ambientes físicos e sociais de escuta e de apoio 
educacional aos obstáculos pedagógicos emergentes, a fim 
de que possam ser operacionalizadas ações formativas e 
particularizadas para as diversas potencialidades acadêmi-
cas e subjetividades construídas pelos diversos contextos 
sociais.

A relevância desta pesquisa é de divulgar à comu-
nidade acadêmica e a todos os preocupados com a situ-
ação educacional superior, os principais enfrentamentos 
dos discentes da UFPI, bem como apresentar aos docen-
tes as queixas de seus alunos para que eles mudem suas 
estratégias didáticas em prol de um melhor aprendizado 
e convivência. Para isso, as ações a serem propostas pelo 
projeto visam mediar esse processo, contribuindo para a 
sua melhoria, seja assessorando os docentes na avaliação 
e na reflexão sobre as práticas pedagógicas desenvolvidas, 
ou junto aos discentes, por meio da proposição de ativida-
des que desenvolvam novas atitudes frente às exigências 
demandadas pelo espaço acadêmico.
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Introdução

Este trabalho tem o intuito de saber a concepção de pro-
fessores da rede pública sobre o fracasso escolar, inquirin-
do acerca do seu entendimento, as principais característi-
cas e dificuldades, bem como as suas interferências para 
mudar essa realidade. Diante do exposto, o objetivo geral 
desta pesquisa é compreender o fracasso escolar a partir 
do discurso de professores da rede pública de Floriano-PI. 
Para atingir esse propósito, foram emergidos os seguintes 
objetivos específicos: identificar as principais causas do fra-
casso escolar em Floriano – PI; caracterizar o fracasso esco-
lar a partir de seus indicadores pedagógicos (dificuldades 
de aprendizagem, reprovações e evasão escolar); verificar 
estratégias pedagógicas utilizadas pelos professores no en-
tendimento do fracasso escolar. 

Nessa ótica, essa pesquisa foi de suma importância 
para compreender o fracasso escolar, pois a partir do dis-
curso dos professores das escolas públicas do município, 
pode-se fazer um panorama sobre a realidade existente em 
escolas, bem como as estratégias utilizadas no enfrenta-
mento desse problema tão arraigado no contexto sócio-po-
lítico-educacional.

Fracasso escolar: o que é? 

Todos os problemas inerentes ao contexto educa-
cional são denominados como queixas escolares, que são 
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fatores designados quando o aluno reprova, evade, possui 
dificuldades de aprendizagem, quando é indisciplinado e 
quando há uma má relação entre os pares, ou seja, “a vio-
lência”. Esses fatores contribuem para o desenvolvimento 
do fracasso escolar. 

Sobre isso, Zago (2010 apud PINHEIRO; WEBER, 
2012, p. 1) ressalta que “[...] o termo fracasso escolar resu-
me um grande número de fenômenos educacionais, como: 
baixo rendimento do aluno, reprovação, repetência, de-
fasagem idade-série, evasão, dificuldades escolares, entre 
outros”. Então, apesar do esforço de alguns professores, a 
realidade é que o próprio funcionamento da escola é quem 
determina, por meio dos resultados escolares, o lugar de 
cada aluno na escola, selecionando e eliminando os que 
não se adaptam ao “sistema”. 

Nesse sentido, o fracasso escolar ainda é algo perti-
nente durante toda a história da educação e que, apesar de 
muitas ações de sua superação, continuam arraigados no 
chão das escolas públicas brasileiras (PATTO, 2010). As-
sim, embora se tenham realizado diversos estudos e várias 
pesquisas sobre o tema, ainda não foi desenvolvida uma 
“receita pronta”, “um manual” para solução desse proble-
ma tão persistente ao longo dos anos no nosso país.

Corroborando com esse segmento, ainda se percebe, 
em algumas instituições de ensino, que alguns professores 
ainda costumam associar a culpa pela não aprendizagem 
ao aluno, à família, entre outras explicações, que já são ul-
trapassadas cientificamente. No entanto, ainda sobrevivem 
nas falas de alguns educadores, no contexto escolar, ideias 
que contribuem para o fracasso, na medida em que vão 
desestimulando os educandos e suas famílias, e reprodu-
zindo, também, a prática da repetência e da evasão, que são 
características do fracasso escolar.

Características do fracasso escolar

Desde o nascimento, existem certas expectativas dos 
pais em relação aos filhos em pleno desenvolvimento sócio
-histórico-cultural. Não obstante, na escola não é muito di-
ferente, há uma “perspectiva” de que os alunos aprendam 
os conteúdos de forma homogeneizada em um período 
determinado, como se todos pensassem e aprendessem de 
forma igual, sem respeitar as subjetividades e as particula-
ridades de cada ser humano.

Desse modo, o termo dificuldade de aprendizagem 
representa “[...] outra forma de aprender o que seria com-
preensível diante da diversidade humana – recebe o titulo 
de portador de “dificuldade de aprendizagem” (PEREIRA; 
TACCA, 2010, p. 2); porém, em algumas situações, perce-
be-se que o professor costuma ainda culpar o aluno por 
não conseguir aprender, quando deveria rever estratégias 
de ensino e refletir sobre diferentes práticas de ensino, a 
fim de que não ocorram discrepâncias para um bom de-
senvolvimento no processo de ensino e de aprendizagem.

Sobre isso, o apoio da família é muito importante para 
a criança, pois, muitas vezes, quando ela é rotulada na esco-
la, por seus professores, como “a criança que não aprende, 
que é desinteressada, que é fraquinha”, dentre outros de-
signações que frequentemente são dados para aquelas que 
não têm bom desempenho na escola, em casa, o apoio da 
família é muito importante no sentido de compreender a 
criança, pois ela pode ter abalada sua autoestima e passa a 
acreditar na sua incompetência para aprendizagem escolar, 
levando-a a evadir da escola e a, consequentemente, não 
ter bom êxito na vida.
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Desse modo, Forgiarini e Silva (2004, p. 2) afirmam 
que “[...] a questão da evasão e repetência não é recente, 
mas um fenômeno presente há pelo menos seis décadas.” 
Por isso, apesar de as pesquisas realizadas por diversos es-
tudiosos em busca de solucionar a questão da evasão e da 
repetência escolar, elas ainda estão presentes nas escolas 
como algo que naturalmente acontece. Já “[...] a reprova-
ção, tida inicialmente como ‘uma nova chance de aprendi-
zagem’ para o aluno, transformou-se num instrumento de 
exclusão de uma parcela das crianças e dos adolescentes 
que têm acesso à escola” (JACOMINI, 2008, p. 566), pois 
pode causar diversos problemas no educando, principal-
mente emocionais. A reprovação também não garante que 
ele vai ter um bom desenvolvimento da aprendizagem ao 
ingressar em uma turma na qual vai ser visto como repe-
tente ou até mesmo como incapaz. Sendo assim, a reprova-
ção é uma das principais causas do fracasso escolar.

As principais causas do fracasso escolar

Ao longo dos anos, foram construídas diversas expli-
cações para as causas do fracasso escolar, nas quais, em sua 
maioria, “[...] o fracasso na escola, geralmente, não foi com-
preendido também como fracasso da escola.” (GUALTIE-
RI; LUGLI, 2012, p. 13). Entretanto, compreende-se que 
existem inúmeros fatores que interferem na aprendizagem 
escolar, de ordens culturais, socioeconômicas, políticas, e 
psicológicas, dentre outros fatores que podem interferir na 
aprendizagem, causando, assim, esse fenômeno.

Dentre os inúmeros fatores correlacionados com o fra-
casso escolar, aparecem tanto os extra-escolares, como 
os intra-escolares. Os primeiros dizem respeito às más 

condições de vida e de subsistência de grande parte 
da população brasileira no que tange à escolaridade, 
tais como as péssimas condições econômicas, respon-
sáveis, dentre outros fatores pela fome e desnutrição, 
a falta de moradias adequadas e de saneamento bási-
co, enfim, todo o conjunto de privações com o qual 
convivem as classes sociais menos privilegiadas. Já os 
fatores intra-escolares se relacionam ao currículo, aos 
programas, o trabalho desenvolvido pelo professor e 
pelos especialistas, as avaliações de desempenho dos 
alunos, e outros. Tudo isso contribui para o fracasso 
de crianças de origem social e econômica desfavore-
cidas, ainda que a grande parte desse fracasso se deva 
sem dúvida à pobreza material da qual essas crianças 
são vítimas. (PAULA, 2009, p. 202).

Dessa maneira, Soares (1986 apud PAULA, 2009, p. 
203) “[...] aponta três explicações para definir a causa do 
fracasso escolar: a ideologia do dom, a ideologia da defici-
ência cultural e a ideologia das diferenças culturais.” Para a 
autora, a “ideologia do dom” dependia do sucesso do alu-
no, a escola oferece oportunidades iguais para todos, mais 
o sucesso depende do “dom” do aluno.

Portanto, percebe-se que a busca pelas causas do 
fracasso escolar, ao longo do tempo, foram se fortalecen-
do, tendo como os principais culpados o aluno, a família 
e sua cultura, que geralmente eram consideradas fora dos 
padrões sociais. Compreendendo, assim, que a maioria das 
crianças que fracassam na escola são considerados “defi-
cientes”, “problemáticos” e, consequentemente, incapazes 
de aprender. Por isso, é necessário um olhar mais atento 
dos pais e, principalmente, dos educadores, utilizando-
se de métodos adequados, cumprindo o seu papel como 
agente de transformação social.
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Fracasso escolar e o papel do pedagogo

Até os dias atuais, o pedagogo enfrenta diversos desa-
fios ao educar, como a falta de condições físicas nas escolas, 
de materiais didáticos adequados, as excessivas cargas horá-
rias de trabalho, dentre outros. Percebe-se que, apesar das 
leis existentes com a finalidade de atingir uma educação de 
qualidade, que assegure a valorização do profissional e uma 
garantia de padrão de qualidade da educação, como garante 
a LDB, vê-se a não aplicabilidade desses direitos estabele-
cidos, permanecendo a precarização no trabalho docente. 

Dessa maneira, compreende-se que uma boa forma-
ção do pedagogo pode contribuir para uma melhor prática 
na sala de aula, pois, apesar de se saber que ainda é um 
pouco distante do que acontece no dia a dia em sala de 
aula, é primordial entender que em cada turma ocorre uma 
realidade diferente, pois cada aluno tem a subjetividade e 
os contextos de vida diferentes.

Nesse sentido, o professor exerce um papel funda-
mental na educação, quando exerce sua profissão com res-
ponsabilidade e desvelo. Ele pode ultrapassar barreiras, 
quando comprometido e preparado para desempenhar sua 
função, estando atento ao primeiro sinal de dificuldade de 
aprendizagem que seus alunos apresentarem. Dentro do 
contexto escolar, o mediador deve ser facilitador da apren-
dizagem, criando um ambiente agradável e uma boa rela-
ção com o aluno. Diante disso, o professor sozinho não po-
derá resolver a questão fracasso, já que ele é o produto de 
múltiplas causas, mais se o educador exerce sua profissão 
com responsabilidade, poderá contribuir significativamen-
te para a inclusão, erradicando a evasão e a contemplação 
de uma educação de qualidade.

Metodologia

Tipo de estudo
 
Esta pesquisa corresponde a um estudo de aborda-

gem quanto-qualitativa, conforme aponta Gil (2002). Além 
disso, a classificação da pesquisa, quanto aos seus objeti-
vos, é descritiva (MINAYO, 1994). 

Local de realização do estudo

Foi realizado em 10 escolas da rede pública de ensi-
no da cidade de Floriano/PI, considerando que tais insti-
tuições, em média, comportavam em torno de 300 alunos, 
mediante registros de matrículas do corrente ano.

Participantes

Esta pesquisa teve a participação de 25 professores 
do primeiro ciclo do Ensino Fundamental, ou seja, 1a a 4a 
série, efetivos em escolas da rede pública de ensino muni-
cipal de Floriano/PI. A faixa etária dos sujeitos da pesquisa 
está entre 23 e 58 anos, sendo um do sexo masculino e 24 
do sexo feminino.

Instrumento de coleta de dados

Como composição da coleta dos dados, fez-se uso 
dos questionários semiestruturados com o intuito de ana-
lisar as respostas, partindo da perspectiva do respeito às 
múltiplas concepções do professor frente ao fenômeno da 
reprovação escolar.
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Procedimento de coleta de dados

A coleta dos dados sucedeu após assinado um Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), conforme 
apontam as regulamentações de ética em pesquisa com se-
res humanos, em consonância com a Resolução 196/96. 
Com isso, os participantes da pesquisa tiveram seus nomes 
preservados, sendo registradas apenas informações perti-
nentes aos interesses imediatos do objeto de estudo.

Procedimento de análise dos dados

Os dados foram tratados e analisados de acordo com 
a Hermenêutica de Profundidade (HP), constituída por 
três etapas: Análise Sócio-Histórica – os relatos dos sujei-
tos da pesquisa foram analisados de forma relacionada ao 
contexto e à realidade sociocultural florianense, do qual 
pertencem e onde fazem educação; Análise formal ou dis-
cursiva – foram verificados os conteúdos simbólicos ex-
pressos pelos sujeitos frente às apreciações do fracasso es-
colar, considerando as singularidades de cada experiência 
no campo social; e, (Re)Interpretação – desenvolvida com 
a análise formal, entretanto distinguindo-se dela, já que a 
última procede por análise: desconstrói, quebra, divide, vi-
sando ampliar o conhecimento sobre as formas simbólicas 
– o cerco epistemológico –, focando sua estrutura interna 
(VERONESE; GUARESCHI, 2006).

Apresentação e discussão dos dados

Esta pesquisa teve a participação de 25 professores 
que atuam nas escolas da rede pública municipal de ensino 

da cidade de Floriano/PI. Assim, para melhor entendimen-
to e contextualização, far-se-á uma apresentação desses 
profissionais por meio de tabelas ilustrativas, apresentando 
suas características em relação a: idade; sexo; área de atuação; 
área de formação; nível de escolaridade; e tempo de experiência, 
como mostram as Tabelas 1 e 2 a serem expostas a seguir.

Tabela 1 – Caracterização do perfil dos participantes da pesqui-
sa, Floriano, Piauí

Sexo Idade
(anos)

Área de 
atuação

Área de 
formação

Nível de es-
colaridade

Tem-
po de 
expe-

riência 
como 
docen-

te

 Femini-
no 46 Ensino funda-

mental I Pedagogia

Ensino 
Superior 
Completo

16 
anos

Feminino 32 Ensino funda-
mental I

Pedagogia e 
Matemática

Pós-gradu-
ação 11 anos

Feminino 43 Ensino funda-
mental I Pedagogia

Ensino 
Superior 
Completo

12 
anos

Feminino 32 Ensino funda-
mental I Pedagogia Pós-gradu-

ação 7 anos

Feminino
Não 

infor-
mou

Ensino funda-
mental I Pedagogia Não infor-

mou
20 

anos

Feminino 40 Ensino funda-
mental I

Não infor-
mou

Pós-gradu-
ação

25 
anos

Feminino
Não 

infor-
mou

Ensino funda-
mental I Pedagogia Pós-gradu-

ação
20 

anos

Feminino
Não 

infor-
mou

Ensino funda-
mental I

Letras 
Português e 

Filosofia

Ensino 
Superior 
Completo

11 anos
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Feminino 43 Ensino funda-
mental I Pedagogia

Ensino 
Superior 
Completo

20 
anos

Feminino 46 Ensino funda-
mental I

Letras Por-
tuguês

Pós-gradu-
ação

10 
anos

Feminino 32 Ensino funda-
mental I Pedagogia

Ensino 
Superior 
Completo

8 anos

Feminino 36 Ensino funda-
mental I Pedagogia Não infor-

mou
20 

anos

Feminino 27 Ensino funda-
mental I Pedagogia

Ensino 
Superior 
Completo

2 anos

Feminino
Não 

infor-
mou

Ensino funda-
mental I Pedagogia Ensino 

superior 
15 

anos

Mascu-
lino 23 Ensino funda-

mental I
Não infor-

mou 

Ensino 
médio com-

pleto 

1 ano e 
meio

Feminino 34 Ensino funda-
mental I Pedagogia 

Ensino 
superior 
completo

12 
anos 

Feminino 30 Ensino funda-
mental I

Letras/Por-
tuguês

Ensino 
superior 
completo

6 anos

Feminino
Não 

infor-
mou

Ensino funda-
mental I Filosofia Ensino 

superior
12 

anos

Feminino 40 Ensino funda-
mental I Pedagogia Ensino 

superior
10 

anos

Feminino
Não 

infor-
mou

Ensino funda-
mental I História Pós-gradu-

ação
15 

anos

Feminino 37 Ensino funda-
mental I Pedagogia

Ensino 
Superior 
Completo

2 anos

Feminino 26 Ensino funda-
mental I Pedagogia

Ensino 
Superior 

Incompleto

6 me-
ses

Feminino 58 Ensino funda-
mental I

Ciências 
Biológicas

Ensino 
Superior

29 
anos

Feminino 40 Ensino funda-
mental I

Letras/ 
Inglês

Pós-gradu-
ação 11 anos

Feminino 25 Ensino funda-
mental I Pedagogia Ensino 

Superior 1 ano

Fonte: Banco de dados da pesquisadora; Núcleo de Pesquisa e Estudos 
em Psicologia Educacional e Queixa Escolar (PSIQUED)/ UFPI.

Diante da explanação das características dos partici-
pantes da pesquisa, presentes na Tabela 1, serão apresen-
tadas adiante as categorias de análises, emergidas com a 
pesquisa com os professores e seus respectivos relatos. Para 
melhor estruturação da apresentação e subsequente análi-
se dos dados, seguem tabelas ilustrativas com as porcen-
tagens e seus referidos eixos analíticos, todos emergentes 
em meio às questões do instrumento de coleta dos dados, 
e posteriormente confrontados com a literatura científica 
estudada. Com isso, segue a apresentação e a análise de 
dados.

O que você entende por fracasso escolar? 

Essa primeira pergunta objetivou compreender a 
concepção dos professores sobre o fracasso escolar, e, por 
meio dela, pode-se analisar as principais concepções que 
perpassam entre os educadores, e que, consequentemente, 
permeiam no cotidiano escolar. A partir dessa pergunta, 
foram localizadas seis unidades de análise, tais como: a não 
aprendizagem do aluno; causado pelo aluno e família; evasão, 
reprovação, dificuldades de aprendizagem e indisciplina; baixa 
autoestima dos docentes e discentes; não valorização docente, não 
aplicação da LDB.
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Tabela 2 – Concepção do fracasso escolar, Floriano, Piauí. 

Categorias %

Não aprendizagem pelo aluno 52

Causado pelo aluno e família 24

Evasão, reprovação, dificuldades de aprendizagem e indisciplina 12

Baixa autoestima dos docentes e discentes 4

Não valorização docente 4

Não aplicação da LDB 4

Fonte: Banco de dados da pesquisadora; Núcleo de Pesquisa e Estudos 

em Psicologia Educacional e Queixa Escolar (PSIQUED)/UFPI. 

O fracasso escolar, muitas vezes, acontece por falta de interes-
se, tanto do aluno como também da própria família. (Profes-
sora, 20 anos de atuação).
Quando o aluno não consegue alcançar bons resultados – bom 
êxito no processo ensino e aprendizagem. Não conseguiu ad-
quirir as competências básicas no nível escolar que se encon-
tra. (Professora, 2 anos de atuação).

Verifica-se que 52% dos professores conceituam fra-
casso escolar como sendo a não aprendizagem por parte 
dos alunos; e que, para 24%, a falta de interesse é do aluno 
e sua família. Diante das respostas, pode-se perceber que 
as concepções da maioria dos professores em culpar apenas 
o aluno pela não aprendizagem estão baseadas em mitos 
que já deveriam ter sido superados, mas ainda continuam 
presentes na concepção da maioria dos educadores, como 
afirmam Forgirini e Silva (2004, p. 1): “[...] as explicações 
que perpassam entre os educadores, pais e alunos sobre o 

fracasso escolar estão em grande parte, respaldadas em mi-
tos que já foram superados na literatura porém continuam 
presentes nas práticas educativas”. Assim é preciso superar 
esses mitos, na medida em que podem gerar problemas em 
relação à aprendizagem dos alunos, e em que são vistos 
como os principais culpados pela não aprendizagem. 

Por outro lado, 12% dos professores veem o fracasso 
escolar como sendo a evasão, a reprovação, as dificuldades 
de aprendizagem, a indisciplina; 4% defende que o proble-
ma está na baixa autoestima dos docentes e dos discentes; 
para 4%, a não valorização do docente; e outros 4% acham 
que o fracasso escolar é a não aplicação da LDB. Nesse as-
pecto, pode-se supor que, apesar de diversos estudos e so-
luções encontradas para o enfrentamento do fracasso, esse 
ainda continua presente na concepção dos educadores e, 
consequentemente, em suas práticas no cotidiano escolar 
como sendo as mesmas causas.

Quais características mais comuns do fracasso em sala de aula? 

Essa segunda pergunta tinha como meta identificar 
as principais causas do fracasso escolar em sala de aula, 
como também conhecer as características do fracasso esco-
lar em suas formas de expressão particularizada em salas 
de aula de acordo com as apreciações dos professores. Em 
meio às suas respostas, emergiram seis unidades de análise, 
como: a falta de interesse por parte do aluno, e a falta de com-
promisso dos pais; leitura e escrita deficiente; evasão e repetência; 
dificuldades de aprendizagem; falta de aperfeiçoamento dos profes-
sores; não responderam.
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Tabela 2 – Concepção do fracasso escolar, Floriano, Piauí. 

Categorias %

Não aprendizagem pelo aluno 52

Causado pelo aluno e família 24

Evasão, reprovação, dificuldades de aprendizagem e indisciplina 12

Baixa autoestima dos docentes e discentes 4

Não valorização docente 4

Não aplicação da LDB 4

Fonte: Banco de dados da pesquisadora; Núcleo de Pesquisa e Estudos 

em Psicologia Educacional e Queixa Escolar (PSIQUED)/UFPI. 

O fracasso escolar, muitas vezes, acontece por falta de interes-
se, tanto do aluno como também da própria família. (Profes-
sora, 20 anos de atuação).
Quando o aluno não consegue alcançar bons resultados – bom 
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quirir as competências básicas no nível escolar que se encon-
tra. (Professora, 2 anos de atuação).
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dos alunos; e que, para 24%, a falta de interesse é do aluno 
e sua família. Diante das respostas, pode-se perceber que 
as concepções da maioria dos professores em culpar apenas 
o aluno pela não aprendizagem estão baseadas em mitos 
que já deveriam ter sido superados, mas ainda continuam 
presentes na concepção da maioria dos educadores, como 
afirmam Forgirini e Silva (2004, p. 1): “[...] as explicações 
que perpassam entre os educadores, pais e alunos sobre o 

fracasso escolar estão em grande parte, respaldadas em mi-
tos que já foram superados na literatura porém continuam 
presentes nas práticas educativas”. Assim é preciso superar 
esses mitos, na medida em que podem gerar problemas em 
relação à aprendizagem dos alunos, e em que são vistos 
como os principais culpados pela não aprendizagem. 

Por outro lado, 12% dos professores veem o fracasso 
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ma está na baixa autoestima dos docentes e dos discentes; 
para 4%, a não valorização do docente; e outros 4% acham 
que o fracasso escolar é a não aplicação da LDB. Nesse as-
pecto, pode-se supor que, apesar de diversos estudos e so-
luções encontradas para o enfrentamento do fracasso, esse 
ainda continua presente na concepção dos educadores e, 
consequentemente, em suas práticas no cotidiano escolar 
como sendo as mesmas causas.

Quais características mais comuns do fracasso em sala de aula? 

Essa segunda pergunta tinha como meta identificar 
as principais causas do fracasso escolar em sala de aula, 
como também conhecer as características do fracasso esco-
lar em suas formas de expressão particularizada em salas 
de aula de acordo com as apreciações dos professores. Em 
meio às suas respostas, emergiram seis unidades de análise, 
como: a falta de interesse por parte do aluno, e a falta de com-
promisso dos pais; leitura e escrita deficiente; evasão e repetência; 
dificuldades de aprendizagem; falta de aperfeiçoamento dos profes-
sores; não responderam.
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Tabela 3 – Características do fracasso escolar, Floriano, Piauí. 

Categorias %

Falta de interesse do aluno e compromisso dos pais 60

Leitura e escrita deficiente 16

Evasão e repetência 12

Dificuldades de aprendizagem 4

Falta de aperfeiçoamento dos professores 4

Não responderam 4

Fonte: Banco de dados da pesquisadora; Núcleo de Pesquisa e Estudos 

em Psicologia Educacional e Queixa Escolar (PSIQUED)/UFPI. 

Dificuldade de leitura, conversas (dos alunos), falta de inte-
resse (dos alunos). (professora, 11 anos de atuação).
Evasão e repetência, por falta de compromisso de alunos e 
familiares. (professora, 15 anos de atuação).

Percebe-se que a falta de interesse do aluno e a falta 
compromisso dos pais foi uma das características do fracas-
so escolar mais citada pelos professores, como existentes na 
sala de aula, atingindo a marca de 60% dos relatos. Outras 
características do fracasso escolar expresso em sala de aula 
foram: leitura e escrita deficiente, com 16% das respostas; a 
evasão e a repetência, registrando 12%; as dificuldades de 
aprendizagem com 4%; a falta de aperfeiçoamento dos pro-
fessores, evidenciando 4% dos relatos; enquanto que 4% 
dos professores “não responderam”. Pode-se identificar, 
portanto, que esses indicadores do fracasso colocam o pro-
fessor como componentes significativos junto às possibili-
dades de ação pedagógica diante das citadas queixas escola-
res, sobretudo por figurarem como percalços pedagógicos.

Nesse sentido, “[...] em face da criança que fracassa 
muitas vezes a escola e os profissionais da educação não 

levantam problemas como a estrutura da escola, a estrutura 
social e a inadequação dessa estrutura à situação real de vida 
da criança” (PAULA, 2009, p. 207). Nota-se que é importan-
te um olhar mais amplo, não no sentido de encontrar culpa-
dos para o fracasso escolar e sim de descobrir o que pode 
ser feito para que seja superado, já que pode estar apontan-
do alguma falha no processo de ensino-aprendizagem.

Quais dificuldades são enfrentadas em sua atuação 
como educador/educadora? 

A terceira questão propôs como escopo conhecer as 
principais dificuldades enfrentadas pelos professores em 
sua atuação como educador/educadora em sala de aula. 
Com isso, sobressaíram-se quatro unidades analíticas, a sa-
ber: falta de interesse do aluno e a não participação da família; 
falta de interesse dos alunos; trabalhar com os alunos que apresen-
tam dificuldades de aprendizagem; falta de materiais didáticos.

Tabela 4 – Dificuldades enfrentadas na atuação como educado-
res (as), Floriano, Piauí. 

Categorias %

Falta de interesse do aluno e não participação da família 40

Falta de interesse dos alunos 36

Trabalhar com alunos que apresentam dificuldades de apren-
dizagem 16

Falta de materiais didáticos 8
Fonte: Banco de dados da pesquisadora; Núcleo de Pesquisa e Estudos 
em Psicologia Educacional e Queixa Escolar (PSIQUED) UFPI. 

A dificuldade mais comum é a indisciplina, alunos desmoti-
vados, a não colaboração dos pais, entendendo que sem eles a 
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formação de seus filhos fica muito a desejar. (Professora, 1 
ano de atuação).

A falta de compromisso da família e de material e condições 
estruturais para desenvolver, o trabalho de boa qualidade, te-
mos alunos mal alimentados, famílias desestruturadas. (Pro-
fessora, 11 anos de atuação).

Dos resultados obtidos, 40% revelam que a maior 
dificuldade enfrentada pelos professores em sala de aula é 
a falta de interesse do aluno e a falta da participação da família; 
para 36%, a falta de interesse do aluno; Por outro lado, 
16% dos professores apontam ser o trabalho com alunos que 
apresentam dificuldades de aprendizagem; outros 8% dos pro-
fessores relacionam à falta de materiais didáticos. Nessa ótica, 
Carvalho (2001, p. 71) caracteriza dificuldade de apren-
dizagem como uma “[...] situação momentânea na vida do 
aluno, decorrente de sua falta de compreensão do que está 
sendo proposto, em virtude de estratégias inadequadas uti-
lizadas pelo docente em sala de aula”. Com isso, compre-
ende-se que a falta de “interesse” do aluno pode ser enten-
dida como reflexo de algo que não está bem no processo 
de ensino-aprendizagem e que pode ocorrer por causa de 
vários fatores. 

Você acha que a sua formação foi suficiente para você trabalhar com 
os problemas de escolarização? 

Essa quarta pergunta pretendia analisar se os profes-
sores consideram sua formação suficiente para trabalhar 
com os problemas enfrentados no cotidiano escolar. Des-
sa forma, a partir dessa pergunta foram identificadas três 
unidades analíticas: formação insuficiente; formação suficiente; e 
parcialmente suficiente.

Tabela 5 – Formação suficiente para trabalhar com os problemas 
de escolarização, Floriano, Piauí. 

Categorias %

Formação insuficiente 76

Formação suficiente 20

Parcialmente suficiente 4
Fonte: Banco de dados da pesquisadora; Núcleo de Pesquisa e Estudos 
em Psicologia Educacional e Queixa Escolar (PSIQUED)/UFPI. 

Não, na universidade aprendemos muita teoria e os proble-
mas são diversos entre os alunos, o que é necessário estar es-
tudando o tempo todo. (Professora, 2 anos de atuação).

Sim. Porque o pedagogo tem todos métodos de ensinar, mas 
infelizmente não consegue mudar a criação dos pais. (Pro-
fessora, 7 anos de atuação).

Os resultados obtidos revelam que 76% dos profes-
sores consideram sua formação insuficiente para trabalhar 
com os problemas de escolarização; outros 4% afirmam 
ser parcialmente suficiente, como maiorias absolutas e 
alarmantes. Seguido de 20% dos professores, que consi-
deraram suficiente, apesar de apresentar pouca familiari-
dade com o desenvolvimento de ações educativas frente às 
demandas, e igualmente quando efetuam análises de suas 
experiências propriamente ditas, conforme visto em seus 
relatos acima. 

Desse modo, ressalta-se que “[...] a precariedade das 
condições de formação docente em muitas das nossas ins-
tituições de ensino superior não é a única explicação para 
as possíveis deficiências dos professores em seu trabalho” 
(GUALTIERI; LUGLI, 2012, p. 67). Assim, percebe-se que 
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a formação dos professores é insuficiente para atuar com 
problemas de escolarização, sendo decorrente da carência 
de vários fatores inerentes para uma boa formação.

Você costuma planejar suas aulas atendendo à necessidade de cada 
aluno em meio aos problemas escolares? De que forma? 

Essa quinta pergunta visava conhecer as estratégias 
utilizadas pelos educadores/educadoras cotidianamente, 
bem como se planejavam a partir das necessidades de cada 
aluno em suas salas de aula. Assim sendo, diante das res-
postas obtidas foram elencadas duas unidades analíticas, a 
saber: planejam aulas de forma diversificada; e não planejam de 
forma diversificada.

Tabela 6 – Formação suficiente para trabalhar com os problemas 
de escolarização, Floriano, Piauí. 

Categorias %

Planejam aulas de forma diversificada 88

Não planejam de forma diversificada 12

Fonte: Banco de dados da pesquisadora; Núcleo de Pesquisa e Estudos 
em Psicologia Educacional e Queixa Escolar (PSIQUED)/UFPI. 

Sim, com criatividade para prender atenção dos alunos às 
vezes usando método tradicional por que muitas vezes esses 
alunos gostam de chamar atenção com bagunça e não deixa o 
professor usar a criatividade na aula. (Professora, 7 anos 
de atuação).
Sinceramente não, não acho viável, pois quando se trabalha 
numa turma com mais de 20 alunos esse planejamento indi-

vidual torna-se inviável, planejo as aulas conforme os proble-
mas escolares geral da turma, tentando envolver e trabalhar 
com os problemas escolares de cada um de forma global. (Pro-
fessora, 2 anos de formação).

Nesse contexto, “[...] o professor é um agente de 
transformação social e, para isso, é necessário que se pro-
ponha a ter uma participação ativa no processo pedagógico 
e questione o sentido social e político de suas atividades 
como docente.” (LACERDA, 2007, p. 5). Compreende-se 
que a participação ativa no processo pedagógico e a refle-
xão das atividades como docente, são fatores que podem 
contribuir significativamente para aprendizagem do aluno, 
por meio de planejamento das atividades que busquem so-
lucionar os problemas de escolarização. 

Muito embora, apesar do substancial percentil de re-
latos dos professores que indicam efetuar o planejamento 
diversificado e particularizado mediante as queixas esco-
lares e as necessidades dos alunos apresentado acima, é 
possível identificar que, paradoxalmente, os indicadores de 
fracasso escolar, listados em tabelas e categorias de aná-
lises anteriores não são sanados/minimizados ou mesmo 
têm dimensionadas ações de intervenção. Sendo que, na 
verdade, verifica-se grande tendência a negligenciar as par-
ticularidades dos alunos e do próprio contexto educacional 
como produtor de queixas escolares, e consequentemente, 
do fracasso escolar.

Considerações finais

O fracasso escolar é causado por diversos fatores 
existentes no cotidiano escolar, pode ser decorrente de 
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fatores intraescolares e extraescolaes. Percebe-se que, ao 
longo do tempo, tem se buscado diversos culpados como 
causa do fracasso escolar. No entanto, quase nada se tem 
feito para sua superação no cotidiano escolar, sabe-se que 
vários fatores influenciam para que ocorra.

Mediante os dados coletados e analisados, consta-
tou-se que a maioria dos professores pesquisados atribui o 
fracasso escolar ao aluno e sua família, apontando-os como 
principais responsáveis pelo fracasso no processo de ensi-
no-aprendizagem, pois assim é mais fácil atribuir os pro-
blemas para os outros do que para si mesmos. No entanto, 
percebe-se que poucos relatam problemas relacionados 
à instituição de ensino como falta de materiais didáticos, 
dentre outros, que dificultam a prática do professor e pare-
cem presentes nas escolas públicas.

Com isso, a relevância desta pesquisa é fundamen-
tal para o conhecimento da sociedade de uma forma geral 
que é afetada cotidianamente e que interfere nas relações 
interpessoais. Assim sendo, sugere-se a realização de no-
vos estudos científicos sobre o fracasso escolar, que a es-
cola, como instituição formal de ensino, utilize de estraté-
gias didático-metodológicas, e não atribuam os problemas 
escolares ao aluno. Com isso, é fundamental que pais e 
educadores erradiquem essas concepções errôneas que são 
inerentes ao contexto educacional e que a escola se trans-
forme em um ambiente propício para a socialização e a 
efetivação do ensino e aprendizagem.

Referências

CARVALHO, Andréia M. Joaquim de. História na escola e 
produção da queixa escolar. A visão da criança e do professor. 

2001. 2006 f. Dissertação (Mestrado em Psicologia da Edu-
cação). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São 
Paulo, 2001.

FORGIARINI, Solange Aparecida Bianchini; SILVA, José 
Carlos. Fracasso escolar no contexto da escola pública: entre mi-
tos e realidades. 2008. Disponível em: <http//www.diaa-
diaeducação.pr.gov.br/portals/pde/ arquivos/3694.pdf?>. 
Acesso em: 9 set. 2013.

GIL, Carlos Antônio. Como elaborar projeto de pesquisa. 4. ed. 
São Paulo: Atlas, 2002.

GUALTIERI, Regina Cândida Ellero; LUGLI, Rosário 
Genta. A escola e o fracasso escolar. Educação & Saúde. Edito-
ra: Cortez, 2012.

JACOMINI, Márcia Aparecida. Reprovação escolar na opinião 
de pais e alunos: um estudo sobre os ciclos e a progressão 
continuada na Rede Municipal de Ensino de São Paulo. 
Tese (Doutorado – Programa de Pós-Graduação em Edu-
cação) – Faculdade de Educação da Universidade de São 
Paulo. São Paulo: [s. n], 2008. 270p.:il, tab.

LACERDA, Chislaine Keile Fernandes Ruiz. Repetência e 
fracasso escolar. Disponível em:<http://www.gestaoescolar.
diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/producoes_pde/md_chis-
laine_keile_fernandes_ruiz_lacerda.pdf> Acesso em: 15 
jun. 2013. 

MINAYO, M. C. S. O desafio do conhecimento científico: pesqui-
sa qualitativa em saúde. 2. ed. São Paulo: Hucitec-Abrasco, 
1994.

PATTO, Maria Helena Souza. A produção do fracasso escolar: 
histórias de submissão e rebeldia. São Paulo: Casa do Psi-
cólogo, 2010.



DEISE ELANE SANTOS RÊGO • ELLERY HENRIQUE BARROS DA SILVA • 
FAUSTON NEGREIROS

126

FRACASSADO, QUEM? –UM ESTUDO ACERCA DO FENÔMENO DO FRACASSO 
ESCOLAR, CONFORME APRECIAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE 

FLORIANO/PI

127

fatores intraescolares e extraescolaes. Percebe-se que, ao 
longo do tempo, tem se buscado diversos culpados como 
causa do fracasso escolar. No entanto, quase nada se tem 
feito para sua superação no cotidiano escolar, sabe-se que 
vários fatores influenciam para que ocorra.

Mediante os dados coletados e analisados, consta-
tou-se que a maioria dos professores pesquisados atribui o 
fracasso escolar ao aluno e sua família, apontando-os como 
principais responsáveis pelo fracasso no processo de ensi-
no-aprendizagem, pois assim é mais fácil atribuir os pro-
blemas para os outros do que para si mesmos. No entanto, 
percebe-se que poucos relatam problemas relacionados 
à instituição de ensino como falta de materiais didáticos, 
dentre outros, que dificultam a prática do professor e pare-
cem presentes nas escolas públicas.

Com isso, a relevância desta pesquisa é fundamen-
tal para o conhecimento da sociedade de uma forma geral 
que é afetada cotidianamente e que interfere nas relações 
interpessoais. Assim sendo, sugere-se a realização de no-
vos estudos científicos sobre o fracasso escolar, que a es-
cola, como instituição formal de ensino, utilize de estraté-
gias didático-metodológicas, e não atribuam os problemas 
escolares ao aluno. Com isso, é fundamental que pais e 
educadores erradiquem essas concepções errôneas que são 
inerentes ao contexto educacional e que a escola se trans-
forme em um ambiente propício para a socialização e a 
efetivação do ensino e aprendizagem.

Referências

CARVALHO, Andréia M. Joaquim de. História na escola e 
produção da queixa escolar. A visão da criança e do professor. 

2001. 2006 f. Dissertação (Mestrado em Psicologia da Edu-
cação). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São 
Paulo, 2001.

FORGIARINI, Solange Aparecida Bianchini; SILVA, José 
Carlos. Fracasso escolar no contexto da escola pública: entre mi-
tos e realidades. 2008. Disponível em: <http//www.diaa-
diaeducação.pr.gov.br/portals/pde/ arquivos/3694.pdf?>. 
Acesso em: 9 set. 2013.

GIL, Carlos Antônio. Como elaborar projeto de pesquisa. 4. ed. 
São Paulo: Atlas, 2002.

GUALTIERI, Regina Cândida Ellero; LUGLI, Rosário 
Genta. A escola e o fracasso escolar. Educação & Saúde. Edito-
ra: Cortez, 2012.

JACOMINI, Márcia Aparecida. Reprovação escolar na opinião 
de pais e alunos: um estudo sobre os ciclos e a progressão 
continuada na Rede Municipal de Ensino de São Paulo. 
Tese (Doutorado – Programa de Pós-Graduação em Edu-
cação) – Faculdade de Educação da Universidade de São 
Paulo. São Paulo: [s. n], 2008. 270p.:il, tab.

LACERDA, Chislaine Keile Fernandes Ruiz. Repetência e 
fracasso escolar. Disponível em:<http://www.gestaoescolar.
diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/producoes_pde/md_chis-
laine_keile_fernandes_ruiz_lacerda.pdf> Acesso em: 15 
jun. 2013. 

MINAYO, M. C. S. O desafio do conhecimento científico: pesqui-
sa qualitativa em saúde. 2. ed. São Paulo: Hucitec-Abrasco, 
1994.

PATTO, Maria Helena Souza. A produção do fracasso escolar: 
histórias de submissão e rebeldia. São Paulo: Casa do Psi-
cólogo, 2010.



129

DEISE ELANE SANTOS RÊGO • ELLERY HENRIQUE BARROS DA SILVA • 
FAUSTON NEGREIROS

128

PAULA, Valderly Maria dos Santos Rodrigues de. Fracasso 
Escolar: Quem são os culpados? Na. Sciencult, v. 1, n. 1, Pa-
ranaíba, 2009.

PEREIRA, Kátia Regina do Carmo. TACCA, Maria Carmem 
Vilela Rosa. Dificuldade de aprendizagem? Uma nova compre-
ensão a partir da perspectiva Histórico-cultural. In: VI En-
contro de pesquisa em educação da UFPI. Teresina: UFPI, 
2010.

PINHEIRO, Silva Siqueira. WEBER, Carla. Fracasso escolar: 
o que as pesquisas recentes indicam acerca de suas causas?. 
In: IX ANPEDSUL Seminário de Pesquisa em Educação da 
Região Sul, 2012.

VERONESE, Marília Veríssimo; GUARESCHI, Pedri-
nho Arcides. Hermenêutica de Profundidade na pesquisa 
social. Rio Grande do Sul, n. 42, p. 85-93, 2006.

REMINISCÊNCIAS DE BULLYING NA ESCOLA: 
NARRATIVAS DE FUTUROS PEDAGOGOS

Ellery Henrique Barros da Silva
Pedagogo pela Universidade Federal do Piauí (UFPI). Atua como Professor da Educação Básica. 
Membro do Núcleo de Pesquisas e Estudos em Psicologia Educacional e Queixa Escolar (PSIQUED).
E-mail: elleryhbs@gmail.com

Fauston Negreiros
Doutor em Educação pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Professor Adjunto da Universidade 
Federal do Piauí (UFPI). Coordenador do Núcleo de Pesquisas e Estudos em Psicologia Educacional 
e Queixa Escolar (PSIQUED). 
E-mail: faustonnegreiros@ufpi.edu.br



129

DEISE ELANE SANTOS RÊGO • ELLERY HENRIQUE BARROS DA SILVA • 
FAUSTON NEGREIROS

128

PAULA, Valderly Maria dos Santos Rodrigues de. Fracasso 
Escolar: Quem são os culpados? Na. Sciencult, v. 1, n. 1, Pa-
ranaíba, 2009.

PEREIRA, Kátia Regina do Carmo. TACCA, Maria Carmem 
Vilela Rosa. Dificuldade de aprendizagem? Uma nova compre-
ensão a partir da perspectiva Histórico-cultural. In: VI En-
contro de pesquisa em educação da UFPI. Teresina: UFPI, 
2010.

PINHEIRO, Silva Siqueira. WEBER, Carla. Fracasso escolar: 
o que as pesquisas recentes indicam acerca de suas causas?. 
In: IX ANPEDSUL Seminário de Pesquisa em Educação da 
Região Sul, 2012.

VERONESE, Marília Veríssimo; GUARESCHI, Pedri-
nho Arcides. Hermenêutica de Profundidade na pesquisa 
social. Rio Grande do Sul, n. 42, p. 85-93, 2006.

REMINISCÊNCIAS DE BULLYING NA ESCOLA: 
NARRATIVAS DE FUTUROS PEDAGOGOS

Ellery Henrique Barros da Silva
Pedagogo pela Universidade Federal do Piauí (UFPI). Atua como Professor da Educação Básica. 
Membro do Núcleo de Pesquisas e Estudos em Psicologia Educacional e Queixa Escolar (PSIQUED).
E-mail: elleryhbs@gmail.com

Fauston Negreiros
Doutor em Educação pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Professor Adjunto da Universidade 
Federal do Piauí (UFPI). Coordenador do Núcleo de Pesquisas e Estudos em Psicologia Educacional 
e Queixa Escolar (PSIQUED). 
E-mail: faustonnegreiros@ufpi.edu.br



REMINISCÊNCIAS DE BULLYING NA ESCOLA: NARRATIVAS DE FUTUROS PEDAGOGOS

131

Introdução

O presente trabalho resulta de estudos empreendidos 
acerca do bullying no contexto educacional florianense, 
piauiense, em que jovens universitários/futuros professo-
res relatam suas experiências vividas e rememoradas em 
meio à escolarização da Educação Básica.

A relevância da investigação desse objeto de estudo 
torna-se mais evidente quando se constata que a sociedade 
em geral é afetada por essa modalidade de violência esco-
lar, e, em especial, porque não se centra apenas na comu-
nidade escolar. Logo, o bullying, como tantas outras formas 
de violência, não se restringe somente ao ambiente de ori-
gem, podendo acontecer em espaços extensivos, como no 
bairro, na rua, na comunidade, ou seja, em qualquer lugar.

A violência no ambiente escolar 

A violência se trata de um fenômeno histórico-social 
que varia de acordo com o contexto pertencente a uma 
determinada sociedade, considerando um conjunto de cos-
tumes, de normas e de valores. Durante a pré-história, o 
homem primitivo utilizava-se dela como estratégia de so-
brevivência contra os seres humanos e animais; as guerras 
surgiram com o objetivo de “resolver conflitos”; pena de 
morte, entre outras (BONFIM; ARAÚJO, 2007). Atualmen-
te, ela vem se intensificando, apresentando-se de diversas 
formas, inclusive no meio educacional. 
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A violência tem sido uma marca registrada nos últi-
mos tempos, principalmente no âmbito escolar. Os jornais, 
as revistas, a internet, ligados ou não à educação, têm apre-
sentado a expansão dessa ferocidade nas escolas e que esta 
merece a atenção de todos os cidadãos. 

Com isso, percebe-se que as violências (uma vez que 
existem vários tipos) estão se intensificando, a ponto de 
não passarem despercebidas, tendo como uma das justi-
ficativa a questão exclusão da social, que se constitui em 
violência ou como desencadeador dela. Além disso, esse 
evento que antes só se manifestava de forma explícita na 
sociedade começa a tomar corpo também no interior da 
escola, local antes visto como seguro e sagrado. 

Em meio ao espaço educativo, as violências, na maio-
ria dos casos, estão associadas a fatores como: destruição 
do patrimônio público, condições econômicas, péssimas 
condições estruturais, disseminação do uso de drogas, in-
vasão de gangues, dentre outros aspectos. Desse modo, 
Abramovay (2002, p. 231) ressalta que:

Há escolas que historicamente têm-se mostrado vio-
lentas e outras que passam por situações de violência. 
É possível observar a presença de escolas seguras em 
bairros ou áreas reconhecidamente violentas, e vice-
versa, sugerindo que não há determinismo nem fatali-
dades, mesmo em períodos e áreas caracterizadas por 
exclusões, o que garante que ações ou reações locali-
zadas sejam possíveis.

Desse modo, a violência hoje manifestada na escola 
pode ser uma reprodução do que acontece além de seus 
muros, pois, de acordo com Lopes Neto (2005), infeliz-
mente o modelo de mundo exterior é reproduzido nos 
estabelecimentos de ensino, fazendo com que essas insti-

tuições deixem de ser ambientes seguros, modulados pela 
disciplina, amizade e cooperação, e se transformem em es-
paços onde há sofrimento e medo.

Nesse contexto, no local que deveria funcionar como 
um lugar de aquisição de conhecimentos e de difusão de 
valores, alunos tornam-se vítimas e atores de agressões fí-
sicas e verbais, de xingamentos e de hostilidades, deline-
ando o surgimento do bullying, que não é uma violência 
qualquer, é um problema muito sério e que pode acontecer 
com qualquer indivíduo.

O fenômeno do Bullying no século XXI

Em meados de 1980, surgiu a palavra bullying, que, de 
acordo com a língua inglesa, vem de touro (bull). O conceito 
formulado recentemente aparece, portanto, como sinônimo 
de intimidação, temor, tirania, ato de maltratar alguém, agin-
do tal qual um touro raivoso. Para Fante (2005), em diferen-
tes países existem outros termos para considerar esse tipo de 
comportamento, como mobbing, utilizado na Noruega e Di-
namarca, ou mobbning, na Suécia e na Finlândia. No entanto, 
de origem inglesa e sem tradução ainda no Brasil é utilizada 
para qualificar comportamentos violentos no âmbito escolar, 
tanto de meninos quanto de meninas (SILVA, 2010).

Segundo Chalita (2008, p. 82), “[...] o bullying é um 
comportamento ofensivo, aviltante, humilhante, que des-
moraliza de maneira repetida, com ataques violentos, cru-
éis e maliciosos, sejam físicos, sejam psicológicos”. Dessa 
maneira, não é um problema isolado, pois envolve toda 
a sociedade, constituindo-se num problema mundial, que 
pode ocorrer em qualquer lugar, mas torna-se mais eviden-
te no ambiente educacional. Em faculdades e universida-
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des também são muito comuns os famosos trotes que mui-
tas vezes podem gerar violências mais graves, ocorrendo 
traumas psicológicos, agressões físicas até mesmo morte.

Assim, o bullying é definido como um conjunto de 
atitudes agressivas intencionais e repetidas, adaptado por 
um aluno ou grupo de alunos contra outro(s), ocorrendo 
sem motivação evidente, ocasionando dor, angústia e sofri-
mento às vítima(s) (FANTE, 2005). 

Devido a essas características, nota-se que o bullying é 
bem diferente dos outros tipos de violência existentes, que 
ele tem características específicas, como a continuidade ba-
seada no medo das vítimas de falar sobre esse problema.

As formas de bullying

O bullying é um tipo de violência grave que pode 
acontecer de forma direta e indireta. Segundo Silva (2010), 
o aumento do comportamento agressivo entre os adoles-
centes é um dos fenômenos que, atualmente, mais preocu-
pa os setores sociais ligados a eles.

Esse mal ocorre de inúmeras formas. A primeira de-
las é a indireta, em que na maior parte dos casos, manifes-
ta-se por meio de atos velados e discretos, como olhares, 
imagens e ilustrações depreciativas, comentários maldosos 
e negativos, etc; a segunda é a direta e ocorre por meio de 
agressões físicas, gestos ameaçadores, chantagem, recusa 
social, diversos tipos de crítica (a aparência, as vestimentas, 
a orientação sexual, a etnia, a regionalidade), submissão da 
vítima, e situações constrangedoras e problemáticas diante 
de outras pessoas, etc. (PROFIRIO, 2011).

Essas duas características dessa agressão são bem co-
muns, mas com o advento de novas tecnologias, surgiu o 

cyberbullying, que é manifestado por meio de aparelhos e 
equipamentos de comunicação (celular e internet), são ca-
pazes de acabar com a moral e a autoestima, por meio de 
calúnias, frases maldosas e maledicências. 

Esse segmento de violência, nos dias atuais, está con-
solidando o seu espaço, pois, com o avanço, a facilidade e 
o surgimento das novas tecnologias, todos possuem livre 
acesso para se expressar da forma que deseja, mas o que 
acontece é que muitos estudantes usam desses aparelhos 
eletrônicos com o propósito de denegrir e ameaçar seus 
colegas, causando, assim, problemas de ordem psicológica, 
levando a baixa autoestima e ao fracasso escolar.

Os principais personagens dessa violência 

Identificar as principais vítimas e agressores é de 
suma importância para o fim dessa violência. Cada um 
apresenta características típicas, tanto na escola como em 
seus lares. Dessa forma, considera-se vítima, o aluno que é 
exposto, de forma repetida e durante algum tempo, a ações 
negativas por um ou mais colegas (LOPES NETO, 2005).

Existem as vítimas agressoras, categoria que, segun-
do Fante (2005), são alunos que passaram/passam por si-
tuações de sofrimento na escola (como vítimas) e tendem a 
procurar indivíduos mais vulneráveis que eles para transfe-
rirem os seus sofrimentos, culpando outras pessoas pelo o 
que acontece em suas vidas, e, no entanto, para esses alvos, 
surgirá a possibilidade de reprodução dessa violência. 

As vítimas provocadoras são crianças que provocam 
os outros e atraem, dessa forma, reações agressivas com as 
quais não sabem lidar eficazmente. Elas acabam desafiando 
outras pessoas e depois não sabem lidar quando são res-
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pondidos por eles, fugindo do controle. Ainda de acordo 
com Fante (2005), habitualmente são crianças hiperativas, 
inquietas, agressoras; e, de modo geral, são imaturas, pro-
vocadoras. Normalmente são responsáveis por causarem 
tensões, mal-estar no ambiente em que se encontram. O 
agressor ou agressores (também chamado de bully), são 
alunos que tentam vitimizar os seus colegas, aparentemen-
te mais fracos (FANTE, 2005).

Muitos desses problemas podem advir em famílias 
mal estruturadas, por isso, muito dessas agressões são ma-
nifestadas com o propósito de chamar a atenção ou até 
mesmo de expressar aquilo que sente ou que acha certo.

Quanto aos espectadores, são sujeitos que presen-
ciam as agressões contra outras pessoas e não exercem ati-
tude contra essas ações. Podem ser definidos em três gru-
pos (passivos, ativos e neutros). O espectador passivo é o 
que, por receio de ser o próximo, prefere se fechar quanto 
ao que está vendo. O ativo é aquele que não está vincula-
do à agressão, mas manifesta “apoio moral” aos agressores. 
Já o neutro é o que não manifestam sensibilização quanto 
à atitude acometida, muitas vezes por causa do ambiente 
onde essas ações são constantes (SILVA, 2010).

Bullying: causas e consequências

O que leva um indivíduo a praticar bullying e quais 
as consequências dessa prática para as vítimas? Os estudos 
apontam para a baixa autoestima como ponto de partida e 
de chegada da questão. Para Silva (2010, p. 25), “[...] além 
de os bullies escolherem um aluno-alvo que se encontra em 
franca desigualdade de poder, geralmente este também já 
apresenta uma baixa autoestima”. Muitas vezes, essas práti-

cas ocasionam sérios problemas psíquicos e/ou comporta-
mentais, que, às vezes, trazem sérios prejuízos irreversíveis.

Como consequência desse fenômeno, os estudos 
apontam que os fatores sociais e financeiros causados por 
essa violência atingem as famílias, as escolas e toda a socie-
dade, pois ela não existe apenas no contexto escolar, tam-
bém envolve a saúde mental e física de cada indivíduo que 
sofre e que a comete, por isso se torna necessário conhecer 
as particularidades de cada sujeito para que sejam tomadas 
medidas cabíveis contra o bullying.

O contexto social como promotor de transformações 
socioeducacionais

Desde o nascimento, é estabelecido o primeiro con-
tato do homem na sociedade, o sujeito constrói uma perso-
nalidade própria que é resultante do comportamento com 
outros indivíduos. Nesse aspecto, esse convívio propicia ao 
ser apropriar-se de outras culturas, costumes diversos, pos-
sibilitando a construção de uma identidade.

Interação social, segundo Braghirolli (2010, p. 67), 
é “[...] processo que se dá entre dois ou mais indivíduos, 
em que a ação de um deles é, ao mesmo tempo, resposta a 
outro indivíduo e estímulo para ações deste, ou, em outras 
palavras, as ações de um são, simultaneamente, um resulta-
do e uma causa das ações do outro”. Ou seja, seria uma re-
ação a partir do comportamento estabelecido pelo sujeito. 
Essas relações são denominadas interpessoais, ou sociais, 
acontecendo entre dois ou mais sujeitos.

Nesse contexto, a violência é uma queixa geradora 
dessa interação, pois ela pode ser ocasionada no meio a 
qual pertence esse indivíduo o que propicia e estabelece a 
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reprodução desse ato contra os demais no ambiente escolar.
Ao se chegar ao Ensino Superior, os reflexos sofridos 

em meio à escolarização refletem na escolha profissional, 
uma vez que este ambiente se designa como um contexto 
de formação, espaço de ensino-aprendizagem, com caracte-
rísticas de preparar os sujeitos para aquisição de uma carac-
terística subjetiva e instruções para o mercado de trabalho.

Todavia, Martins (2007, p. 11) esclarece que “[...] 
a formação deve, acima de tudo, estimular estratégias de 
autoformação, o que quer dizer promover o processo de 
“aprender a aprender”; ou seja, é importante que os profis-
sionais que escolheram a docência exerçam sua profissão 
com destreza e que não ocorram discrepâncias de como 
desenvolver o seu trabalho transformando a escola em um 
espaço de aprendizagem, agradável e para a paz.

Formação dos sujeitos fortalecendo uma cultura de paz

Estar em um ambiente propício e favorável ao seu 
desenvolvimento físico e biopsicossocial é algo almejado 
por todos. A escola deveria se caracterizar, assim, mas não 
é o que está acontecendo. Atualmente, a violência está ca-
rimbando o seu espaço.

Percebe-se que muitas escolas brasileiras não estão 
conseguindo cumprir o seu papel como um ambiente for-
mal de ensino quanto ao cuidado e a formação do cidadão 
autônomo e promotor de seu próprio bem-estar subjetivo.

Dessa forma, é oportuno que todos os profissionais, 
a família, os alunos e a comunidade em geral saibam o que 
é essa violência e que ela ocorre dentro e fora dos muros 
escolares. 

Portanto, “[...] viver em uma cultura de paz significa 

repudiar todo e qualquer tipo de violência, promovendo os 
princípios de tolerância, compreensão e justiça” (MATOS; 
NASCIMENTO, 2006 apud MATOS, 2012, p. 25). Assim, 
é importante que todos se sintam preparados para identifi-
car e lidar com o bullying, e que os profissionais que estão 
saindo para o mercado de trabalho usem de sua formação 
e transformem esse lugar de aprendizado e paz em um am-
biente de realização e de transformação social.

Metodologia

Tipo de estudo

O presente estudo trata-se de uma pesquisa de abor-
dagem qualitativa, conforme aponta Gil (2009). Não obs-
tante, quanto aos seus objetivos de pesquisa, classifica-se 
como descritiva.

Local e realização do estudo

A pesquisa ocorreu em uma Instituição de Ensino 
Superior pública, localizada na cidade de Floriano/PI, em 
funcionamento desde 2009, com cerca de 1.300 alunos – 
dado atualizado até 2013.2, abastecendo academicamente 
cidades da microrregião do baixo Parnaíba, contemplando 
municípios do estado do Piauí e do Maranhão.

Participantes

Esta pesquisa teve participação de 21 estudantes uni-
versitários, efetivamente matriculados em uma Instituição 
de Ensino Superior pública. Vale destacar que foram con-



ELLERY HENRIQUE BARROS DA SILVA • FAUSTON NEGREIROS

138

REMINISCÊNCIAS DE BULLYING NA ESCOLA: NARRATIVAS DE FUTUROS PEDAGOGOS

139

reprodução desse ato contra os demais no ambiente escolar.
Ao se chegar ao Ensino Superior, os reflexos sofridos 

em meio à escolarização refletem na escolha profissional, 
uma vez que este ambiente se designa como um contexto 
de formação, espaço de ensino-aprendizagem, com caracte-
rísticas de preparar os sujeitos para aquisição de uma carac-
terística subjetiva e instruções para o mercado de trabalho.

Todavia, Martins (2007, p. 11) esclarece que “[...] 
a formação deve, acima de tudo, estimular estratégias de 
autoformação, o que quer dizer promover o processo de 
“aprender a aprender”; ou seja, é importante que os profis-
sionais que escolheram a docência exerçam sua profissão 
com destreza e que não ocorram discrepâncias de como 
desenvolver o seu trabalho transformando a escola em um 
espaço de aprendizagem, agradável e para a paz.

Formação dos sujeitos fortalecendo uma cultura de paz

Estar em um ambiente propício e favorável ao seu 
desenvolvimento físico e biopsicossocial é algo almejado 
por todos. A escola deveria se caracterizar, assim, mas não 
é o que está acontecendo. Atualmente, a violência está ca-
rimbando o seu espaço.

Percebe-se que muitas escolas brasileiras não estão 
conseguindo cumprir o seu papel como um ambiente for-
mal de ensino quanto ao cuidado e a formação do cidadão 
autônomo e promotor de seu próprio bem-estar subjetivo.

Dessa forma, é oportuno que todos os profissionais, 
a família, os alunos e a comunidade em geral saibam o que 
é essa violência e que ela ocorre dentro e fora dos muros 
escolares. 

Portanto, “[...] viver em uma cultura de paz significa 

repudiar todo e qualquer tipo de violência, promovendo os 
princípios de tolerância, compreensão e justiça” (MATOS; 
NASCIMENTO, 2006 apud MATOS, 2012, p. 25). Assim, 
é importante que todos se sintam preparados para identifi-
car e lidar com o bullying, e que os profissionais que estão 
saindo para o mercado de trabalho usem de sua formação 
e transformem esse lugar de aprendizado e paz em um am-
biente de realização e de transformação social.

Metodologia

Tipo de estudo

O presente estudo trata-se de uma pesquisa de abor-
dagem qualitativa, conforme aponta Gil (2009). Não obs-
tante, quanto aos seus objetivos de pesquisa, classifica-se 
como descritiva.

Local e realização do estudo

A pesquisa ocorreu em uma Instituição de Ensino 
Superior pública, localizada na cidade de Floriano/PI, em 
funcionamento desde 2009, com cerca de 1.300 alunos – 
dado atualizado até 2013.2, abastecendo academicamente 
cidades da microrregião do baixo Parnaíba, contemplando 
municípios do estado do Piauí e do Maranhão.

Participantes

Esta pesquisa teve participação de 21 estudantes uni-
versitários, efetivamente matriculados em uma Instituição 
de Ensino Superior pública. Vale destacar que foram con-



ELLERY HENRIQUE BARROS DA SILVA • FAUSTON NEGREIROS

140

REMINISCÊNCIAS DE BULLYING NA ESCOLA: NARRATIVAS DE FUTUROS PEDAGOGOS

141

siderados critérios de inclusão para tais participantes: ter 
sofrido bullying durante sua escolarização na Educação Bá-
sica; possuir matrícula ativa no curso de Pedagogia; aceitar 
participar da pesquisa; fluência verbal. Como critérios qua-
litativos de exclusão, teve-se apenas a não contemplação 
dos citados critérios.

Instrumento de coleta dos dados

Essa coleta dos dados teve início após assinado um 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), 
conforma apontam as regulamentações de ética em pesqui-
sa com seres humanos em consonância com a Resolução 
196/96. Com isso, a coleta dos dados foi composta por 
roteiros de entrevistas norteados pelo problema de pes-
quisa e os respectivos objetivos específicos, e, sobretudo, 
devidamente respaldados com a metodologia da História 
Oral (ALBERTI, 2007).

Procedimento de coleta de dados

Inicialmente, vale destacar que os participantes 
da pesquisa foram contatados com a mediação do méto-
do snowball (bola de neve) (FERNANDES; CARVALHO, 
2000). A coleta com os participantes e, concomitantemente, 
a transcrição das entrevistas, sucedeu até atingir o ponto de 
saturação.

Procedimento de análise dos dados

Os dados foram tratados e analisados de acordo com 
a técnica de análise de dados da Hermenêutica de Profun-

didade, constituída por três etapas: Análise Sócio-Históri-
ca, Formal ou Discursiva e a Reinterpretação (VERONE-
SE; GUARESCHI, 2006). E, assim, os dados puderam ser 
confrontados com os pressupostos teóricos da Pedagogia 
Histórico-Crítica; da Psicologia Sócio-Histórica aplicada à 
Educação; e da Violência Escolar e Cultura de Paz, por 
meio dos quais emergiram categorias de análise dos dados, 
a serem apresentados e analisados rigorosamente a seguir.

Resultados e discussões 

Os resultados da pesquisa de campo realizada com a 
participação de 21 sujeitos – todos discentes do curso de 
Pedagogia –, foram tratados e analisados conforme a técnica 
teórico-metodológica de análise da Hermenêutica de Pro-
fundidade. Procedimento esse por meio do qual emergiram 
categorias de análise, nas quais os dados serão apresentados 
e discutidos a seguir. Ei-las: Concepções acerca do bullying; Ex-
periências vividas sobre o bullying durante a escolarização; Ocor-
rência da violência e estratégias de superação; Papel da escola no 
enfrenta o bullying; Relações entre a violência sofrida e ser pedago-
go/pedagoga; Desenvolvendo uma cultura de paz na escola.

Concepções acerca do bullying

Essa categoria de análise objetiva saber as concep-
ções dos educadores sobre o tema bullying, que se trata de 
uma violência velada cometida contra o outro, causando 
medo, angústia e sofrimento. A partir dela, foi possível sa-
ber qual o entendimento a respeito da temática vivenciada 
durante a escolarização por esses jovens universitários.
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Bullying pra mim é uma ação que uma pessoa comete contra 
outra, ou seja, uma violência, um apelido, um deboche, tanto 
na forma física ou psicológica, ofende a pessoa e maltrata, faz 
com que essa pessoa tenha dentro de si uma mágoa, um rancor 
que ela vai levando a vida inteira com ela, muitas vezes a 
pessoa consegue superar, mas também tem momentos em que 
a pessoa leva aquilo consigo pra vida inteira. (GUSTAVO)

Os relatos apresentaram o bullying como uma ação 
cometida contra o outro, como uma forma de discrimina-
ção, de repressão e de exclusão, que está associada a fato-
res de violência física, psicológica ou natureza simbólica. 
Nesse aspecto, Silva (2010, p. 21) mostra “[...] que as ati-
tudes tomadas por um ou mais agressores contra um ou 
alguns estudantes, geralmente, não apresentam motivações 
específicas ou justificáveis”. Entretanto, é algo que baixa a 
autoestima e a pessoa, às vezes, sente-se culpada por não 
saber o que fez de fato para ser tratado dessa forma.

Experiências vividas sobre o bullying durante a escolarização

Esta segunda categoria propõe como escopo descrever 
as experiências vividas pelos discentes de Pedagogia sobre o 
bullying durante a Educação Básica. Pretende, assim, descre-
ver os principais acontecimentos, episódios, que ficaram mar-
cantes dessa violência silenciosa na vida como estudantes.

Colocaram apelidos em mim e isso é uma coisa que me 
irrita muito é apelido, eu não gosto, até hoje eu não 
gosto, só se for algo um muito carinhoso mesmo, mas 
apelido que deixa você pra baixo, não, não dá pra mim, 
isso me chateia muito e isso é uma forma de bullying 
pra mim. Eu me lembro de um, né, só de um apelido 
que colocaram em mim na sala, de frutinha, e isso eu 

não gostava de jeito nenhum. Com isso, ficavam me-
xendo comigo porque eu não gostava, mas aí sempre 
é assim, se na escola que eu estudava era assim, se a 
gente se importasse, eles continuavam chamando você 
mais ainda se você não se importasse, eles chamavam 
só que era menos, só que aí eu me importava e falava 
com a professora, só que a professora não dava jeito, falava 
que a gente já estava todo mundo grande e que tinha que 
se virar, que ela não tinha nada a ver com aquilo, ela 
estava ali para dar a aula dela, mas, assim, com essas 
confusões que existiam entre nós, a gente que tinha 
que resolver, e esse apelido me deixava muito chatea-
da com isso [...] (LIANA)

A partir desses relatos, percebe-se que foram acon-
tecimentos com agressões físicas, psicológicas e simbólicas 
por não possuir modelo padrão exigido pela sociedade, 
comparações, por não realizar algo imposto pelo outro, ape-
lidos e traumas gerados pelo próprio professor. Silva (2010, 
p. 161) diz que “[...] o bullying é, antes de tudo, uma forma 
específica de violência. Sendo assim, deve ser identificado, 
reconhecido e tratado como um problema social complexo 
e de responsabilidade de todos nós”. Acima de tudo, é ne-
cessário que esses acontecimentos sejam percebidos e que 
não passem despercebidos, pois o bullying é uma violência 
muito séria e que pode acontecer com qualquer um.

Ocorrência da violência e estratégias de superação

Essa categoria parte do pressuposto, a partir de quan-
do ocorria essa violência, objetivando saber em quais lu-
gares eram mais predominantes os ataques do bullies, em 
quais circunstâncias eram mais favoráveis para a realização 
dessas agressões, bem como conhecer as principais formas 
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de superação dessa violência e se hoje, mesmo passado to-
dos esses anos, ela já está superada.

Eu me tornei bastante agressiva, bastante mesmo, tipo, na 
escola ninguém se metia comigo, não, devido a isso, porque 
eu me tornei muito agressiva, tirando ele, que eu ficava to-
talmente impotente diante dele, porque eu sabia que toda vez 
ele ia rir, ia falar e todos ao meu redor iam me ridicularizar 
e se partisse pra cima dele, não ia adiantar. Eu fiquei muito 
agressiva mesmo. 

PESQUISADOR – O que fez pra superar? 

Passei a desenhar, eu ficava muito reclusa e passei a desenhar 
bastante, bastante, então, depois, algumas vezes eu desenhava 
as cenas, amassava e jogava fora, pois por mais que eu mos-
trasse ninguém ia entender nada.

PESQUISADOR – Hoje você acha que superou? 

Hoje, acho que não totalmente, tem coisas que ainda ficam, 
porque era esse e outros apelidos, então estou conversando con-
tigo e estou com a blusa bem aqui porque um dos que ele gos-
tava de gritar bastante e que eu era gordinha e me chamava 
de balofa, o outro, então eu estou com o pano bem aqui, porque 
eu estou com vergonha de mostrar a barriga, então eu nunca 
fico exposta. Engraçado, você tem o hábito, em sua casa, você 
troca de roupa, você sai do banheiro só de toalha, eu não faço 
isso, eu entro vestida e saio vestida do banheiro e, jamais, pra 
mim é algo de morte, então parte eu superei, porque eu falo 
com todos, eu tenho preocupação com todos. Eu não me reclui 
totalmente, eu também não parei de desenhar, mas alguma 
coisa ficou. (CRISTINA).

Dentre os relatos obtidos, essa violência ocorria nas 
escolas e nas ruas, e, como forma de superação do que foi 
vivido muitos acabaram reagindo agressivamente contra 
os agressores. Também essa violência predominava dentro 
e fora do ambiente escolar, mais precisamente dentro da 

sala de aula e nos intervalos, e, como forma de reverter a 
situação, tornava-se resiliente. Silva (2010, p. 66) fala que 
“[...] a agressividade entre eles pode se manifestar das mais 
diversas formas, desde pequenos conflitos verbais entre in-
divíduos e/ou grupos até brigas físicas e violentas geradas 
pelas razões mais fúteis possíveis”. Ou seja, o sujeito provo-
ca o indivíduo e este, como estratégia de defesa, reage para 
que esse sofrimento acabe.

Papel da escola no enfrentamento do bullying

Esta categoria obtém como propósito conhecer e en-
tender o papel, as atribuições, bem como também as interfe-
rências realizadas pela escola sobre os episódios de bullying. 
Dessa maneira, pretende saber que mecanismos eram toma-
dos e quais responsabilidades a escola utilizava como estra-
tégia de intervenção e de enfrentamento dessa violência.

Assim, eles nunca procuraram resolver isso, toda vez que eu ia 
lá, eles falavam que iam. Só que eu sempre esperava que eles 
fossem, mas nunca iam resolver. Eu acho assim, porque a gen-
te sabe que isso é uma coisa que acontece de vários tempos, o 
bullying, só que ele, antigamente, antes não era algo resolvido, 
ninguém conhecia inteiramente o que era o bullying, então eu 
acho que por eles, tipo, pensarem que aquilo ali que acontecia 
comigo era algo natural, algo de apelidação de criança e de 
jovem que faziam antigamente. (JOANA).

Os relatos obtidos mostraram que o papel exercido 
pela escola era insuficiente, e que se fosse possível, até a 
própria equipe educacional, ajudaria para com essa vio-
lência. Constata-se também que as medidas tomadas pela 
escola eram poucas e que muitas vezes não chegavam a 
nenhuma ação, apresentando certa desvalorização quanto 
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à violência vigente no ambiente escolar. Moreira (2010, p. 
70) fala que “[...] a escola tem como objetivo desenvolver 
a inteligência por meio da instrução”. Assim, a escola está 
se mostrando descompromissada no seu papel de educar, 
atribuindo os problemas escolares ao aluno e a família, pois 
se torna mais cômodo colocar as responsabilidades nos ou-
tros do que em si mesmo.

Relações entre a violência sofrida e ser pedagogo/pedagoga

A presente categoria versa sobre a relação existente 
entre a violência sofrida no meio escolar e se ela refletiu 
na escolha profissional ser pedagogo/pedagoga. Todavia, 
entender o que de fato esses episódios do bullying interfe-
riram na escolha da trajetória como educador/educadora.

É possível porque o bullying deve ser tratado não só na escola, 
mas em casa também, porque a nossa casa é nossa primeira 
escola. Então, assim, a junção família e escola, ela é fundamen-
tal pra tratar a violência, verbal e física. Então, eu sempre, no 
vestibular, eu sempre quis fazer pra área de educação, minha 
mãe é professora, todo mundo lá em casa é professor e eu gosto, 
sempre gostei! E, assim, você ajudar alguém, crianças, que a 
mente tá se constituindo, assim, e saber o que são valores, a 
moral, a ética e tudo, você vai ajudar nessa construção que é 
muito grandiosa, embora você pense que eu estou aqui nessa 
profissão, mas não vou ser bem remunerado, mas a forma que 
eu acho de você recompensar e tudo de você não ser bem re-
munerado é saber o quanto você pode ajudar. (WANESSA).

Dentre as respostas, percebe-se que muitos associam 
a experiência traumática sofrida em sua escolarização à sua 
escolha profissional: ser professor, pedagogo, educador, 
porém outros ainda tentam se encontrar no curso. Assim, 

Souza (1997, p. 19) afirma que “[...] os acontecimentos vi-
vidos pela criança na escola são interpretados como um 
sintoma de conflitos de seu mundo interno e de sua rela-
ção familiar que, por ser inadequada e ou insuficiente, traz 
consequências para o desenvolvimento deste aluno e, por 
conseguinte, ao processo de aprendizagem”. Então, o indi-
víduo abstrai aquilo que sofreu e, com isso, reflete nas suas 
escolhas pessoais e profissionais.

Desenvolvendo uma cultura de paz na escola

A presente categoria possui como objetivo saber, a 
partir dos relatos obtidos, quais os métodos e as estratégias 
didático-metodológicas os futuros pedagogos e pedagogas 
utilizarão na sua prática docente, com o propósito de com-
bater o bullying em detrimento de uma cultura de paz.

É fazer aulas em círculo, algo que eu achei maravilhoso. Eu 
já tinha aprendido, só que eu nunca tinha levado pro lado 
que eu aprendi com o professor. O círculo ele nos torna iguais 
independente do que você seja ou como você seja, então pode 
ser diferente, vai dar um pouquinho de trabalho imaginar 
como fazer uma aula em círculo onde todos possam me ver, 
mas pelo menos vai ser um esforço a mais que eu vou fazer 
pelos meus alunos, pra que eles entendam que todos realmente 
somos iguais não tem o que diferencia. (CRISTINA)

Dentre as respostas obtidas observa-se que as princi-
pais estratégias serão por meio do diálogo, aulas em círcu-
los com o propósito de mostrar que todos são iguais, por 
meio de palestras e até mesmo atitudes de amedrontamen-
to. Sobre isso, “[...] o diferencial para uma nova realidade 
em diversos espaços educativos, em que o diálogo seja uma 
prática constante, bem como o respeito e assim, consequen-
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temente, há diminuição dos índices de violência.” (MATOS, 
2012, p. 60) Nesse sentido, é possível educar por meio de 
várias dimensões, mas para que isso ocorra o educador pre-
cisa desenvolver novas estratégias didáticas para que sejam 
estabelecidas as relações e ocorra o conhecimento.

Considerações finais

O bullying se caracteriza como um modelo de violên-
cia efetuada em ambientes internos à escola, podendo-se, 
conforme debatido no decorrer deste estudo, estender-se 
desse espaço educacional, tomando amplitudes surpreen-
dentes. Acontece, costumeiramente, principalmente em 
ambientes no qual o tráfego de adultos é irrisório, carac-
terístico pela ausência de práticas de cuidado e atenção 
pedagógica junto às práticas do cotidiano escolar; e com 
isso, potencialmente transforma a escola – lugar de apren-
dizagem – em um espaço de medo e de angústia.

Nesse sentido, considerando os relatos dos futuros 
pedagogos entrevistados, percebe-se que o bullying é algo 
que marca por toda a vida, confirmando que essa violência 
é silenciosa e perigosa. Entretanto, um dado bastante signi-
ficativo de se ressaltar é que esses estudantes, mesmo ten-
do vivenciado periodicamente tal perfil de violência, ainda 
se sentem comprometidos com sua erradicação. E ainda 
têm como meta fazer a diferença em suas futuras práticas 
profissionais, utilizando-se de métodos pedagógicos para 
que a escola seja um local de aprendizagem e de paz. 

Em suma, para que o desafio do enfrentamento do 
bullying e, concomitantemente, o fomento da cultura de paz 
na escola sejam efetivos, sugere-se o desenvolvimento de 
futuras pesquisas voltadas para a temática, mais precisamen-

te aplicando nas variadas manifestações da violência esco-
lar, abrangendo todos os níveis da educação. A partir dessa 
consideração, os produtos da pesquisa aqui realizada, ou 
seja, os registros orais e as respectivas discussões promovi-
das junto às lembranças de violência no decorrer da esco-
larização básica, tornam-se relevantes para a reflexão social, 
e, principalmente, para o conhecimento de profissionais 
da educação, dispondo a realidade de que o bullying pode 
ocasionar na vida das pessoas a curto, médio e longo pra-
zo. Com isso, é primordial que as escolas e os pais fiquem 
atentos/vigilantes/ativos para que crianças, adolescentes e 
adultos possam conviver de forma harmônica e feliz nos 
ambientes de aprendizagem e em suas extensões sociais.

Referências

ABRAMOVAY, Miriam; RUA, Maria das Graças. Violên-
cias nas escolas. Brasília: UNESCO, Instituto Ayrton Senna, 
UNAIDS, Banco Mundial, USAID, Fundação Ford, CON-
SED, UNDIME, 2002.

ALBERTI, Verena. Manual de História Oral. Rio de Janeiro: 
Editora FGV. 2007. p. 85-100.

BOMFIM, Maria do Carmo Alves do; ARAÚJO, Vilma Dias 
de. Violências em escolas de Teresina. In: MENDES SO-
BRINHO, José Augusto de Carvalho. (Org.). Formação e 
prática pedagógica: diferentes contextos de analises. Teresi-
na: EDUFPI, 2007. 256p.

BRAGHIROLLI, Elaine Maria. Psicologia Geral. 31. ed. Pe-
trópolis, RJ: Vozes, 2012.

CHALITA, Gabriel. Pedagogia da amizade – bullying: o sofrimen-
to das vítimas e dos agressores. São Paulo: Editora Gente, 2008.



ELLERY HENRIQUE BARROS DA SILVA • FAUSTON NEGREIROS

148

REMINISCÊNCIAS DE BULLYING NA ESCOLA: NARRATIVAS DE FUTUROS PEDAGOGOS

149

temente, há diminuição dos índices de violência.” (MATOS, 
2012, p. 60) Nesse sentido, é possível educar por meio de 
várias dimensões, mas para que isso ocorra o educador pre-
cisa desenvolver novas estratégias didáticas para que sejam 
estabelecidas as relações e ocorra o conhecimento.

Considerações finais

O bullying se caracteriza como um modelo de violên-
cia efetuada em ambientes internos à escola, podendo-se, 
conforme debatido no decorrer deste estudo, estender-se 
desse espaço educacional, tomando amplitudes surpreen-
dentes. Acontece, costumeiramente, principalmente em 
ambientes no qual o tráfego de adultos é irrisório, carac-
terístico pela ausência de práticas de cuidado e atenção 
pedagógica junto às práticas do cotidiano escolar; e com 
isso, potencialmente transforma a escola – lugar de apren-
dizagem – em um espaço de medo e de angústia.

Nesse sentido, considerando os relatos dos futuros 
pedagogos entrevistados, percebe-se que o bullying é algo 
que marca por toda a vida, confirmando que essa violência 
é silenciosa e perigosa. Entretanto, um dado bastante signi-
ficativo de se ressaltar é que esses estudantes, mesmo ten-
do vivenciado periodicamente tal perfil de violência, ainda 
se sentem comprometidos com sua erradicação. E ainda 
têm como meta fazer a diferença em suas futuras práticas 
profissionais, utilizando-se de métodos pedagógicos para 
que a escola seja um local de aprendizagem e de paz. 

Em suma, para que o desafio do enfrentamento do 
bullying e, concomitantemente, o fomento da cultura de paz 
na escola sejam efetivos, sugere-se o desenvolvimento de 
futuras pesquisas voltadas para a temática, mais precisamen-

te aplicando nas variadas manifestações da violência esco-
lar, abrangendo todos os níveis da educação. A partir dessa 
consideração, os produtos da pesquisa aqui realizada, ou 
seja, os registros orais e as respectivas discussões promovi-
das junto às lembranças de violência no decorrer da esco-
larização básica, tornam-se relevantes para a reflexão social, 
e, principalmente, para o conhecimento de profissionais 
da educação, dispondo a realidade de que o bullying pode 
ocasionar na vida das pessoas a curto, médio e longo pra-
zo. Com isso, é primordial que as escolas e os pais fiquem 
atentos/vigilantes/ativos para que crianças, adolescentes e 
adultos possam conviver de forma harmônica e feliz nos 
ambientes de aprendizagem e em suas extensões sociais.

Referências

ABRAMOVAY, Miriam; RUA, Maria das Graças. Violên-
cias nas escolas. Brasília: UNESCO, Instituto Ayrton Senna, 
UNAIDS, Banco Mundial, USAID, Fundação Ford, CON-
SED, UNDIME, 2002.

ALBERTI, Verena. Manual de História Oral. Rio de Janeiro: 
Editora FGV. 2007. p. 85-100.

BOMFIM, Maria do Carmo Alves do; ARAÚJO, Vilma Dias 
de. Violências em escolas de Teresina. In: MENDES SO-
BRINHO, José Augusto de Carvalho. (Org.). Formação e 
prática pedagógica: diferentes contextos de analises. Teresi-
na: EDUFPI, 2007. 256p.

BRAGHIROLLI, Elaine Maria. Psicologia Geral. 31. ed. Pe-
trópolis, RJ: Vozes, 2012.

CHALITA, Gabriel. Pedagogia da amizade – bullying: o sofrimen-
to das vítimas e dos agressores. São Paulo: Editora Gente, 2008.



151

ELLERY HENRIQUE BARROS DA SILVA • FAUSTON NEGREIROS

150

FANTE, C. Fenômeno Bullying: como prevenir a violência 
nas escolas e educar a paz. Campinas: Verus, 2005.
FERNANDES, Luís; CARVALHO, Maria Carmo. Por onde 
anda o que se oculta: o acesso a mundos sociais de con-
sumidores problemáticos de drogas através do método do 
snowball. Revista Toxicodependências. Edição SPTT, v. 6, n. 3, 
p. 17-28, 2000. 
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. São 
Paulo, Atlas, 2009.
LOPES NETO, A. A. Bullying – comportamento agressi-
vo entre estudantes. Jornal de Pediatria, Rio de Janeiro, 81 
(5Supl): S164 – S172, 2005.
MARTINS, Lígia Márcia. A formação social da personalidade do 
professor: um enfoque vigotskiano. Campinas, SP: Autores 
Associados, 2007.
MATOS, Kelma Socorro Alves Lopes de. Cultura de paz, éti-
ca e espiritualidade III. Fortaleza: Edições UFC, 2012.
MOREIRA, Dirceu. Transtorno do assédio moral-bullying: a 
violência silenciosa. Rio de Janeiro: Wak Editora, 2010.
PROFÍRIO, Silva. Revista Construindo Notícias, n. 56, Ano 10, 
jan./fev. 2011.
SILVA, Ana Beatriz B. Bullying: mentes perigosas nas esco-
las. Rio de Janeiro: Objetiva, 2010.
SOUZA, B. P. Professora desesperada procura psicóloga 
para classe indisciplinada. In: MACHADO, A. M; SOUZA, 
M.P.R. (Org.). Psicologia Escolar: em busca de novos rumos. 
São Paulo: Casa do Psicólogo, 1997.
VERONESE, M. V.; GUARESCHI, P. A. Hermenêutica 
de Profundidade na Pesquisa Social. Revista de Ciências 
Sociais Unisinos. São Leopoldo – RS, mai./ago., n. 2, v.4 
2, p. 89-93, 2006.

AS IDEIAS DO CONSTRUTIVISMO EM BOURDIEU

José da Cruz Bispo de Miranda
Cientista Social, doutor em Ciências Sociais (Antropologia) pela PUCSP, coordenador do Núcleo de 
Estudos e Pesquisa em Educação e Ciências Sociais (NUPECSO) e professor da Universidade Estadual 
do Piauí (UESPI).
E-mail: nupecso.uespi@gmail.com



151

ELLERY HENRIQUE BARROS DA SILVA • FAUSTON NEGREIROS

150

FANTE, C. Fenômeno Bullying: como prevenir a violência 
nas escolas e educar a paz. Campinas: Verus, 2005.
FERNANDES, Luís; CARVALHO, Maria Carmo. Por onde 
anda o que se oculta: o acesso a mundos sociais de con-
sumidores problemáticos de drogas através do método do 
snowball. Revista Toxicodependências. Edição SPTT, v. 6, n. 3, 
p. 17-28, 2000. 
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. São 
Paulo, Atlas, 2009.
LOPES NETO, A. A. Bullying – comportamento agressi-
vo entre estudantes. Jornal de Pediatria, Rio de Janeiro, 81 
(5Supl): S164 – S172, 2005.
MARTINS, Lígia Márcia. A formação social da personalidade do 
professor: um enfoque vigotskiano. Campinas, SP: Autores 
Associados, 2007.
MATOS, Kelma Socorro Alves Lopes de. Cultura de paz, éti-
ca e espiritualidade III. Fortaleza: Edições UFC, 2012.
MOREIRA, Dirceu. Transtorno do assédio moral-bullying: a 
violência silenciosa. Rio de Janeiro: Wak Editora, 2010.
PROFÍRIO, Silva. Revista Construindo Notícias, n. 56, Ano 10, 
jan./fev. 2011.
SILVA, Ana Beatriz B. Bullying: mentes perigosas nas esco-
las. Rio de Janeiro: Objetiva, 2010.
SOUZA, B. P. Professora desesperada procura psicóloga 
para classe indisciplinada. In: MACHADO, A. M; SOUZA, 
M.P.R. (Org.). Psicologia Escolar: em busca de novos rumos. 
São Paulo: Casa do Psicólogo, 1997.
VERONESE, M. V.; GUARESCHI, P. A. Hermenêutica 
de Profundidade na Pesquisa Social. Revista de Ciências 
Sociais Unisinos. São Leopoldo – RS, mai./ago., n. 2, v.4 
2, p. 89-93, 2006.

AS IDEIAS DO CONSTRUTIVISMO EM BOURDIEU

José da Cruz Bispo de Miranda
Cientista Social, doutor em Ciências Sociais (Antropologia) pela PUCSP, coordenador do Núcleo de 
Estudos e Pesquisa em Educação e Ciências Sociais (NUPECSO) e professor da Universidade Estadual 
do Piauí (UESPI).
E-mail: nupecso.uespi@gmail.com



AS IDEIAS DO CONSTRUTIVISMO E BOURDIEU

153

Introdução 

A Filosofia estruturou as ideias de Bourdieu nos seus 
anos iniciais de formação universitária, apesar disso, o cam-
po filosófico dos anos 1950 e 1960, não se abria para novos 
pensamentos e pretendentes, levando o pensador francês a 
desenvolver uma de suas habilidades, o campo da Sociolo-
gia e da Antropologia. No campo das Ciências Sociais, teo-
rizou sobre as ideias de Karl Marx, Émile Durkheim e Max 
Weber. Sua preocupação foi a de desfazer as oposições 
aparentemente existentes entre esses pensadores da Socio-
logia. Para fazer isso, desenvolveu teorias e categorias ca-
pazes de produzir uma dupla dimensão, como diz Corcurff 
(2001), a objetiva e a subjetiva. No primeiro caso, o campo 
que se constitui como estruturas objetivas independentes; 
no segundo caso, são estruturas subjetivas, que chamou 
de habitus. A teoria construtivista gerativa foi constituída a 
partir de trabalhos de campo, muitos deles realizados na 
Argélia (África), especialmente juntos aos trabalhadores; 
reconstituiu sua experiência e trajetória da comunidade ru-
ral, aos liceus e à universidade francesa. Trajetória que se 
assemelhou a muitos dos personagens que encontrou em 
sua carreira acadêmica e com eles formulou a teoria da re-
produção social e escolar (BONNEWITZ, 2003).

A recepção de Bourdieu no Brasil não foi das me-
lhores, especialmente entre os educadores dos anos 1060. 
A obra “A reprodução” teve uma interpretação equivocada 
entre os intelectuais e educadores que se diziam críticos, 
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uma vez que afirmavam que a teoria que indicava a teo-
ria da reprodução social no interior da escola não fornecia 
pressupostos políticos para a contestação no campo da ação 
(PEREIRA; CATANI; CATANI, 2001).

Este artigo analisa as ideias de Bourdieu a partir da 
perspectiva construtivista gerativa e posiciona o autor no 
centro das rupturas epistemológicas. O texto se divide em 
dois eixos, o primeiro trata da concepção construtivista e 
da noção de habitus; e a segunda parte recorta as obras 
“Meditações Pascalianas” e “Razões Práticas”.

O construtivismo social e o habitus

O pensamento construtivista tem suas bases nas 
ideias de Jean Piaget. Ele, tal como Bourdieu, consegue 
fazer a superação entre apriorismo e empirismo. Para o 
apriorismo, o conhecimento é produzido a partir do su-
jeito, de sua constituição genética e cultural. Nesse caso, 
cabe ao meio social o despertar de suas habilidades. Para o 
empirismo, o conhecimento está nos objetos e o sujeito é 
como se fosse uma tábula rasa, a qual será preenchida com 
as experiências do mundo externo (PIAGET, 1970). O que 
fez Piaget? Teorizou a relevância da interação com o meio 
para a produção do conhecimento. Para ele, a consciência 
não está apenas nos objetos nem nas atividades do sujeito, 
mas no estado diferenciado, que resulta na incorporação 
das coisas ao sujeito e na acomodação desse às próprias 
coisas.

As ideias de movimento, ação e protagonismo são re-
levantes para a teoria genética, o significado disso é a ênfa-
se na autonomia do sujeito. Para o pensamento piagetiano, 
as atitudes do indivíduo estão ancoradas nos domínios da 

mente, o que possibilita a interação espontânea desse indi-
víduo com o ambiente social. Contudo, a interação espon-
tânea do indivíduo não dispensa a mediação, o apoio de 
instrumentos didáticos para a construção do conhecimento. 

Para Lev Vigotsky (1984), outro pensador construti-
vista, a interação com o meio é a base para a construção do 
conhecimento. Nessa relação, o sujeito precisa do contex-
to social para desenvolver seu processo de aprendizagem 
e, consequentemente, a construção do conhecimento. Na 
construção dessa relação, alguns elementos são imprescin-
díveis: a mediação instrumental e a social.

No campo das Ciências Sociais, a problemática cons-
trutivista é elaborada por vários pensadores, entre eles, Pier-
re Bourdieu. Apesar de Phillipe Concurff (2001) fazer um 
alinhamento de sociólogos que organizam o pensamento 
com bases construtivistas, o próprio Bourdieu, em sua obra 
“Coisas Ditas”, afirmou que se havia de denominar a sua for-
ma de elaboração, nomear a teoria que produzia, preferia 
chamá-la de estruturalismo genético (BOURDIEU, 2004). 

Mas por que o interesse em estudar o construtivis-
mo social? Inicialmente, porque ele se apresenta como te-
oria metodológica capaz de subsidiar o pensamento e os 
percursos metodológicos dos pesquisadores engajados na 
pesquisa analítica e empírica, como diz Concurff (2001, p. 
29): “Os construtivismos são, então, novas formas de rea-
lismo, distinguindo-se, no entanto, das formas clássicas de 
positivismo, pois questionam o ‘dado’ e deixam lugar para 
a pluralidade de realidades cujas relações devem ser pen-
sadas”. Percebe-se que as “novas formas de realismo” sig-
nificam um novo olhar para a realidade distinta dos olhares 
existentes, pode-se citar a teoria marxista, o interacionismo, 
o funcionalismo, a fenomenologia, dentre outros. 
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Que diferenças podem ser encontradas entre os olha-
res existentes e o construtivismo social? Uma delas é a pro-
dução crítica sobre o “dado”, as ideias consideradas natu-
rais e imutáveis para o senso comum, a consequência dessa 
atitude é o rompimento com o pendular movimento entre 
a realidade objetiva e a realidade subjetiva (CONCURFF, 
2001). Quando se menciona “realidade objetiva”, intencio-
na-se afirmar que o foco da explicação está nos elemen-
tos coletivos e estruturais, não se confunde com a “obje-
tividade” que propõe a neutralidade axiológica ou mesma 
aquela que se torna vigilante do percurso do pesquisador. 
Muitos dos olhares existentes (as teorias metodológicas) 
concentram seu modelo explicativo na estrutura social 
(objetividade), os marxistas escolhem as classes sociais, os 
funcionalistas elegem as “funções das instituições”, o es-
truturalismo opta pelas estruturas sociais; por outro lado, a 
subjetividade é caracterizada pelo seu olhar no indivíduo. 
“Os indivíduos são então considerados como os átomos básicos da 
análise de processos sociais e o coletivo, visto como simples resulta-
do das atividades individuais, através dos efeitos de agregação 
e de composição.” (p. 22, grifo do autor). 

O olhar voltado para as extremidades resulta na falta 
de percepção das realidades. Nessa última teoria, a indi-
vidualista, afirma Concurff (2001), o construtivismo so-
cial ancorado no pensamento de Pierre Bourdieu preside 
um movimento de desconstrução do “dado”, do “natural”, 
“atemporal” e reivindica uma realidade que deve ser pen-
sada cotidianamente. Essa forma de pensar exige investiga-
ções sobre os processos de construção da realidade, não é à 
toa a atitude de reflexividade sobre as ações tomadas pelo 
pesquisador, sobre os métodos e os instrumentos técnicos 
utilizados na pesquisa.

Por fim, destaca-se que o construtivismo possibilita a 
construção ou faz uso de categorias que permitem o mo-
vimento entre a realidade objetiva e a realidade subjetiva. 
Para o pensamento construtivista, essas realidades, em si 
mesmas, não existem, mas são operacionalizadas na mente 
do pesquisador. Nesse sentido, afirma-se que a realidade 
e sua complexidade estão no agente da ação e é descrita 
no movimento de interiorização do exterior e de exteriori-
zação do exterior. Nesse movimento, é possível encontrar 
duas categorias construtivistas concebidas a partir de Bour-
dieu, habitus e campo. A noção de habitus é revolucionária 
para a fundamentação do pensamento construtivista, espe-
cialmente no que diz respeito à superação das perspectivas 
objetivista e subjetivista. Essa preocupação com o agente 
social está na base de sua ação política e social. 

A preocupação com a “dor do mundo” produz a mi-
litância que faltava em muitos, como diz Passeron (2001, 
p. 25), ao desvelar o interesse de Bourdieu em propor uma 
sociologia transformadora. 

Aqueles que conheceram um pouco Bourdieu sabem 
que ele era capaz de sofrer profundamente, até insô-
nia, por causa das misérias do mundo, da arrogância e 
da hipocrisia das dominações sociais e de seus véus e 
ornamentos simbólicos, bem como por causa da me-
nor reserva quanto à interpretação que sua sociologia 
propunha a respeito [...].

A indignação do pensador francês não era retórica, 
sua vida constituiu-se em produzir na universidade e nos 
sindicatos formas teóricas de emancipação dos grupos so-
ciais. Para não cair na armadilha do estruturalismo trans-
cendente, como diz ele: “[...] foi preciso tempo para rom-
per realmente com certos pressupostos fundamentais do 
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estruturalismo [...]” (BOURDIEU, 2004, p. 20), elaborou 
várias categorias com objetivo de superar a capitulação do 
agente diante das estruturas sociais. O habitus é a base da 
construção do pensamento construtivista, segundo o pró-
prio Bourdieu: 

Sendo produto da incorporação da necessidade ob-
jetiva, o habitus, necessidade tornada virtude, produz 
estratégias que, embora não sejam produto de uma 
aspiração consciente de fins explicitamente colocados 
a partir de um conhecimento adequado das condições 
objetivas, nem de uma determinação mecânica das 
causas, mostram-se objetivamente ajustadas à situação. 
(BOURDIEU, 2004, p. 23).

O habitus, conforme Bourdieu, é construído na prá-
tica social. Não ocorre de forma aleatória, mas das neces-
sidades objetivas que condicionam o ethos e a histeresys. A 
interiorização das ideias e dos valores acontece no período 
de vida do agente, sendo que os adquiridos na fase infantil 
são os mais resistentes a mudanças. A definição de habitus 
preserva a ideia de transformação ou de conservação, situ-
ação decidida a partir do agente. 

[...] sistemas de disposições duráveis, estruturas es-
truturadas predispostas a funcionar como estruturas 
estruturantes, isto é, como princípio gerador e estru-
turador das práticas e das representações que podem 
ser objetivamente “reguladas” e “regulares” sem o pro-
duto da obediência a regras, objetivamente adaptadas 
a seu fim sem supor intenção consciente dos fins e o 
domínio expresso das operações necessárias para atin-
gi-los e coletivamente orquestradas, sem ser o produ-
to da ação organizada de um regente. (BOURDIEU, 
1983, p. 60-61).

O habitus é uma disposição, uma ação, um comporta-
mento, uma atitude baseados em princípios interiorizados 
durante o processo social da vida. Nesse caso, a categoria 
está conectada com a sociedade hipermoderna, na qual as 
instâncias tradicionais, tais como a família, a escola, a igreja, 
a comunidade e os grupos de amigos perderam a exclusivi-
dade de participar da socialização das crianças; acrescenta 
a esses atores, as mídias sociais e a televisão, essas últimas 
sempre disponíveis e ao alcance das crianças, com isso, a 
família e a escola não têm controle sobre a formação de 
valores e de princípios, muitos desses incoerentes entre si, 
ambivalentes e ambíguos. A interiorização desses valores 
durante o processo social de vida constitui o habitus. 

A noção de habitus modificou a interpretação sobre a 
posição do agente no campo. Com Marx, a noção de classe 
social é condicionada pela posse ou não dos meios de pro-
dução; ou seja, é a posse do bem econômico que o situa 
na classe operária ou na classe burguesa. Para Bourdieu, a 
posição social do agente na sociedade está vinculada à sua 
trajetória social, na qual os capitais podem ser adquiridos e 
incorporados no corpo e na mente.

O habitus é um corpo socializado, um corpo estrutura-
do, um corpo que incorporou as estruturas imanentes 
de um mundo ou de um setor particular desse mundo, 
de um campo, e que estrutura tanto a percepção des-
se mundo como a ação nesse mundo. (BOURDIEU, 
1996, p. 144, grifo nosso).

A construção do habitus ocorre no mundo prático e 
tem características das limitações, das expectativas e dos 
sensos operados no cotidiano. Essa peculiaridade produz o 
que Bourdieu chama de economia das práticas. Do conjun-
to de práticas incorporadas, sempre uma delas será utilizada 
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para responder a uma situação que se apresentar ao agente, 
sem que se imponha a condição de um processo reflexivo.

Os “sujeitos” são, de fato, agentes que atuam e que sa-
bem, dotados de um senso prático (título que dei ao 
livro no qual desenvolvo essa análise), de um sistema 
adquirido de preferências, de princípios de visão e de 
divisão (o que comumente chamamos de gosto), de es-
truturas cognitivas duradouras (que são essencialmen-
te produto da incorporação de estruturas objetivas) e 
de esquemas de ação que orientam a percepção da situ-
ação e a resposta adequada. O habitus é essa espécie de 
senso prático do que se deve fazer em dada situação – 
o que chamamos, no esporte, senso do jogo, arte de an-
tecipar o futuro do jogo inscrito, em esboço, no estado 
atual do jogo. (BOURDIEU, 1996, p. 42, grifo nosso).

A lógica do senso prático faz com os agentes respon-
dam às situações do cotidiano, aparentemente como seres 
autômatos. A exteriorização das ações dos agentes é decor-
rente de um complexo processo de interiorização existente 
na vida social, sendo a ação resultado de decisões do agen-
te, por sua vez depende de seu contexto social, dos seus 
valores políticos (conscientes ou não conscientes) e de sua 
relação subjetiva com o mundo.

O habitus é a relação mais direta com o construtivis-
mo social, uma vez que essa categoria não tem sentido fora 
do contexto social, no qual é construído e condicionado. 
As ideias de Bourdieu a partir da categoria de habitus são 
desenvolvidas por meio de um conjunto de categorias em 
diversas obras do autor. Destacaremos duas obras: “Razões 
práticas” e “Meditações Pascalianas”, e as noções de campo e 
de espaço social e, além da autorreflexividade, que apre-
senta as reflexões sobre as relações teórico-práticas do auto 
com seu próprio pensamento.

Senso prático: as orquestrações no campo e no espaço social

No pensamento de Bourdieu, existem duas catego-
rias relevantes para a compreensão da competitividade no 
interior da sociedade: campo e espaço social. A percepção 
de uma realidade mais abrangente possibilita um olhar 
mais amplo sobre as possibilidades de interpretação. Uma 
delas é a atitude relacional que o pensador atribui ao cam-
po e ao espaço social. 

O campo é constituído de agentes sociais que, a par-
tir do volume global de seus capitais (econômico, social, 
cultural e simbólico), disputam entre si uma melhor po-
sição social. Esse campo é compreendido como sendo um 
microcosmo social, ou seja, os agentes sociais participam de 
um habitus que, pensado entre um intervalo a outro, pou-
cas diferenças se constatam, por exemplo: campo docente, 
campo estudantil, campo operário, dentre outros.

Esses campos descrevem a posição do grupo e dos 
agentes, tanto em proximidade quanto em distância social, 
como diz Bourdieu (1990, p. 155): “De fato, as distâncias 
sociais estão inscritas nos corpos, ou, mais exatamente, na 
relação com o corpo, com a linguagem e com o tempo (ou-
tros aspectos estruturais da prática que a visão subjetivista 
ignora).” Se o habitus representa características adquiridas 
socialmente, ele manifesta a própria expressão de classe, 
como entendida por Karl Marx. 

O espaço social é uma composição de campos no qual 
os campos competem entre si por meio do volume global de 
capital adquirido pelos agentes sociais. Quanto maior for o ca-
pital dos indivíduos de um determinado campo social, maior 
será o poder desse campo no interior do espaço social. Pode-
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se compreender o espaço social como sendo a sociedade e os 
campos, as classes sociais, os grupos corporativos, e outros. 

É isso que acredito expressar quando descrevo o es-
paço social global como um campo, isto é, ao mesmo 
tempo, como um campo de forças, cuja necessidade 
se impõe aos agentes que nele se encontram envolvi-
dos, e como um campo de lutas, no interior do qual os 
agentes se encontram, com meios e fins diferenciados 
conforme sua posição na estrutura do campo de forças, 
contribuindo assim para a conservação ou a transfor-
mação de sua estrutura. (BOURDIEU, 1990, p. 50).

Os agentes sociais se movimentam conforme as forças 
internas do campo para reproduzir ou para transformar as 
relações sociais. Essa ideia recusa os posicionamentos que 
colocam o pensamento reprodutivista de Bourdieu como 
sendo conservador, ou seja, não possibilita categorias e ar-
mas para o pensamento transformador da realidade. Como 
dizem Pereira, Catani e Catani (2001), as apropriações rea-
lizadas da obra de Bourdieu são diversas e suas interpreta-
ções partem de autores de vários matizes teóricos e políticos. 
Nesses, são destacadas três apropriações: apropriação inci-
dental, apropriação conceitual e o modo de trabalho. Essas 
apropriações, especialmente as duas últimas, são as mais sig-
nificativas para a leitura das obras de Pierre Bourdieu. 

 Para uma análise da forma como são aplicadas as 
ideias de Bourdieu na sociedade, é relevante destacar a 
escola como um modelo das ações sociais, e, dentre essas 
ações, pode-se destacar as que são orquestradas. 

Dito de uma outra forma, a ação do sistema escolar 
é resultante de ações mais ou menos grosseiramente 
orquestradas de milhares e pequenos demônios de 
Maxwell que, por suas escolhas ordenadas de acor-

do com a ordem objetiva (as estruturas estruturantes 
são, como tenho lembrado, estruturas estruturadas), 
tendem a produzir essa ordem sem saber, ou querer. 
(BOURDIEU, 1996, p. 43).

A compreensão de orquestrar não envolve a ideia 
de maniqueísmo, manipulação, engano, falsidade, dentre 
outros termos similares; mas apresenta significados de um 
processo deliberativo de ações individuais, regido por um 
conjunto de atos interligados por objetivos nem sempre 
partilhados conscientemente por todos os agentes. Nesse 
emaranhado de ações, as escolhas são produzidas dentro 
de limites estruturais do campo social. Os vários campos, 
como descritos anteriormente, possuem relações e se in-
terligam no interior do espaço social, como diz Bourdieu 
(1996, p. 48): “A noção de espaço contém, em si, o prin-
cipio de uma apreensão relacional do mundo social: ela 
afirma, de fato, que toda a ‘realidade’ que designa reside 
na exterioridade mútua dos elementos que a compõem” (p. 
48). Essa exterioridade mútua existe entre os campos e os 
habitus sociais. A percepção das ações dos agentes no mun-
do social é a da consciência dos objetivos imediatos, mas 
não possui o controle e nem o conhecimento dos objetivos 
estruturais do campo e do espaço social.

A teoria da ação que proponho (com a noção de habi-
tus) implica em dizer que a maior parte das ações hu-
manas tem por base algo diferente da intenção, isto é, 
disposições adquiridas que fazem com que a ação pos-
sa e deva ser interpretada como orientada em direção 
a tal ou qual fim, sem que se possa, entretanto, dizer 
que ela tenha por princípio a busca consciente desse 
objetivo (é ai que o “tudo ocorre como se” é muito 
importante). (BOURDIEU, 1996. p. 164).
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A compreensão dessa dinâmica social está assenta-
da na percepção geral dos valores do espaço social e do 
campo, esses produzem as ideias que são incorporadas 
pelos agentes sociais, uma vez incorporadas, a exteriori-
zação tem poucas possibilidades de alterar as expectativas 
do espaço e do campo social sobre as ações humanas. 
Vale destacar que os objetivos gerais nas quais as ações 
humanas estão inseridas são produzidas para atender às 
necessidades dos grupos dominantes do espaço e do cam-
po social. 

A partir da observação das múltiplas manifestações 
dos agentes sociais, percebe-se, empiricamente, a construção 
da realidade pela base material da sociedade, ou seja, são os 
agentes sociais e o campo que constroem por meio de um 
processo relacional os significados para a interatividade. 

Das meditações ao espelho de sua própria obra

As reflexões realizadas por Bourdieu, especialmen-
te nas obras aqui analisadas, encontram-se significadas na 
obra “Meditações Pascalianas”. Nela, o sociólogo traz à tona 
as experiências teórico-práticas de sua trajetória universi-
tária e de vida social. Descreve a complexidade para fazer 
emergir o recalque social, as formas de dominação, as in-
fluências do mundo sobre as consciências e o inconsciente, 
como ele mesmo diz: 

Não desconheço que o que venho a dizer aqui, e que 
há muito tempo venho preferindo deixar, ao menos 
em parte, sob a forma implícita de um sentido prático 
das coisas teóricas, está enraizado nas experiências sin-
gulares, e singularmente limitadas, de uma existência 
particular; tampouco ignoro que os acontecimentos do 

mundo, ou as peripécias da vida universitária, podem 
afetar muito profundamente as consciências e os in-
conscientes. (BOURDIEU, 2001, p. 11).

Por outro lado, a forma de acessar o mundo empírico 
e transformá-lo em dados, informações e conhecimentos é 
partilhada pelo sociólogo como uma das atividades mais 
sublime e humilde na vida do cientista, em oposição à valo-
ração dessa atividade pelo campo filosófico ou mesmo por 
outros cientistas. Contudo, outra atividade se destaca, além 
dessa, qual seja, a de desvelar, a de entregar o jogo. 

[...] nunca quis furtar-me às tarefas consideradas mais 
humildes do ofício do etnólogo ou de sociólogo: ob-
servação direta, entrevista, codificação dos dados ou 
análise estatística. [...] O sociólogo tem a particularida-
de, de modo algum um privilégio, de ser aquele que 
possui a tarefa de dizer as coisas do mundo social, 
dizendo-as, tanto quanto possível, tal como elas são. 
[...]. Desta maneira, quando faz simplesmente o que 
tem de fazer, o sociólogo rompe o circulo encantado 
da negação coletiva: ao trabalhar pela volta do que 
foi recalcado, ao tentar saber e fazer saber o que o 
universo do saber não quer saber, sobretudo a seu 
próprio respeito, o sociólogo assume o risco de apa-
recer como aquele que entrega o jogo. (BOURDIEU, 
2001, p. 13- 14).

O ato de desvelar os processos sociais, a decomposi-
ção de estruturas de dominação e a permanente estrutura-
ção das relações e dos espaços sociais é o fazer do cientista 
social. José Sérgio Leite Lopes1 apresenta a obra “Medita-
ções Pascalianas” (BOURDIEU, 2001):

1 Comentário encontrado na orelha da obra “Meditações Pascalianas”.
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E assim as “Meditações Pascalianas” vêm enfatizar em 
meio à análise crítica das múltiplas determinações his-
tóricas da dominação, uma pequena margem de liber-
dade e esperança: o poder simbólico dos dominados, 
que o arranca da insignificância […].

A sociologia da prática (praxiologia) de forma fe-
cunda trabalha com vários instrumentos de pesquisa, es-
pecialmente os vinculados à etnografia e à interpretação 
dos dados qualiquantitativos. Essa preocupação nos remete 
à inquietação de Bourdieu em suas obras: a análise das 
múltiplas determinações históricas da dominação e trazer 
à tona que o agente não é passivo, mas possui margens de 
liberdade e de esperança. 

Nos dizeres de Bueno (2011), “Meditações Pasca-
lianas” mostra uma tensão permanente entre (crítica 
ao) universalismo e (crítica ao) relativismo. É com 
essa base que Bourdieu dialoga com Pascal. O que se 
tem para referenciar o diálogo? Para Bourdieu, todos 
têm um reservatório com histórias coletivas, no qual 
podem ser encontradas revelações sobre as estruturas 
objetivas e subjetivas, como diz ele:

O inconsciente é a história – a história coletiva que 
produziu nossas categorias de pensamento, e a história 
individual por meio do qual elas nos foram inculcadas: 
por exemplo, é a história social das instituições de en-
sino (a mais banal de todas e ausente da história das 
ideias, tanto das filosóficas como das demais) e a histó-
ria (esquecida ou recalcada) de nossa relação singular 
com essas instituições que podem nos oferecer algu-
mas verdadeiras revelações sobre as estruturas objeti-
vas e subjetivas (classificação, hierarquias, problemas, 
etc.) que, a despeito de nossa vontade, sempre orien-
tam nosso pensamento. (BOURDIEU, 2001, p. 19).

Nessa citação, Bourdieu desvela que nossas refle-
xões não fogem ao conjunto de experiências, de ideias e 
de teorias pelas quais passamos nas instituições escolares. 
Ao lado dessas outras experiências em outras instituições 
é produzida a capacidade de significar o nosso mundo, 
nossos valores, nossas visões, nossas apreciações e nossas 
percepções sobre o processo social. É nesse sentido que o 
habitus do pesquisador o denuncia. As categorias utilizadas, 
o processo de exposição, a metodologia e as técnicas de 
acesso às informações e aos dados estão enraizados na for-
ma de ser e de pesquisar do sujeito. 

O habitus acadêmico não é exclusivo no agente social, 
esse produz vários outros habitus que o assessoram em sua 
trajetória individual. Essas exteriorizações não se revelam 
críticas sociais, são apenas respostas econômicas ao con-
texto que o agente está envolvido. A crença produz isso a 
automaticidade: “A crença, inclusive aquela que constitui o 
fundamento do universo científico, é da ordem do autôma-
to, isto é, do corpo o qual, como Pascal costuma lembrar, 
‘tem razões que a razão desconhece’.” (BOURDIEU, 2001, 
p. 22). 

A força da convicção do sentimento, da razão, da des-
razão e dos elementos vulcânicos originados pela energia 
dos órgãos do corpo reduz o espaço da racionalidade e 
da mensuração dos riscos. O que importa é o alcance dos 
objetivos produzidos, mesmo que para isso o investimento 
disponível seja desproporcional.

Essa reflexão nos faz pensar em nossa identidade: 
quem realmente somos? É difícil prever. No cotidiano, ex-
teriorizamos nossos habitus, muitas vezes sem reflexividade. 
O que somos pode nos causar estranheza, por isso nos dis-
tanciamos desse conhecimento. Para Bourdieu, o cotidiano 
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esconde a realidade que não se manifesta nas aparências e 
nas trivialidades das notícias. 

Sob as aparências mais triviais, quais sejam as da ba-
nalidade cotidiana tão apreciadas pela imprensa e tão 
acessível a qualquer repórter, o mundo social escon-
de as revelações mais inesperadas sobre o que menos 
queremos saber acerca do que somos (BOURDIEU, 
2001, p. 18).

Todos nós pertencemos a um campo de força que 
nos constitui como agentes sociais e, no interior desse cam-
po, agimos com “liberdade” respeitando os horizontes e os 
limites provocados pelos valores, mas nada que provoque 
disrupções, como diz Bourdieu (2001, p. 21):

Cada campo se caracteriza, na verdade, pela busca de 
uma finalidade específica, capaz de favorecer investi-
mentos igualmente absolutos por parte de todos os 
que (e somente esses) possuem as disposições reque-
ridas (por exemplo, a libido sciendi). 

Diante de um contexto tão irracional e emotivo do 
qual surgem evidências que nem sempre apontam para a 
“objetividade”, o pesquisador precisa estar atento às arma-
dilhas que o processo de pesquisa produz. A procura de 
um método que o afaste das peripécias intelectuais, sendo 
uma delas a sua arrogância de tudo saber e de tudo poder 
nomear e interpretar, o sujeito investigador esbarrar na re-
flexividade. Além de um método, é uma atitude prudencial, 
pois representa o entendimento de sua horizontalidade en-
tre os instrumentos de seu próprio método de pesquisa.

[...] a reflexão mais eficaz é aquela que consiste em 
objetivar o sujeito da objetivação; com isto quero dizer 
aquela que, destituindo o sujeito conhecedor do privi-

légio de que ele se sente investido, se arma de todos os 
instrumentos de objetivação disponíveis (levantamen-
to estatístico, observação etnográfica, pesquisa histó-
rica etc.) para revelar os pressupostos que ele ostenta 
por conta de sua inclusão no objeto de conhecimento. 
(BOURDIEU, 2001, p. 20).

O pensamento de Bourdieu que dá base ao estrutura-
lismo genético (sociologia praxiológica) e se estende para a 
construção da reflexão construtivista nunca foi engajado com 
ideias de reprodução social, ao contrário, o percurso metodo-
lógico que desvelou práticas reprodutivistas, desde o indiví-
duo até o coletivo ou institucional, fora realizado com objeti-
vos de subverter a ordem social provocadora de sofrimento. 
Como diz Buroway (2010, p. 26): “Se existe alguma questão 
que perpasse toda a sua obra, esta é o tema do desmasca-
ramento da dominação, sobretudo a análise da dominação 
simbólica – a dominação que não é reconhecida como tal”. 
É pouco provável que um autor engajado com o desmasca-
ramento da dominação tivesse compromissos com uma reali-
dade reprodutivista e, ao mesmo tempo, não disponibilizasse 
instrumentos de análise e de luta contra a opressão. 

Desde a obra “A reprodução”, são construídos elemen-
tos e categorias que possibilitam o desvelamento da re-
alidade, e esse, necessariamente, em se tratando de uma 
sociedade capitalista, passa pelo diagnóstico de uma socie-
dade reprodutora das desigualdades sociais. A sociologia 
praxiológica desvela não apenas a existência do consenti-
mento, mas desvela como ele é produzido. A mistificação 
é um processo pelo qual os agentes são “encantados” a 
consentir a dominação. 

A forma de construir a realidade colocando em rele-
vância as ações dos agentes (habitus) e o seu paralelo com 
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o campo e o espaço social destruiu a dicotomia entre in-
divíduo e o coletivo. Essa perspectiva de olhar indivíduo 
e coletivo como em paralelo na construção da realidade 
social modifica a percepção objetivista, na qual o agente é 
visto como passivo na construção da realidade. Nesse sen-
tido, o real não pode ser visto como produzido de forma 
maniqueísta. Todos, com elementos racionais e irracionais, 
participamos da construção da realidade social.

Conclusão

A ideia de trazer à tona as semelhanças do pensa-
mento de Bourdieu e o construtivismo já fora feita por 
Concurff (2001), no entanto, não são poucos os intelectu-
ais que associam a teoria bourdieusiana a um conjunto de 
postulados reprodutivistas. Este texto teve a pretensão de 
demonstrar que o estruturalismo genético tem possibilida-
des amplas de interpretação. 

A plasticidade das categorias produzidas pelo pen-
samento estruturalista genético resulta em estudos em di-
ferentes campos, objetos e problemas. A aplicação de suas 
ideias tem como consequência o avanço do conhecimento 
científico nas Ciências Sociais, até mesmo fazendo surgir 
outras ramificações do pensamento sociológico. 

O relevante na associação entre o pensamento de 
Bourdieu e o construtivismo é a aproximação com Piaget, 
especialmente quanto à autonomia relativa do agente. Essa 
ideia é fundamental para a superação entre objetivistas e 
subjetivistas, na medida em que reconhece os condiciona-
mentos das estruturas sociais, mas reserva o espaço para 
criar, ludibriar e produzir alternativas. As situações se apre-
sentam ao agente e, esse sempre terá à sua disposição alter-

nativas de atitudes, comportamentos, valores e princípios 
construídos a partir de uma prática vivida.

Não há determinações e nem condicionamentos em 
última instância, as situações e os contextos vão se constru-
ído de forma dinâmica e imprevisível. 
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Introdução

No século XX e início do XXI, a perspectiva da 
Modernidade deu o contorno de muitos debates, mesmo 
existindo concepções paralelas que disputam com ela a he-
gemonia como referencial explicativo da realidade, nota-
damente no fim do primeiro período citado e início do 
segundo, tais como a Pós-Modernidade, Sociedade Pós
-Industrial, Sociedade do Conhecimento, dentre outros 
(SANTOS, 1996; BUARQUE, 2003). Contudo, a disputa 
por uma melhor validação epistemológica da explicação da 
realidade encontra-se em aberto, mesmo considerando que 
os fundamentos da Modernidade ainda não foram exauri-
dos plenamente. Com a perspectiva Moderna, a sociedade 
contemporânea trabalha algumas categorias e instituições, 
especialmente a de desenvolvimento e as instituições da 
ordem pública.

Este artigo analisa os serviços de uma das institui-
ções da ordem pública, a polícia, a partir da perspectiva de 
desenvolvimento de Amartya Sen (2000), com o objetivo 
de perceber em que as instituições policiais, especialmente 
a Militar, na cidade de Teresina (Piauí), têm contribuindo 
para expansão das liberdades individuais1.

Para Amartya Sen (2000), as transformações sociais, 
políticas, econômicas e culturais não têm resultado numa 

1 A pesquisa foi realizada como atividade do NUPECSO com apoio do Pro-
grama de Iniciação Científica do CNPq na Universidade Estadual do Piauí 
(UESPI).
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diminuição significativa das privações de liberdade. Consi-
dera que essa privação está relacionada a vários fatores não 
enfrentados pelo poder político e pelo econômico. Nesse 
caso, a qualidade dos serviços públicos afeta diretamente a 
expansão das liberdades individuais. 

A expressão de Freud (1997) – em que a Modernida-
de é inimiga da Liberdade – parece confirmada por meio 
dos relatos sobre a fome, os direitos políticos e humanos, 
o racismo, a instabilidade das expectativas dos cidadãos 
sobre sua segurança e desempenho profissional. É nesse 
paradoxo, já antevisto por Marx como característico desta 
Modernidade capitalista, que os debates no interior des-
se tempo acontecem. Ampliar liberdades individuais en-
quanto o Estado moderno se realiza em sua diminuição 
em todas as esferas e, para isso, segundo nossa proposição, 
utiliza instituições que têm objetivos de ampliar as liberda-
des para diminuí-las por meio da precarização dos serviços. 

O artigo é constituído por esta introdução; a seção 
que trata da segurança pública e o desenvolvimento como 
liberdade. As partes seguintes são: formação policial: aspec-
tos teóricos e práticos a partir do olhar do policial; direitos 
humanos: entre a visão legalista e a concepção de uso nas 
instituições policiais; e policiamento e organização policial.

Segurança pública e o Desenvolvimento como liberdade

Os sucessivos fracassos de ações, de programas e de 
políticas de segurança pública em nosso país têm levado a 
mudanças em suas concepções, estratégias e táticas, tanto 
no plano teórico quanto empírico. No entanto, utilizamos, 
neste trabalho, a concepção de segurança pública segundo 
a qual “[...] é a estabilização de expectativas positivas quan-

to à ordem pública e à vigência da sociabilidade coopera-
tiva” (SOARES, 2005, p. 17). A concepção tem seus sujei-
tos – entendidos aqui como os participantes da elaboração 
quanto aos atendidos pelas ações, programas e políticas. 
No caso da segurança pública ou cidadã, o Estado delega 
parte das responsabilidades de gestão da segurança para 
conselhos comunitários, no âmbito do bairro, do municí-
pio, do Estado e da Nação. 

Para associar a concepção de segurança com o con-
ceito de desenvolvimento com liberdade, de Amartya Sen, 
devemos voltar a Soares (2005, p. 17) para destacar que a 
estabilização de expectativas positivas envolve duas esfe-
ras: a fáctica e intersubjetiva. 

Fáctica, na qual os fenômenos são diretamente vivi-
dos e se contam por números, comparam-se taxas e 
se distribuem segundo variáveis sociológicas precisas 
[...]; E intersubjetivas, domínio das percepções coleti-
vas, sensíveis a dinâmicas culturais e processos de co-
municação particularmente complexos – nessa esfera, 
impõe-se reduzir o medo, a sensação de insegurança e 
a instabilidade de expectativas.

A esfera fáctica pode ser verificada pela observação 
das taxas de criminalidade e essa taxa pode influenciar na 
sensação de segurança de uma determinada comunidade. 
Essas duas esferas têm relação estreita com o conceito de 
desenvolvimento com liberdade, uma vez que se pode afir-
mar a relação inversa entre as variáveis segurança e liber-
dade individual (quanto maior for a insegurança, menor 
será a liberdade individual). Nessa mesma direção, Sen 
(2000, p. 10) define desenvolvimento como liberdade:

O desenvolvimento consiste na eliminação de priva-
ções de liberdade que limitam as escolhas e as opor-
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tunidades das pessoas de exercer ponderadamente sua 
condição de agente. A eliminação de privações de li-
berdade substanciais, argumenta-se aqui, é constitutiva 
do desenvolvimento (grifo do autor).

A eliminação das privações de liberdade é entendida 
de forma ampla, nela verifica-se a persistência da pobreza e 
de necessidades básicas, como diz Sen (p. 18): 

Às vezes a ausência de liberdades substantivas rela-
ciona-se diretamente com a pobreza econômica, que 
rouba das pessoas a liberdade de saciar a fome [...]. 
Em outros casos, a privação de liberdade vincula-se 
estreitamente à carência de serviços públicos e assis-
tencial, como, por exemplo, a ausência de programas 
epidemiológicos, de um sistema bem planejado de as-
sistência médica e educação ou de instituições eficazes 
para a manutenção da paz e da ordem locais (grifos 
nossos).

Com as perspectivas de segurança pública e de de-
senvolvimento utilizadas para referenciar este trabalho, 
percebemos a possibilidade de que a garantia e a expansão 
da liberdade dos agentes não dependem apenas da for-
mulação de leis, mas de intervenções do poder político e 
econômico. No caso da segurança pública, nas instituições 
policiais, que têm em sua cultura, a policial, o principal obs-
táculo. A cultura policial é entendida como práticas profis-
sionais construídas na e pela experiência dos agentes em 
sua atuação, tendo como referência a sua relação com os 
infratores da lei, com a hierarquia institucional e com as 
polícias existentes em seu território de atuação.

Os dados sobre homicídios no Piauí e em Teresina, 
capital do Estado – apresentados pelo Anuário da Segu-
rança Pública do Ministério da Justiça, alimentados pelas 

secretarias de Segurança e pelo Mapa da Violência, produ-
zido pelo Instituto Sangari –, comprovam que, em compa-
ração com outros Estados e cidades brasileiras, possuem 
números sem exasperação. Contudo, numa evolução tendo 
como comparação os números do próprio Estado e da Ca-
pital é possível perceber significativo aumento.

Os números do Anuário apontam um índice para o Es-
tado, no ano de 2010, de 257 homicídios, sendo um percen-
tual de 8,2% por 100 mil habitantes. No Mapa da Violência, 
os números são divergentes2 conforme quadro abaixo:

Quadro 1 – Homicídios no Piauí e em Teresina/Variação

PIAUÍ TERESINA

HOMICÍDIOS
2000 2010 2000 2010
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VARIAÇÃO 82,7% 57.9%
Fonte: WAISELFISH (2011).

O que causa a sensação de insegurança é a compre-
ensão que os números têm tido variação significativa no pe-
ríodo analisado. Esses números fazem recuar as garantias e 
as possibilidades de liberdades individuais. A sensação de 
insegurança causa medo, intranquilidade e instabilidade de 
expectativas.

As leituras bibliográficas e os instrumentos de pes-
quisa utilizados para produção deste trabalho analisaram 
os serviços policiais como garantia e ampliação das liber-
dades individuais na concepção de Amartya Sen (2000), a 

2 A divergência de números é devido à metodologia adotada pelos dife-
rentes órgãos. Sobre isso, ver Waiselfish (2011).
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partir da transversalidade dos direitos humanos nos cursos 
de formação policial e a repercussão dos serviços policiais 
junto ao cidadão. Direitos humanos, por entender que a 
concepção adotada caracteriza a população atendida e o 
tipo de atendimento oferecido pela instituição policial.

A pesquisa ocorreu entre agosto de 2011 e julho de 
2012, no entanto, os documentos oficiais, tais como a malha 
curricular e o Projeto Político Pedagógico dos Cursos de 
Formação, são de 2007 e 2008. No caso das entrevistas, 
apesar de terem sido realizadas no período da pesquisa, os 
policiais são originados de cursos de formação dos anos de 
2007 e 2008.

No processo de pesquisa, teórico e empírico, foram 
produzidas categorias que possibilitaram melhor organiza-
ção e interpretação dos dados, são elas: formação policial: as-
pectos teóricos e práticos a partir do olhar do policial; direi-
tos humanos: entre a visão legalista e a concepção de uso nas 
instituições policiais e; policiamento e organização policial.

A formação policial: aspectos teóricos e práticos a partir do 
olhar dos policiais

Nessa primeira categoria, buscamos arregimentar fa-
las que se identificassem com aspectos formativos, no que 
diz respeito aos objetivos da formação, a suas característi-
cas e à sua utilidade prática no cotidiano profissional. Na 
fala, os policiais destacam o objetivo da formação e se essa 
formação foi útil em suas atividades profissionais. Mas o 
que se entende por formação? Inicialmente, ela se distin-
gue dos processos de socialização da criança em seu pri-
meiro estágio; a formação descrita aqui toma como base 
a socialização secundária. Essa se baseia na aprendizagem 

de um conjunto de técnicas de saber fazer uma atividade 
prática ou profissional, geralmente ocorrida no interior de 
uma instituição. Essa formação possibilita a aquisição de 
competências profissionais, neste caso, competências pro-
fissionais policiais.

Nesse cenário, o debate volta-se para o direciona-
mento da formação, especialmente quando se interroga 
pelos valores que o profissional da segurança pública deve 
incorporar para exercer sua atividade no contexto de uma 
sociedade democrática. Na busca de revelar questões dessa 
natureza, as falas dos policiais demonstram suas ideias so-
bre os objetivos e o uso prático desses saberes.

O objetivo era tentar reduzir o índice de criminalidade, tentar 
diminuir o anseio da sociedade por segurança, dar melhoria 
da qualidade de vida para a sociedade e para o policial tam-
bém. (ENTREVISTA 1).

Buscar melhorias no trabalho. Muitos entram na polícia por 
acaso e a gente acaba se apaixonando, gostando do contato 
com a população, e estamos sempre se aprimorando cada vez 
mais. E a Secretaria de Segurança e os cursos à distância 
estão sempre oferecendo esses cursos. (ENTREVISTA 3).

As falas demonstram que a formação policial deve 
atingir a finalidade da instituição policial, fazer com que 
pretendentes a policiais e policiais exerçam suas atividades 
profissionais com eficiência. Mas a que objetivos essas ati-
vidades devem atender? Para Goldstein (2003, p. 13) 

[...] para manter o grau de ordem que torna possível 
uma sociedade livre, a democracia depende de manei-
ra decisiva da força policial. [...] O vigor da democracia 
e a qualidade de vida desejada por seus cidadãos estão 
determinados em larga escala pela habilidade em cum-
prir suas obrigações.
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Que competências devem adquiridas por um policial 
para garantir a segurança pública e os valores democráticos 
na sociedade brasileira? Talvez a pergunta pertinente seja 
esta: o policial brasileiro tem valores que possam fazê-lo 
defender a democracia? Os cursos de formação policial têm 
se preocupado com esses aspectos? 

Para desanuviar essas questões, convém destacar o 
contexto em que esses valores são exigidos. Nesse sentido, 
Baptista (2006) afirma que o contexto político brasileiro e 
a nova cultura social, emergidos após a abertura democráti-
ca, têm pautado o comportamento do cidadão pela partici-
pação política e social. Com isso, os modelos de elaboração 
de políticas, de organizações e de intervenção devem ser 
construídos por uma democracia participativa. Não cabe 
excluir qualquer cidadão, especialmente policiais e os be-
neficiários de seus serviços. Não se deve reduzir a demo-
cracia, afirma Baptista, a simples “ritual eleitoral”.

A formação policial deve estar atenta aos pré-requisi-
tos e aos conteúdos em sua malha curricular que manifes-
tem valores associados à democracia e à garantia e defesa 
da dignidade humana.

As falas iniciais dos policiais demonstram que os cur-
sos de formação têm o objetivo de reduzir a criminalidade, 
aprimorar as funções desenvolvidas por eles, e aumentar 
a segurança dos policiais no momento das ocorrências. 
Percebemos a ausência do olhar da formação acerca dos 
valores democráticos como fundantes para o alcance dos 
objetivos da formação policial na sociedade democrática. 
Isso não é à toa, como diz Soares (2003, p. 31):

Na transição democrática, todas as instituições públi-
cas e seus procedimentos tradicionais foram revistos e 
reajustados ao novo momento. Uma instituição, entre-

tanto, foi esquecida nas trevas do passado autoritário: 
a polícia. [...] Essa omissão histórica condenou a po-
lícia à reprodução inercial de seus hábitos atávicos: a 
violência arbitrária contra pobres e negros, a tortura, 
a chantagem, a extorsão, a humilhação cotidiana e a 
ineficácia no combate ao crime, sobretudo quando os 
criminosos vestem colarinho branco. 

O interesse institucional para com os organismos 
policiais está ocorrendo gradativamente, observa-se, numa 
das falas, a introdução da modalidade do ensino a distância 
para auxiliar na formação profissional do policial brasileiro. 
Cabe destacar que essa iniciativa, acompanhada de uma 
bolsa de formação, tem gerado bons resultados no âmbito 
da Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP), 
órgão vinculado ao Ministério da Justiça (MJ). A formação 
policial militar tem recebido as transformações de forma 
lenta, como diz Baptista (2006, p. 45):

[...] as práticas pedagógicas vivenciadas pelos alunos 
policiais no período inicial de socialização na institui-
ção Polícia Militar, ou seja, no curso de formação, são 
pautadas no modelo positivista, onde impera a ideia de 
consenso, harmonia, aceitação e submissão. 

A resistência dessas práticas traz a seguinte interroga-
ção: como os cursos de formação policial militar estão ade-
quando sua malha curricular e seus respectivos conteúdos 
com a Matriz Curricular Nacional proposta pela SENASP? 
Desde 2001, essa Secretaria vem modificando a concepção 
de formação policial no Brasil, porém, encontra obstáculos 
nas instituições dos estados, um exemplo disso é o Projeto 
Político Pedagógico de Formação de Soldado Combatente 
da Polícia Militar do Estado do Piauí e sua malha curricular 
de 2008, como descrito abaixo.
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Quadro 2 – Malha Curricular do Curso de Formação de Soldado 
na Polícia Militar do Estado do Piauí – 2008

No ÁREA DE 
ESTUDO DISCIPLINA C/H TO-

TAL

MISSÃO 
POLICIAL

História da Polícia Militar 14

136

Deontologia Policial Militar 18
Criminologia Aplicada 20
Legislação Organizacional I 20
Legislação Organizacional II 20
Legislação Especial 24
Polícia Comunitária 20

LINGUA-
GEM E 
INFOR-
MAÇÃO

Técnica de Redação de Documentos 18

50Noções de Inteligência na PM 16

Comunicação Operacional 16

EFICÁCIA 
POLICIAL

Relações Interpessoais 16

80
Gerenciamento de Crises (1o interventor) 18
Prevenções a Drogas 18
Etiqueta Social 14
Hinos e Canções 14

SAÚDE 
DO POLI-
CIAL

Exerc. Físico e Qualid. de Vida do Policial I 28

72Exerc. Físico e Qualid. de Vida do Policial II 28

Psicologia e Saúde do Policial 16
19

CULTURA 
JURÍDICA

Fundamentos de Direito Constitucional 18

92
20 Fundamentos de Direito Penal Comum 18
21 Fundamentos de Direito Penal Militar 18
22 Fundamentos de Direito Civil 18
23 Direitos Humanos 20
24

TÉCNICA 
POLICIAL

Administração Militar 16

310

25 Instrução Militar I 28
25 Instrução Militar II 20
26 Atendimento Pré-Hospitalar 20
27 Criminalística Aplicada 20
28 Defesa Pessoal 30
29 Armamento e Munição 20
30 Técnica de Tiro Defensivo 26
31 Doutrina de Policiamento Ostensivo 20
32 Técnica de Abordagem 30
33 Estágio Operacional Supervisionado 80

34

POLICIA-
MENTOS

ESPECIA-
LIZADOS

Legislação e Policiamento de Trânsito 20

162

35 Técnica de Operações Especiais 20
36 Legislação e Pol. Ostensivo Ambiental 20
37 Policiamento de Guarda 16
38 Controle de Distúrbios Civis – CDC 18
39 Policiamento Ostensivo Motorizado 16
40 Policiamento Ostensivo Montado 16

41 Polic. Ost. de Praças Desportivas e Eventos 20

42 Condução de Presos e Escoltas Diversas 16
ATIVIDADES
SÓCIO-PEDA-
GÓGICAS

Atividades Socioculturais 20

98

Ciclo de palestras I – BOPE, CIPTran, BPRE, 
GTAP, GRU, CGCDH, Corregedoria, FU-
SAMPI e HPM. 

16

Ciclo de Palestras II – Sistema de Segurança 
Pública no Brasil 16

Ciclo de Palestras III – Diversidade como 
fenômeno social e direito fundamental da 
pessoa 

16

DEIP /CGE 10

Marchas (quatro) 20

CARGA HORÁRIA TOTAL

Carga horária das disciplinas 902
Atividades sociopedagógicas 98

TOTAL GERAL 1000

Fonte: Centro de Formação de Aperfeiçoamento de Praças (CFAP) da 
Polícia Militar do Estado do Piauí (PMPi).

Na malha curricular do curso de formação de Solda-
do Combatente da Polícia Militar do Estado do Piauí são 
evidenciados conteúdo e carga horária com os seguintes 
aspectos: fragmentação disciplinar; reduzido número de 
disciplinas da área de humanas, especialmente na temática 
direitos humanos; redução de carga horária nas disciplinas 
do ano de 2006 a 2008, dentre outros aspectos.
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Fonte: Centro de Formação de Aperfeiçoamento de Praças (CFAP) da 
Polícia Militar do Estado do Piauí (PMPi).

Na malha curricular do curso de formação de Solda-
do Combatente da Polícia Militar do Estado do Piauí são 
evidenciados conteúdo e carga horária com os seguintes 
aspectos: fragmentação disciplinar; reduzido número de 
disciplinas da área de humanas, especialmente na temática 
direitos humanos; redução de carga horária nas disciplinas 
do ano de 2006 a 2008, dentre outros aspectos.



JOSÉ DA CRUZ BISPO DE MIRANDA

186

A CULTURA POLICIAL E O DESENVOLVIMENTO COMO LIBERDADE: 
OS SERVIÇOS POLICIAIS E AS LIBERDADES INDIVIDUAIS

187

a) Fragmentação: O número de disciplinas era extenso, 
uma vez que tentava dar contar de uma função comple-
xa, que é a atividade policial ostensiva, e seus conteúdos 
eram ministrados em reduzida carga horária, mesmo no 
ano de 2006, quando o curso de formação possuía 1100 
horas, a multiplicidade de disciplinas na malha curri-
cular não permitia uma carga horária que possibilitasse 
formação adequada à atividade policial. 

b) Conteúdo da área de humanas – Direitos Humanos. Em 
toda malha curricular, com 47 disciplinas na malha de 
2006, e 49 na malha de 2008, havia, em 2006, quatro 
disciplinas relacionadas com o conteúdo das humanas; 
e, em 2008, com cinco. Essa verificação considera a dis-
ciplina de Direitos Humanos tratada pelo viés jurídico 
nesses cursos de formação. Um dos policiais afirma que 
a carga é extensa e que poderia ser melhor aproveitada.

Procuro utilizar ao máximo os conhecimentos adquiridos 
para a minha atividade policial, a gente até se esforça, pois 
fiz um curso de um ano e não me considero bem formado, 
acredito que a carga horária foi muito extensa, poderia ser 
melhor aproveitada a carga horária. (ENTREVISTA 5).

c) O curso possui carga horária menor a cada ano, propor-
cionalmente inversa à sua necessidade, tendo em vista 
a complexidade da sociedade e, consequentemente, a 
função policial.

d) A malha demonstra a semelhança na natureza da for-
mação policial militar no Estado do Piauí com outros 
Estados brasileiros como descreve Poncioni (2005, p. 
26-27).

Entre essas semelhanças está a presença, ainda que 
com ênfases diferenciadas, de uma concepção domi-

nante que tem como preocupação principal moldar 
o policial para um comportamento legalista, numa 
versão burocrático-militar, com forte relevo ao ‘com-
bate ao crime’. Destaca-se, igualmente, nessa formação 
profissional, a quase total ausência de preparo na área 
da atividade preventiva, com enfoque na negocia-
ção de conflito e no relacionamento direto com 
o cidadão; evidencia-se, ao mesmo tempo, um claro 
descuido na formação do policial civil e militar para o 
trato de outras demandas de interesse da população 
que não se encontram limitadas ao cumprimento da 
lei, mas se relacionam com a manutenção da ordem. 
(Grifo nosso). 

Essa vertente burocrático-militar é a que predomina 
na cultura policial militar e faz desaparecer a polícia nego-
ciadora de conflito. O que mais demonstra essa assertiva 
são as falas dos policiais quando perguntados sobre o uso 
prático dos conhecimentos adquiridos na formação policial:

Os conhecimentos adquiridos, alguns foram aplicados e 
outros não foram aplicados. Com relação à sociedade, al-
guns foram aplicados, agora para os policiais muito menos, 
para melhorar a questão da segurança para a sociedade. A 
polícia comunitária visa melhorar tanto a vida da sociedade 
quanto do policial, só que a vida do policial não tem melhora-
do. (ENTREVISTA 1, grifo nosso).

Os depoimentos dos policiais demonstram que os co-
nhecimentos aprendidos na versão burocrático-militar têm 
utilidades, mas no momento em que o cotidiano exige o 
trabalho de uma polícia de negociação, esses conhecimen-
tos não podem ser aplicados. Por isso que alguns conheci-
mentos são aplicados, outros não, em razão da inadequação 
do contexto e da formação recebida para resolver situações 
numa sociedade democrática e participativa. 
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Essa temática, a da participação, traz o significado 
do controle social sobre as instituições estatais. O Estado 
precisa ser controlado para não oprimir o cidadão. A polí-
cia pode ser um dos instrumentos do Estado que pode se 
voltar contra a liberdade e a dignidade das pessoas e, com 
isso, desrespeitar os direitos humanos. Os policiais nem 
sempre tem a noção mais correta de direitos humanos. A 
seguir, serão expostas falas de policiais que versarão sobre 
essa questão.

Direitos humanos e transversalidade: entre a visão legalista 
e a concepção de uso

Os direitos humanos tornaram-se peça fundamen-
tal na constituição da nova Matriz Curricular Nacional da 
SENASP, do Ministério da Justiça (MJ). Essa Matriz foi 
constituída para orientar as Ações Formativas para os pro-
fissionais da Segurança Pública e possui três princípios: o 
ético, o educacional e o didático-pedagógico. Desses, in-
teressa-nos desdobrar os princípios éticos nos quais estão 
resguardados os direitos humanos.

Ético – os princípios contidos neste grupo enfatizam a rela-
ção existente entre as Ações Formativas e a transversalidade 
dos direitos humanos, contribuindo para orientar as ações dos 
profissionais da área da segurança pública num Estado De-
mocrático de Direito. (BRASIL, 2009, p. 13).

 Os direitos humanos não podem vir sozinhos nes-
se contexto, a transversalidade constitui-se uma exigência 
para que aja integração entre os direitos humanos e as di-
versas disciplinas da malha curricular dos cursos de for-
mação policial. A transversalidade possibilita que nas dis-

ciplinas operacionais esse conteúdo não seja esquecido ou 
tratado isoladamente.

Compatibilidade entre Direitos Humanos e Eficiência 
Policial – as habilidades operativas a serem desenvol-
vidas pelas Ações Formativas de Segurança Pública ne-
cessitam estar respaldadas pelos instrumentos legais de 
proteção e defesa dos Direitos Humanos, pois Direitos 
Humanos e eficiência policial são compatíveis entre si e 
mutuamente necessários. (BRASIL, 2009, p. 13).

A temática dos direitos humanos tem ocupado es-
paço nos debates acadêmicos e nos diversos campos pro-
fissionais. Questões pontuadas a partir da zona interna de 
cada instituição, especialmente após o processo de conso-
lidação democrática no Brasil. Contudo, nas instituições 
policiais, esse debate acontece por pressões externas e, 
quando acontece, ocorre de forma enviesada. O que deno-
minamos direitos humanos? Em Baptista (2006), constata-
mos que os direitos humanos dizem respeito à garantia dos 
direitos e das liberdades básicos da pessoa humana. Nesse 
sentido, estão inclusos nessa categoria, as liberdades, os 
direitos individuais e coletivos. Numa visão mais alargada 
desse conceito, entendemos que os direitos humanos não 
precisam estar positivados, mas a sua necessidade decorre 
da própria condição social, política e cultural. Trata-se de 
padrões mínimos para o atendimento da pessoa humana 
pelos governos.

Como vimos no tópico anterior, quando da análise 
da malha curricular dos cursos de formação do Soldado 
Combatente, a formação policial é predominantemente ju-
rídica. Nas diversas áreas de estudos, observamos a pre-
sença de disciplinas e conteúdos do campo do direito, e 
isso demonstra de que ponto as questões relacionadas à 
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sociedade civil são tratadas. O mais complexo é que as in-
terpretações dessas questões jurídicas passam pela leitura 
da cultura policial da corporação, especialmente quando 
ela descreve relações verticalizadas. Em razão desse aspec-
to é que a temática dos direitos humanos – apesar de ser 
considerada relevante no âmbito da sociedade e do Estado 
–, é debatida na instituição policial por pressões externas. 

Acho que a maioria comentava, pois é um assunto que está tão 
falado, nas aulas sempre tem um caso citado que termina nos 
direitos humanos. (ENTREVISTA 10).

Todos os professores, até mesmo porque o curso de choque, ele 
visa a integridade física da pessoa. Então, o tema de direitos 
humanos ele é relevante e de suma importância na formação 
do Pelotão de choque, porque a gente vai lidar com as pessoas, 
e aquelas pessoas precisam ter sua integridade física preserva-
da, porque o conhecimento sobre os direitos humanos vai nos 
ajudar a fazes isso. (ENTREVISTA 8).

Os Direitos Humanos é um dos temas mais debatidos e enfo-
cados em todas as nossas capacitações. (ENTREVISTA 7).

Os depoimentos dos policiais deixam evidente a pre-
ocupação da instituição policial com a temática direitos 
humanos, porém, essa preocupação não surge espontanea-
mente do interior da corporação, ao contrário, ela é impos-
ta por instituições comprometidas com a garantia e a defesa 
dos direitos humanos. A temática funciona como controle 
social sobre a instituição policial militar.

Apesar de a instituição policial militar preocupar-se 
com a temática dos direitos humanos, ela não consegue a 
transversalidade pelos habitus acadêmicos dos professores. 
A percepção desse fato ocorre pela lembrança de que Di-
reitos Humanos é uma disciplina da malha curricular. 

Direitos humanos, no pensamento policial, são os di-
reitos que estão positivados, a ideia de direitos e de garan-
tias fora do texto legal é quase inexistente na corporação. 

Nos itens sobre a formação e os direitos humanos, 
percebe-se, na malha curricular de 2006, a ausência de 
conteúdos que possam dar conta de questões voltadas à 
diversidade cultural e social, temática essa surgindo apenas 
na malha de curricular de 2008 no interior de um conjunto 
de palestras com reduzida carga horária. Aspectos como 
cidadania não são tratados na malha curricular e muito me-
nos nos conteúdos formativos. 

Os cursos de formação policial dedicam reduzido 
tempo à formação na área dos direitos humanos, como foi 
visto no Quadro 2. Em razão disso, as organizações de en-
sino preparam e oferecem cursos em formação continuada. 
Dentre as instituições policiais para oferecer a formação, 
antes da Lei 5.552/2006, só existia a Academia de Polícia 
Civil, especialmente os cursos de Polícia Comunitária. Com 
a criação do Centro de Ensino Superior da Polícia Militar, 
essa formação passa a ser realizada somente na Instituição 
Militar. Como diz Miranda (2012, p. 175):

Destacamos com a Lei 5.552/2006, que trata da fixa-
ção do efetivo da Polícia Militar, a criação do Centro 
de Ensino Superior. Inicialmente, a atitude da lei é 
estruturar os cursos de formação e qualificação dos 
policiais militares, mas podemos constatar um distan-
ciamento das forças policiais quanto à formação.

Os direitos humanos impactam a formação policial 
em razão de um movimento exterior à instituição policial e 
são percebidos internamente como fatores que interferem 
na eficiência policial, além de exercer controle sobre a con-
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duta dos agentes estatais. Como dizem Mota Brasil, Lopes 
e Miranda (2011, p. 117):

A educação das forças de segurança só muda se fun-
dada na garantia, promoção e defesa dos direitos hu-
manos, com o objetivo explicito de qualificar o policial 
como profissional na sua relação de pertença com a 
comunidade. Uma educação que seja capaz de alterar 
definitivamente o paradigma positivista penal (que se 
tem norteado os conteúdos da formação policial nas 
academias de polícia) para um paradigma crítico, pers-
pectivado pelo conhecimento vindo das ciências so-
ciais e humanas.

A transversalidade é aqui entendida como a ação e/
ou conhecimentos que atravessam sem barreiras as várias 
“mentes” dos policiais professores responsáveis pela for-
mação policial e exterioriza-se na linguagem e nos ges-
tos, especialmente na atuação profissional. Nesse sentido, 
os direitos humanos estão presentes na formação, porém, 
a formação policial não permite a transversalidade dessa 
concepção por parte dos policiais: os direitos humanos são 
o estranho necessário.

Policiamento e organização policial: descentralização e 
eficiência

A Polícia Militar do Estado do Piauí, quando da for-
mação de seus quadros, estrutura seus cursos com base na 
história institucional, nas práticas policiais tradicionais, na 
lei, e não se esforçam para adequar a matriz curricular de 
seus cursos com a Matriz Nacional proposta pela SENASP/
MJ. Os policiais que participaram da pesquisa tinham pas-
sado pela formação básica (formação de soldado) e outros 

tinham acrescentado à sua formação o curso de Polícia Co-
munitária, tendo em vista o deslocamento desse policial 
para o Ronda Cidadão.

Esse curso foi direcionado mais para a aproximação com a 
sociedade. Com esse novo projeto do governo para o Ronda 
Cidadão busca diminuir esse espaço que existe, pois as pessoas 
têm sempre aquele estigma de que policial é ruim, estamos 
tentando mudar essa imagem e aos poucos estamos mudando. 
(ENTREVISTA 3).

Na formação de soldado, o policial é introduzido em 
um processo de distanciamento da vida social; das 47 dis-
ciplinas e das 1100 horas-aula de curso, apenas uma dis-
ciplina e 20 horas-aula são destinados à filosofia comuni-
tária (ver Quadro 2). A fala do policial descreve bem esta 
situação, ele fala que o curso de formação de soldados não 
é ministrado satisfatoriamente. A razão disso, é o que diz 
Poncioni (2005, p. 6): 

A predominância do “modelo policial tradicional” no 
conteúdo do processo de formação profissional do fu-
turo encontra-se consubstanciado em uma concepção 
do trabalho policial que enfatiza o comportamento le-
galista dos policiais em um arranjo burocrático-militar 
que influência a cultura, a filosofia de trabalho, a polí-
tica administrativa, o treinamento, as operações, táticas 
e estratégias policiais.

As falas abaixo descrevem a filosofia comunitária, que 
por estar em desacordo com a organização policial, encon-
tra dificuldades de se consolidar no plano operacional. Não 
menos importante é a fala sobre as trocas de experiências 
entre os policiais que fazem policiamento distinto do co-
munitário. A literatura sobre o tema é unânime em afirmar 



JOSÉ DA CRUZ BISPO DE MIRANDA

192

A CULTURA POLICIAL E O DESENVOLVIMENTO COMO LIBERDADE: 
OS SERVIÇOS POLICIAIS E AS LIBERDADES INDIVIDUAIS

193

duta dos agentes estatais. Como dizem Mota Brasil, Lopes 
e Miranda (2011, p. 117):

A educação das forças de segurança só muda se fun-
dada na garantia, promoção e defesa dos direitos hu-
manos, com o objetivo explicito de qualificar o policial 
como profissional na sua relação de pertença com a 
comunidade. Uma educação que seja capaz de alterar 
definitivamente o paradigma positivista penal (que se 
tem norteado os conteúdos da formação policial nas 
academias de polícia) para um paradigma crítico, pers-
pectivado pelo conhecimento vindo das ciências so-
ciais e humanas.

A transversalidade é aqui entendida como a ação e/
ou conhecimentos que atravessam sem barreiras as várias 
“mentes” dos policiais professores responsáveis pela for-
mação policial e exterioriza-se na linguagem e nos ges-
tos, especialmente na atuação profissional. Nesse sentido, 
os direitos humanos estão presentes na formação, porém, 
a formação policial não permite a transversalidade dessa 
concepção por parte dos policiais: os direitos humanos são 
o estranho necessário.

Policiamento e organização policial: descentralização e 
eficiência

A Polícia Militar do Estado do Piauí, quando da for-
mação de seus quadros, estrutura seus cursos com base na 
história institucional, nas práticas policiais tradicionais, na 
lei, e não se esforçam para adequar a matriz curricular de 
seus cursos com a Matriz Nacional proposta pela SENASP/
MJ. Os policiais que participaram da pesquisa tinham pas-
sado pela formação básica (formação de soldado) e outros 

tinham acrescentado à sua formação o curso de Polícia Co-
munitária, tendo em vista o deslocamento desse policial 
para o Ronda Cidadão.

Esse curso foi direcionado mais para a aproximação com a 
sociedade. Com esse novo projeto do governo para o Ronda 
Cidadão busca diminuir esse espaço que existe, pois as pessoas 
têm sempre aquele estigma de que policial é ruim, estamos 
tentando mudar essa imagem e aos poucos estamos mudando. 
(ENTREVISTA 3).

Na formação de soldado, o policial é introduzido em 
um processo de distanciamento da vida social; das 47 dis-
ciplinas e das 1100 horas-aula de curso, apenas uma dis-
ciplina e 20 horas-aula são destinados à filosofia comuni-
tária (ver Quadro 2). A fala do policial descreve bem esta 
situação, ele fala que o curso de formação de soldados não 
é ministrado satisfatoriamente. A razão disso, é o que diz 
Poncioni (2005, p. 6): 

A predominância do “modelo policial tradicional” no 
conteúdo do processo de formação profissional do fu-
turo encontra-se consubstanciado em uma concepção 
do trabalho policial que enfatiza o comportamento le-
galista dos policiais em um arranjo burocrático-militar 
que influência a cultura, a filosofia de trabalho, a polí-
tica administrativa, o treinamento, as operações, táticas 
e estratégias policiais.

As falas abaixo descrevem a filosofia comunitária, que 
por estar em desacordo com a organização policial, encon-
tra dificuldades de se consolidar no plano operacional. Não 
menos importante é a fala sobre as trocas de experiências 
entre os policiais que fazem policiamento distinto do co-
munitário. A literatura sobre o tema é unânime em afirmar 



JOSÉ DA CRUZ BISPO DE MIRANDA

194

A CULTURA POLICIAL E O DESENVOLVIMENTO COMO LIBERDADE: 
OS SERVIÇOS POLICIAIS E AS LIBERDADES INDIVIDUAIS

195

o preconceito dos padrões de policiamento tradicional em 
relação ao policiamento comunitário.

Temos uma aproximação muito amigável. Temos sempre con-
tato com as tropas mais antigas a gente consegue sempre pegar 
algo a mais com eles, pegar mais experiências, eles sempre tem a 
contribuir e a somar com nossos serviços. (ENTREVISTA 3).

Tem algumas diferenças, mas a forma de se ver a polícia está 
mudando, pois, antigamente, a mesma era vista de uma ma-
neira muito violenta. Tanto o Ronda, quantos batalhões, estão 
procurando fazer capacitações, tanto em nossa capital, quanto 
no interior, com o objetivo de proximidade com a sociedade. 
(ENTREVISTA 4).

O Quadro 2 evidencia que a Polícia Militar inclui em 
sua matriz curricular a disciplina de Polícia Comunitária. 
No entanto, semelhante ao conteúdo do Curso de polícia 
comunitária, a carga horária é inexpressiva. A inserção de 
outras disciplinas, nos cursos de formação em 2010, tais 
como noções de espanhol, inglês e relações interpessoais 
são justificadas devido à adequação aos valores da socie-
dade democrática e à sua heterogeneidade. A polícia re-
conhece que a mudança de paradigma do padrão de poli-
ciamento é indispensável na sociedade democrática atual, 
contudo, não possibilita conteúdo suficiente para formação 
dos policiais para essa realidade, e termina por consolidar 
uma formação burocrático-militar. A resposta a esse para-
doxo podemos encontrar em Kant de Lima (2003). Para 
esse autor, a polícia brasileira é constituída para a defesa 
do Estado e não para a defesa dos cidadãos. Essa concep-
ção molda a malha curricular dos cursos.

As mudanças sociais, políticas e culturas “rondam” 
as policiais estaduais brasileiras, mas as “portas” permane-

cem fechadas para a entrada dessas mudanças. Para satis-
fação de governos e da própria instituição policial militar, 
foram criados tipos de policiamentos que possibilitassem, 
pelo menos “teoricamente”, a aproximação da policial da 
comunidade. No Estado do Piauí, a Polícia Militar criou o 
“Ronda Cidadão”. O que vem a ser o Ronda Cidadão pelas 
falas dos próprios policiais? 

Policiamento de viatura, de moto, a única diferença do Ronda 
para os outros tipos de policiamento é que o Ronda Cidadão 
faz o policiamento comunitário e o ostensivo ao mesmo tempo. 
Durante o dia, fazemos o policiamento comunitário, e, à noite, 
o ostensivo. (ENTREVISTA 1).

Existe falta de apoio para o serviço ser mais eficiente. Com 
relação ao apoio, suporte aos policiais, deixa a desejar. (EN-
TREVISTA 1).

O Ronda Cidadão é um tipo de policiamento diferenciado no 
projeto, mas na realidade é o mesmo policiamento ostensivo. 
No período diurno, fazemos o comunitário, e, no noturno, o 
ostensivo. Tanto faz chamar uma viatura da área como de 
outra. Nós resolvemos qualquer tipo de ocorrência. (ENTRE-
VISTA 2).

A perspectiva dos policiais sobre o que é e o que 
está sendo o policiamento comunitário não está consoli-
dada. Os policiais dizem que o policiamento do “Ronda 
Cidadão” é o mesmo que o policiamento ostensivo; outros 
afirmam que é um trabalho específico, ou seja, distinto dos 
demais tipos de policiamento. O que se pode analisar é que 
a mudança do policiamento tradicional para o policiamento 
comunitário ainda não aconteceu. 

As tentativas de transformação das forças policiais 
tradicionais em forças policiais comunitárias precisam ser 
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baseadas na mudança cultural da corporação. Não basta 
mudar a matriz curricular dos cursos de formação, incluin-
do matérias como Direitos Humanos, Relações Humanas, 
Ética e outras. Como dizem Mota Brasil, Lopes e Miranda 
(2011, p. 119): “Esses fatos não mudam as feições das prá-
ticas policiais. Existe uma série de questões complexas na 
dinâmica do universo da polícia e da sociedade que não 
podem ser ignoradas”. 

Este tópico descreve o que é policiamento comuni-
tário e os obstáculos para sua implementação efetiva na 
Polícia Militar do Estado do Piauí. Que características o 
policiamento precisa possuir para tornar-se comunitário? 
Neme (2003, p. 02) traz, por meio das falas de um gru-
po de discussão com policiais da Polícia Militar do Estado 
de São Paulo, diagnóstico dos problemas enfrentados pelo 
policiamento comunitário, alguns se assemelham à nossa 
realidade pesquisada.

O problema da falta de credibilidade da polícia peran-
te a população é claramente percebido pelos policiais. 
Frente a esse problema, o relacionamento entre polícia 
e população é avaliado a partir de duas posições: por 
um lado, a população é responsabilizada pela relação 
distanciada entre polícia e população, pois não colabo-
ra com a polícia e desconhece as condições do traba-
lho policial. Por outro, os policiais não se limitaram 
a culpar a população pelas dificuldades, pois tam-
bém trataram de identificar na instituição policial 
os fatores que dificultam o relacionamento entre 
população e polícia. (Grifo nosso). 

A falta de credibilidade da polícia frente à comuni-
dade é causa comum para implantação do policiamento. 
O esgotamento do modelo tradicional de fazer polícia até 

pode realizar os desejos de masculinidade e de virilidade 
da corporação, mas não protege a sociedade. 

Os próprios policiais admitem dificuldades na im-
plantação do policiamento comunitário:

O problema que está acontecendo com o Ronda Cidadão é que 
não tem que se mudar a farda, se mudou tem outra estrutura, 
outra viatura, mais se continua trabalhando da mesma for-
ma. Deve-se encontrar a forma correta de se trabalhar, não 
que seja necessário mudar a estrutura, mas ainda se continua 
com o mesmo pensamento, ou seja, são as mesmos policiais 
que atuam tanto no Ronda Cidadão como nos outros tipos de 
policiamento. Quanto à estrutura, não tenho do que reclamar, 
mas na perspectiva de policiamento comunitário, não está 
funcionando. (ENTREVISTA 5).

Não [sei dizer] por que o comando da polícia se utiliza do mi-
litarismo. O Ronda Cidadão é uma doutrina bem diferencia-
da, busca uma aproximação com a sociedade. Então a pessoa 
não vai utilizar o militarismo para tentar se aproximar da 
outra pessoa. O comando da polícia é diferenciado do Ronda 
Cidadão, é meio que esquisito, de um lado um forte milita-
rismo, de outro a busca pelo contato civil com a sociedade. 
(ENTREVISTA 6).

As falas acima afirmam que a corporação desconsi-
derou princípios básicos para a formação do policiamento 
comunitário, uma delas é a descentralização do comando, 
como dizem Skolnick e Bayley (2002, p. 35): 

[...] a descentralização do comando é uma adaptação 
da organização; e deve ocorrer para aproveitar a van-
tagem de que certas particularidades das comunidades 
se tornam aparentes. A não ser que os centros do co-
mando se multipliquem, não é possível administrar o 
aumento das interações nem a informação adicional 
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pode ser assimilada. O sistema de administração de 
cima para baixo, mais antigo, simplesmente estaria su-
perado.

É evidente que os sistemas policiais, sobre os quais a 
literatura se debruça, possuem uma estrutura organizacio-
nal distinta da organização policial brasileira. Nas polícias 
estadunidense e europeia a organização policial possui es-
trutura de comando com achatamento da pirâmide, ciclo 
completo, não permitindo diferenciação entre polícia osten-
siva e judiciária. No caso brasileiro, a organização policial é 
vinculada à estrutura militar do Exército brasileiro, no qual 
a hierarquia faz parte da própria identidade corporativa.

Conclusões

A cultura policial e os serviços policiais nas socieda-
des modernas têm sido variáveis relevantes no diagnóstico 
do nível de desenvolvimento e de construção de uma so-
ciedade democrática. Diferente de perspectivas que asso-
ciam o desenvolvimento ao Produto Interno Bruto (PIB) 
e ao Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), o de-
senvolvimento como liberdade traz elementos novos para 
esta avaliação, mesmo utilizando dados de serviços básicos 
como a educação, a saúde, a nutrição, a participação políti-
ca, serviços policiais, dentre outros; esses fatores são con-
siderados tendo como referencial a garantia e a ampliação 
das liberdades individuais (SEN, 2000). Com esse foco, 
este artigo analisou, a partir das falas dos policiais, a cultura 
e os serviços policiais, construídos tomando por base os 
cursos de formação, as concepções de direitos humanos, 
os padrões de policiamento e de atendimento ao cidadão.

O referencial do desenvolvimento como liberdade 
possibilita, abre perspectivas, para conclusões parciais e 
temporárias:

1. O processo de formação dos policiais é norteado pelo 
modelo de polícia. Nas instituições policiais brasileiras, 
o modelo reproduzido é burocrático-militar, como diz 
Poncioni (2005), e de ciclo incompleto. Essa concepção 
de formação e de polícia não tem por objetivo garantir e 
ampliar liberdades individuais, uma vez que seu sujeito 
mais privilegiado continua sendo o Estado.

2. Os programas de serviços policiais implementados para 
trazer transformações na polícia e garantir e ampliar as 
liberdades individuais não têm tido sucesso, a fase tran-
sicional possui obstáculos desde a cultura policial à es-
trutura organizacional.

3. A perspectiva dos direitos humanos com valores demo-
cráticos está em construção, uma vez que a instituição 
policial tem dificuldades na mudança de seus valores 
corporativos, esses que ainda estão arraigados nas nor-
mas institucionais. 

Como se observou, a avaliação do desenvolvimento 
como liberdade por meio do serviço policial, como protetor 
e garantidor da liberdade individual, não é diferente dos 
demais índices: desenvolvimento econômico e desenvolvi-
mento humano. O Estado do Piauí e a cidade de Teresina 
precisam modificar sua forma de atendimento ao cidadão 
por meio de seus serviços públicos. Por outro lado, essa 
mudança não ocorre automaticamente, mas está associada 
à vontade do poder político e econômico.
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Introdução

As práticas avaliativas realizadas no ensino superior têm 
se caracterizado predominantemente como tradicionais, ou 
seja, servem como instrumento de medição da capacida-
de dos alunos de reproduzir o conteúdo transmitido pelos 
professores. Nesse âmbito, observa-se a carência de práti-
cas avaliativas dinâmicas, uma vez que a ausência de forma-
ção continuada gera a falta de conhecimentos pedagógicos 
necessários à aplicação desse tipo de avaliação, gerando um 
círculo vicioso em que os professores ensinam e avaliam 
seus alunos como foram ensinados e avaliados.

A reflexão acerca da prática avaliativa justifica-se pelo 
fato de serem incipientes as contribuições provenientes de 
pesquisas no campo da avaliação da aprendizagem no nível 
superior, fazendo-se necessário promover no professor o 
desenvolvimento de habilidades que ajudem na formação 
do aluno como um profissional crítico e não um mero re-
solutivo de problemas preconcebidos. 

Diante desse panorama, desenvolvemos uma Pesqui-
sa Colaborativa com três docentes de uma instituição de 
ensino superior privada com o objetivo de promover refle-
xão acerca das práticas avaliativas que desenvolvem e en-
contrar possibilidades para a utilização da prática avaliativa 
dinâmica. 

Nesse sentido, o trabalho colaborativo trouxe expan-
são de aprendizados e de experiências, por meio da ne-
gociação dos sentidos e dos significados compartilhados 
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colaborativamente entre os docentes, pois a sua prática 
cotidiana não é algo imutável e o professor, ao participar 
de espaços que propiciem reflexão e formação acerca da 
sua prática avaliativa, pode tornar-se agente gerador de 
transformações, contribuindo para a aplicação de práticas 
avaliativas dinâmicas. Ainda que seja possível identificar a 
presença forte de avaliações como aferição de conhecimen-
tos e de classificação, característica das práticas avaliativas 
tradicionais, o professor pode refletir sobre sua ação e ge-
rar mudanças alcançando a prática avaliativa dinâmica. 

Em contraste com as práticas avaliativas tradicionais, 
Campione (2002) sugere uma proposta de avaliação dinâ-
mica, que consiste na ênfase em avaliar os processos psico-
lógicos implicados na aprendizagem e na mudança. No que 
se refere aos testes, na perspectiva da avaliação dinâmica, 
devem ser considerados pelo professor os possíveis cami-
nhos utilizados pelos alunos para chegarem à resolução das 
questões, os quais podem fornecer informações úteis para 
o diagnóstico sobre sua situação em relação à aquisição 
do conhecimento testado. Assim, a avaliação dinâmica não 
se reduz à prova, mas acontece pelo acompanhamento das 
atividades realizadas pelo aluno e do seu desenvolvimento 
durante todo o processo de ensino-aprendizagem.

Dessa forma, partimos das seguintes questões: Que 
tipos de práticas avaliativas são utilizadas pelos professores no 
ensino superior? De que forma as práticas avaliativas utilizadas 
pelos professores do ensino superior podem tornar-se dinâmicas? A 
partir dessas questões, visamos, na pesquisa realizada, ca-
racterizar as práticas avaliativas dos professores que atuam 
no ensino superior e colaborar no sentido de propiciar a 
expansão de práticas avaliativas dinâmicas. 

A prática avaliativa tradicional: formando reprodutores de 
conteúdos

Segundo Saul (1999), é possível situar a avaliação 
dentro de duas abordagens: a quantitativa, ancorada em 
pressupostos metodológicos que expressam forte influên-
cia do rigor positivista; e a qualitativa, que se propõe a 
compreender e a intervir na situação de modo mais ade-
quado. De forma geral, apesar de existirem diversas corren-
tes e nomenclaturas para identificar as práticas avaliativas 
nos meios escolares, destacamos duas tendências predomi-
nantes: a classificatória e a emancipatória.

Na avaliação com caráter classificatório, o aluno tem 
sua capacidade intelectual medida pela habilidade em re-
produzir os conteúdos transmitidos pelo professor. Nessa 
perspectiva, a avaliação é mero instrumento de coleta de 
nota realizada apenas no final do processo de aprendiza-
gem, a fim de medir seu produto final, sem considerar o 
processo de reflexão e a autonomia do indivíduo na produ-
ção desse agir. A avaliação classificatória é pautada no en-
sino tradicional em que se tem como base a reprodução de 
conteúdos, a preocupação do professor é avançar no con-
teúdo previsto nas unidades do livro (LUCKESI, 2006). 

Dessa forma, a prática avaliativa tradicional caracteri-
za-se como modalidade de caráter classificatório utilizada 
como instrumento de poder pelos docentes para medir a 
capacidade dos alunos em reproduzir os conteúdos trans-
mitidos em aula, tornando-se meio de controle do nível 
cognitivo, medido pela nota obtida nos testes. 

Apesar de identificada já na Idade Média e no Renas-
cimento, a abordagem tradicional é predominantemente a 
abordagem mais utilizada pelos professores atualmente, 
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mesmo que de forma inconsciente ou não assumida e mes-
mo sem ter como base uma teoria propriamente dita. Com-
preendemos que predomina essa perspectiva nas práticas 
avaliativas realizadas no ensino superior, em que o teste 
é utilizado como mecanismo para aferição de resultados, 
avaliando apenas a capacidade do aluno em reproduzir o 
conteúdo transmitido pelo professor (MIZUKAMI, 1986). 

Nesse sentido, realizou-se Pesquisa Colaborativa com 
três professoras de uma instituição de ensino superior pri-
vada, visando caracterizar as práticas avaliativas dos profes-
sores que atuam no ensino superior e colaborar no sentido 
de propiciar a expansão de práticas avaliativas dinâmicas. 
Dessa forma, tomando como base os trabalhos de Liberali 
(2008) e Ibiapina (2007, 2008), elegemos a Pesquisa Co-
laborativa para desenvolver este trabalho, por concebê-la 
como modo de compreensão da realidade, considerando 
uma atitude reflexiva entre as partícipes e proporcionan-
do formação mútua. A Pesquisa Colaborativa compreende 
uma atividade compartilhada de produção de conhecimen-
tos e de desenvolvimento profissional docente, trata-se de 
atividade de pesquisa e de formação.

Os dados apresentados são oriundos de entrevista 
reflexiva realizada com as professoras partícipes da pes-
quisa. Na entrevista reflexiva, privilegia-se o contato direto 
com as partícipes, trata-se de momento em que cada sujeito 
escuta atentamente o discurso do outro e tem liberdade 
para intervir, concordando ou discordando da posição ex-
pressada. O pesquisador introduz gradualmente as ques-
tões preparadas e não se limita a gravar as respostas, mas, a 
partir da resposta das partícipes, estimula novas perguntas 
ou debates, produzindo novas respostas, sem interrupção 
do fluxo de troca livre de ideias (LURIA, 1990).

 Os nomes dos partícipes da pesquisa foram substitu-
ídos por nomes de flores: Orquídea, Margarida, Rosa e Gi-
rassol, para garantir o anonimato delas. A partir do trecho 
apresentado a seguir, podemos observar aspectos de uma 
prática avaliativa predominantemente tradicional. 

ORQUÍDEA: Que tipo de prática avaliativa a gente 
realiza?

MARGARIDA: Eu quase sempre faço a tradicional.

ROSA: A tradicional. A minha tem sido mais tradicional.

GIRASSOL: A minha primeira avaliação é.

ORQUÍDEA: E por que é tradicional?

ROSA: Ah, porque a gente usa mais mesmo é a ques-
tão da prova. A prova é que mostra pra gente o que 
esse aluno sabe.

MARGARIDA: É, pra mim, a escrita é o meu conven-
cimento.

GIRASSOL: Na primeira é porque eu uso mesmo só 
a prova, mas na outras já faço diferente, faço várias 
atividades. Mas eu penso que o sistema de avaliação na 
graduação deveria ter uma outra cara.

MARGARIDA: Eu digo que é tradicional porque a 
gente faz avaliação como verificação do conhecimento 
adquirido pelo aluno, é o que a gente faz.

A professora Orquídea questiona o grupo a fim de 
que cada partícipe caracterize sua prática avaliativa. Marga-
rida e Rosa confirmam que realizam uma prática avaliativa 
tradicional; Girassol admite que realiza a prática avaliati-
va tradicional apenas no primeiro momento de avaliação. 
Logo em seguida, Orquídea questiona as outras professo-
ras para que justifiquem o motivo de compreenderem que 
realizam uma prática avaliativa tradicional. 



SUÊNYA MARLEY MOURÃO BATISTA • FABRÍCIA DA SILVA MACHADO

208

REPENSANDO A PRÁTICA AVALIATIVA NO ENSINO SUPERIOR: 
REFLEXÕES DE UMA EXPERIÊNCIA COLABORATIVA

209

mesmo que de forma inconsciente ou não assumida e mes-
mo sem ter como base uma teoria propriamente dita. Com-
preendemos que predomina essa perspectiva nas práticas 
avaliativas realizadas no ensino superior, em que o teste 
é utilizado como mecanismo para aferição de resultados, 
avaliando apenas a capacidade do aluno em reproduzir o 
conteúdo transmitido pelo professor (MIZUKAMI, 1986). 

Nesse sentido, realizou-se Pesquisa Colaborativa com 
três professoras de uma instituição de ensino superior pri-
vada, visando caracterizar as práticas avaliativas dos profes-
sores que atuam no ensino superior e colaborar no sentido 
de propiciar a expansão de práticas avaliativas dinâmicas. 
Dessa forma, tomando como base os trabalhos de Liberali 
(2008) e Ibiapina (2007, 2008), elegemos a Pesquisa Co-
laborativa para desenvolver este trabalho, por concebê-la 
como modo de compreensão da realidade, considerando 
uma atitude reflexiva entre as partícipes e proporcionan-
do formação mútua. A Pesquisa Colaborativa compreende 
uma atividade compartilhada de produção de conhecimen-
tos e de desenvolvimento profissional docente, trata-se de 
atividade de pesquisa e de formação.

Os dados apresentados são oriundos de entrevista 
reflexiva realizada com as professoras partícipes da pes-
quisa. Na entrevista reflexiva, privilegia-se o contato direto 
com as partícipes, trata-se de momento em que cada sujeito 
escuta atentamente o discurso do outro e tem liberdade 
para intervir, concordando ou discordando da posição ex-
pressada. O pesquisador introduz gradualmente as ques-
tões preparadas e não se limita a gravar as respostas, mas, a 
partir da resposta das partícipes, estimula novas perguntas 
ou debates, produzindo novas respostas, sem interrupção 
do fluxo de troca livre de ideias (LURIA, 1990).

 Os nomes dos partícipes da pesquisa foram substitu-
ídos por nomes de flores: Orquídea, Margarida, Rosa e Gi-
rassol, para garantir o anonimato delas. A partir do trecho 
apresentado a seguir, podemos observar aspectos de uma 
prática avaliativa predominantemente tradicional. 

ORQUÍDEA: Que tipo de prática avaliativa a gente 
realiza?

MARGARIDA: Eu quase sempre faço a tradicional.

ROSA: A tradicional. A minha tem sido mais tradicional.

GIRASSOL: A minha primeira avaliação é.

ORQUÍDEA: E por que é tradicional?

ROSA: Ah, porque a gente usa mais mesmo é a ques-
tão da prova. A prova é que mostra pra gente o que 
esse aluno sabe.

MARGARIDA: É, pra mim, a escrita é o meu conven-
cimento.

GIRASSOL: Na primeira é porque eu uso mesmo só 
a prova, mas na outras já faço diferente, faço várias 
atividades. Mas eu penso que o sistema de avaliação na 
graduação deveria ter uma outra cara.

MARGARIDA: Eu digo que é tradicional porque a 
gente faz avaliação como verificação do conhecimento 
adquirido pelo aluno, é o que a gente faz.

A professora Orquídea questiona o grupo a fim de 
que cada partícipe caracterize sua prática avaliativa. Marga-
rida e Rosa confirmam que realizam uma prática avaliativa 
tradicional; Girassol admite que realiza a prática avaliati-
va tradicional apenas no primeiro momento de avaliação. 
Logo em seguida, Orquídea questiona as outras professo-
ras para que justifiquem o motivo de compreenderem que 
realizam uma prática avaliativa tradicional. 



SUÊNYA MARLEY MOURÃO BATISTA • FABRÍCIA DA SILVA MACHADO

210

REPENSANDO A PRÁTICA AVALIATIVA NO ENSINO SUPERIOR: 
REFLEXÕES DE UMA EXPERIÊNCIA COLABORATIVA

211

A professora Rosa pontua em seu discurso a utiliza-
ção predominante da prova para a verificação do que “esse 
aluno sabe”. Dessa forma, a prática avaliativa da professora 
Rosa caracteriza-se como predominantemente tradicional, 
tendo em vista o aspecto de centrar-se na prova como ins-
trumento capaz de aferir o conhecimento do aluno.

 A avaliação tradicional pressupõe uma determina-
ção de medida da capacidade intelectual de um indivíduo 
com base no desempenho em situação de teste. Os testes 
pressupõem a existência de características mensuráveis no 
sujeito, que se desenvolvem de maneira previsível. A pro-
fessora Margarida confirma a posição de Rosa, ao proferir 
que “a escrita é meu convencimento”. Nesse discurso, Mar-
garida demonstra que valoriza a prova como meio hábil 
a fornecer-lhe as informações necessárias para formar seu 
convencimento sobre o conteúdo aprendido pelo aluno. 

No final do diálogo apresentado, Margarida corro-
bora a modalidade avaliativa tradicional, ao caracterizar 
sua avaliação como “verificação do conhecimento adqui-
rido pelo aluno” e finaliza “é o que a gente faz”. Dessa 
forma, a prática avaliativa da professora Margarida também 
se caracteriza como predominantemente tradicional, pois a 
avaliação centra-se no produto, tornando-se instrumento 
de coleta de nota realizado apenas no final do processo de 
ensino-aprendizagem a fim de medir seu produto final sem 
considerar o processo de reflexão autônoma (BEHRENS, 
2010).

A professora Girassol confirma que realiza a prática 
avaliativa tradicional em seu primeiro momento avaliativo 
e assim entende porque se utiliza apenas da prova como 
instrumento avaliativo. No entanto, a docente destaca que 
se afasta da perspectiva tradicional, pois utiliza outras ativi-

dades para a avaliação do aluno e não somente o teste. As-
sim, a professora Girassol revela consciência dessa situação 
e demonstra o desejo de mudança, uma vez que já se afasta 
da perspectiva tradicional, realizando atividades diversas e 
não apenas a prova. Compreendemos que a prática avalia-
tiva de Girassol caracteriza-se como predominantemente 
dinâmica, tendo em vista que, nessa perspectiva, a prática 
avaliativa visa atingir não só o conhecimento já adquirido 
ou acumulado, expresso pelo desempenho nos testes, en-
tendido como produto consolidado, mas, principalmente, 
os indicadores de potencial de aprendizagem do indivíduo 
identificados em diversas situações ao longo do processo 
de ensino-aprendizagem (LINHARES, 1995).

Dessa forma, por meio da reflexão crítica, instru-
mentalizamos o pensar e o agir das professoras para que, 
conscientes da postura metodológica que assumiram, con-
siderassem as possibilidades de transformação. O trecho a 
seguir apresenta processo de reflexão crítica desenvolvido 
com as partícipes para que apresentassem a finalidade da 
prática avaliativa tradicional e formas de melhorar a prática 
avaliativa que realizam.

ORQUÍDEA: Qual a finalidade da nossa prática ava-
liativa?

GIRASSOL: A minha finalidade, a finalidade sempre 
é isso que eu digo, eu faço uma abordagem de todo 
o conteúdo, então eu quero ver se eles fixaram o que 
eu disse. [...] a finalidade das minhas práticas eu penso 
que estou fazendo dessa forma pra que eles vivenciem 
o processo, pra que eles participem das aulas, pra que 
eles questionem.

MARGARIDA: O que eu quero é saber se eles lem-
bram do que eu disse, se eles lembram do que eu 
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abordei, se fixou o que eu tava conversando na sala 
de aula, né? 

ORQUÍDEA: E em que poderíamos melhorar nossa 
prática avaliativa?

GIRASSOL: Em mecanismos de, assim, não digo com-
preensão, mas mecanismos que agilizem a forma prag-
mática mesmo do sistema.

MARGARIDA: Acho que fazendo mais essa prática 
avaliativa dinâmica, né? Agora, como, eu não sei. Eu 
queria mesmo era uma forma de avaliar que não preci-
sasse fazer prova, nem corrigir [risos]. Que eu fizesse 
um processo avaliativo sempre e que eu não precisasse 
fazer prova. Eu acho prova cruel, prova é tenso, prova 
estressa, prova existe o decoreba, prova [diz batendo 
na mesa], prova é uma coisa terrível! 

ROSA: É verdade. A prática avaliativa é necessária, 
mas a gente poderia tentar buscar novos meios.

MARGARIDA: O problema são esses meios porque 
eu não sei

Ao serem questionadas com o objetivo de informar 
acerca da finalidade de suas práticas avaliativas, Girassol 
inicia respondendo “eu quero ver se eles fixaram o que eu 
disse”. Embora essa afirmação demonstre a característica 
pontual de uma prática avaliativa tradicional, a prova como 
instrumento de averiguação do conhecimento do aluno, a 
professora destaca que sua prática avaliativa tem a finali-
dade de fazer com que os alunos vivenciem o processo de 
aprendizagem e sejam questionadores, evidenciando uma 
prática avaliativa dinâmica.

Margarida confirma a predominância da prática ava-
liativa tradicional demonstrando a finalidade de absorção 
de conteúdo pelo aluno. O discurso da partícipe revela si-
tuações hierárquicas que exige dos alunos a reprodução e 

a memorização do conteúdo abordado em aula: “se eles se 
lembram do que eu abordei, se fixou o que eu tava conver-
sando”. Nessa perspectiva, segundo Lunt (2003), conside-
ra-se frequentemente que o resultado da avaliação fornece 
uma caracterização do que foi aprendido pelo indivíduo. 
Dessa conclusão, resulta a nota que reflete a capacidade 
intelectual geral do aluno. Apoiando-se na abordagem ava-
liativa baseada puramente no produto, deixa-se de obser-
var os processos implicados na aquisição desses produtos. 

No questionamento “Em que poderíamos melhorar 
nossa prática avaliativa?”, as partícipes são conduzidas à 
reconstrução de suas práticas avaliativas. Girassol pontua 
a necessidade de superar o aspecto pragmático do sistema 
em que está inserida, que exige as “notas” para avaliar os 
alunos e demonstra a vontade de perceber o desenvolvi-
mento dos alunos por meio da “conversa”, evidenciando 
a vontade de realizar prática avaliativa em que pudesse 
acompanhar os alunos.

Margarida revela que “queria mesmo era uma forma 
de avaliar que não precisasse fazer prova nem corrigir”, e 
pontua: “eu acho prova cruel prova é tenso, prova estressa”. 
Rosa confirma o discurso de Margarida e diz que a práti-
ca avaliativa é necessária, mas que é preciso buscar novos 
meios de realizá-la. Assim também acredita Margarida, e 
frisa não ter conhecimento de que meios usar para mudar 
a prática que desenvolve.

A ênfase na informação do produto resulta na ten-
dência de supor que possuir esse dado é equivalente a 
mensurar a competência do aluno dentro da disciplina. No 
entanto, essa perspectiva gesta a crescente conscientização 
dos educadores acerca dos problemas inerentes aos proce-
dimentos de avaliação estática tradicional, no que diz res-
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peito a suas funções, fazendo com que a avaliação dinâmica 
ganhe destaque no cenário educacional como modalidade 
avaliativa que permite a avaliação de processos mais do 
que de produtos de aprendizagem. As partícipes corrobo-
ram esse entendimento, como podemos observar quando 
Margarida aduz que necessitam encontrar novos meios de 
realizar a prática avaliativa, que essa pudesse ser um “pro-
cesso sempre”. 

Utilizando-nos dos procedimentos propostos na e 
pela Pesquisa Colaborativa, oportunizamos às partícipes 
espaço de formação em que refletiram criticamente sobre 
suas práticas avaliativas, de maneira que foram concebidas 
não apenas como objetos de análise, mas como sujeitos 
cognoscentes que contribuíram para a coprodução de co-
nhecimentos. Dessa forma, a pesquisa realizada efetivou-se 
como prática que se voltou para a compreensão dos pro-
blemas vivenciados no ensino superior, especialmente no 
que tange às práticas avaliativas, contribuindo com a pos-
sibilidade de transformação dos contextos de atuação e de 
formação docente das partícipes.

Nesse sentido, faz-se necessário ao docente do ensi-
no superior a reflexão crítica que possibilite a superação da 
“educação bancária” e da postura docente opressora que 
ampara a prática avaliativa tradicional, por uma postura na 
qual aluno e professor tornam-se sujeitos ativos no proces-
so de ensino-aprendizagem (FREIRE, 1987).

Dessa forma, a concepção avaliativa emancipatória 
propicia a realização de práticas avaliativas dinâmicas, uma 
vez que transforma a função do docente que atua como 
mero repassador de conteúdos, permitindo sua interação 
ativa com o aluno e transformando-o em guia, orientador, 
instigador e motivador nas atividades de avaliação.

Assim, discutimos com as partícipes da pesquisa acer-
ca das práticas avaliativas dinâmicas que seriam instrumen-
to para suprir as suas necessidades no que tange ao proces-
so avaliativo. É sobre as práticas avaliativas dinâmicas que 
dialogaremos a seguir.

Prática avaliativa dinâmica: rompendo a avaliação 
tradicional pelo trabalho colaborativo

Observando a historicidade das práticas avaliativas 
na seção anterior, compreendemos que essas práticas foram 
dominadas ao longo dos anos pelo paradigma derivado de 
uma tradição positivista e reducionista. Destarte, as práticas 
avaliativas caracterizaram-se pelo caráter “estático”, ou seja, 
a avaliação reduziu-se aos testes, priorizando o produto da 
aprendizagem, aquilo que o aluno é capaz de reproduzir 
do que foi ensinado pelo professor em detrimento de um 
processo avaliativo realizado durante a relação de ensino
-aprendizagem. 

O objetivo da avaliação dinâmica seria o de avaliar 
em mais detalhes a aprendizagem dos alunos observando
-as no cotidiano da sala de aula. Assim, o professor teria 
como objetivo descrever as competências manifestadas pe-
los alunos em situação de testagem e que serviriam como 
base para a elaboração de atividades de aperfeiçoamento. 

Na avaliação dinâmica, tem-se a aproximação e o en-
volvimento do professor no processo de ensino-aprendiza-
gem com foco na atuação do estudante. Nessa perspectiva 
avaliativa, o professor acompanha o aluno observando suas 
dificuldades na aprendizagem e colabora com aquele no 
sentido de auxiliá-lo a superar tarefas que sozinho não con-
seguiria resolver. De acordo com Meier (2007, p. 130-131):
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A Avaliação Dinâmica está baseada na crença de que 
o ser humano é “altamente plástico”, isto é, tem a ca-
pacidade, o potencial de modificar-se. Esse olhar é 
diferente do olhar da escola. Enquanto a escola está 
preocupada com o nível de funcionamento real, obser-
vável do sujeito, a avaliação dinâmica está centrada na 
possibilidade desse sujeito de aprender, de modificar-
se, de aprender a aprender. A avaliação é denominada 
“dinâmica”, pois avalia o sujeito de forma não estática, 
pontual. Avalia seu modus operandi, na trajetória entre o 
não aprendido ao aprendido. Muito mais que uma lista 
de conteúdos aprendidos, a avaliação dinâmica possi-
bilita ao professor conhecer quais de suas interferên-
cias possibilitaram insights ao aluno. Mais do que uma 
nota pelo conjunto de tarefas resolvidas, a avaliação 
dinâmica quer saber por que razão uma ou outra tare-
fa não foi possível de ser resolvida e, principalmente, 
como ajudar esse aluno a resolver tais tarefas, conside-
radas a princípio difíceis.

Segundo Meier (2007), a avaliação dinâmica permite 
ao professor e ao aluno conhecerem suas áreas de interesse 
maior e formas de raciocínio mais eficazes. Esse conheci-
mento a respeito do desempenho do aluno está em uma 
dimensão muito além da nota e das provas tradicionais, 
auxiliando-o a observar seu próprio progresso e seu estilo 
de aprendizagem. 

Essa modalidade avaliativa vem sendo desenvolvida 
desde a década de 1970, a partir dos trabalhos de Reuven 
Feuerstein e seus colaboradores, insatisfeitos com os mé-
todos de avaliação tradicionais. A ideia de avaliação dinâ-
mica desenvolveu-se a partir de concepções teóricas sobre 
a plasticidade da cognição humana e da necessidade de 
encontrar novos meios de avaliar os alunos que não se re-
duzissem apenas às provas (LINHARES, 1995). 

A perspectiva avaliativa dinâmica permite ao profes-
sor acompanhar o aluno e observar suas necessidades com 
a finalidade de garantir o fornecimento de ajuda, melho-
rando as condições da avaliação para que o examinando 
possa atingir grau crescente de autonomia em situações de 
aprendizagem (LINHARES, 1995). 

Nesse sentido, a prática avaliativa dinâmica constitui-
se em processo de acompanhamento da aprendizagem do 
aluno com foco em seu potencial de mudança. A avaliação 
dinâmica, conforme Campione (2002), possui três dimen-
sões: foco, interação e alvo.

O foco refere-se às diferentes formas pelas quais o 
potencial de mudança está sendo avaliado, isso se dá uti-
lizando-se procedimento de teste-ensino-reteste, ou pela 
observação contínua do aluno em seus processos envol-
vidos na aprendizagem e na mudança. Por exemplo, os 
alunos podem ser avaliados em uma tarefa ou teste espe-
cífico, logo após recebem alguma prática ou instrução e, 
subsequentemente, são testados novamente para verificar o 
aperfeiçoamento ou a receptividade em relação à instrução. 
O número de pontos obtidos indica aperfeiçoamento ou 
mudança e poderia ser pensado como indicador do poten-
cial de aprendizagem e para entender os processos nela 
envolvidos.

A interação refere-se ao tipo de envolvimento entre 
aluno e professor. Brown e Campione (1986) sugerem a 
realização de entrevistas com o objetivo de produzir dados 
que possam ter propriedades prognósticas. Pretende-se 
que esses dados demonstrem a situação do aluno, a na-
tureza do aperfeiçoamento necessário ou a quantidade de 
ajuda necessária para dominar um determinado conteúdo 
ou ter sucesso em determinada tarefa. A ideia é que a aná-
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lise dessas entrevistas forneça mais informações sobre os 
indivíduos do que os testes estáticos.

O alvo refere-se aos tipos de habilidades que estão 
sendo levadas em conta no processo avaliativo. A avaliação 
dinâmica visa o desenvolvimento de competências gerais 
e não apenas o domínio do aluno em uma área específica.

Destaca-se que na avaliação dinâmica não há o incen-
tivo à competição entre os alunos ou à comparação entre 
pares, tendo em vista que o indivíduo é comparado com 
ele mesmo em diversos momentos do processo de ensi-
no-aprendizagem. Nesse sentido, o sujeito é o seu próprio 
controle durante o processo avaliativo. 

Dessa forma, na entrevista reflexiva realizada com as 
professoras do ensino superior, visamos possibilitar a elas 
a vivência de uma situação colaborativa que ensejasse a re-
flexão crítica acerca das práticas avaliativas dinâmicas para 
que pudessem compreender a finalidade desta prática.

ORQUÍDEA: Qual seria a finalidade de uma prática 
avaliativa dinâmica?

MARGARIDA: A gente determina o momento de ava-
liar, mas eu entendo que a gente precisa de mais de 
um momento de avaliação mesmo, essa avaliação de-
veria ser uma coisa mais dinâmica, mais contínua, mais 
constante.

ROSA: Eu acho que é a questão de tentar outros meios 
de prática avaliativa, só que, às vezes, a gente não con-
segue. Eu tento fazer um trabalho, tento avaliar de 
forma diferente pra avaliar o conceito, porque eu per-
cebo muitas vezes no convívio com os alunos que nem 
sempre aquela prova corresponde ao que ele de fato 
conseguiu. 

GIRASSOL: Então, é a questão de que os alunos não 
estão ali só pra fazer prova, mas estão ali pra se forma-

rem, pra serem bons profissionais, mais humanizados. 
É questão de saber que o indivíduo tem suas experiên-
cias, suas vivências e no momento que ele tá atuando 
ele é um ser humano, ele deve pensar no outro, se 
colocar no lugar do outro, perceber o mundo, perce-
ber como as relações se estabelecem e isso a gente não 
aprende só lendo o código, a gente aprende com as 
vivências.

P1: E que cidadão a gente forma quando avalia de 
maneira dinâmica?

GIRASSOL: Acho que uma pessoa melhor. Pela expe-
riência que eu tenho, eu vejo que forma um cidadão 
consciente, crítico. Eu tive uma aluna que não gosta-
va, não queria aceitar quando eu fazia essa forma de 
avaliação, ela criou uma resistência comigo. No final 
do semestre, ela chegou pra mim e me convidou pra 
ser orientadora dela no TCC, disse que no decorrer 
do processo ela compreendeu o que eu queria dela. 
Aquilo foi muito marcante pra mim e certamente ela se 
tornou uma pessoa melhor, passou a ver a sociedade 
de uma forma mais crítica. Acho que seriam alunos 
e profissionais que vivenciaram o processo de ensino
-aprendizagem, questionadores, que refletem, que têm 
despertado o senso crítico.

MARGARIDA: Forma um profissional ético, com sen-
so crítico, é isso. Eu procuro não só passar informação, 
mas discutir com eles também pra gerar esse senso 
crítico, né? Eu tento mostrar que ali não é só um con-
teúdo no livro, mas que tem ligação direta com a reali-
dade, esse vínculo pra gerar o senso crítico.

ROSA: É isso mesmo.

Margarida, ao ser questionada, inicia utilizando a ex-
pressão “a gente”, o que indica ação realizada pelo grupo, 
revelando que existe momento determinado para a rea-
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lização da avaliação. A partícipe revela a necessidade em 
mudar a situação de haver um momento determinado para 
avaliar. 

No discurso de Rosa, evidencia-se a tentativa em re-
alizar forma diferente de avaliação e demonstra seu posi-
cionamento de não acreditar que somente a prova possa 
revelar aquilo que o aluno de fato conseguiu aprender. A 
prática avaliativa dinâmica foca não somente naquilo que 
o aluno já conseguiu aprender, mas em como ele aprende 
facilitando assim a compreensão do professor quanto ao 
potencial do aluno e às suas funções que estão em desen-
volvimento.

  A partícipe Girassol apresenta a compreensão de 
que a avaliação dinâmica propicia não apenas a formação 
de bons profissionais, mas contempla o aspecto humano 
na formação do aluno, ressaltando a importância de suas 
vivências para a constituição do próprio sujeito. As vivên-
cias em sala de aula possibilitam a contínua transformação 
do indivíduo pelas relações que estabelece com colegas e 
professores. O par mais experiente fornecerá a colabora-
ção necessária para que o aluno compreenda determinado 
conteúdo e possa desenvolver funções até então em ama-
durecimento. A partícipe destaca ainda a necessidade da 
superação da racionalidade técnica, que, segundo Libâneo 
(1993), baseia-se na transmissão de conteúdos pelo pro-
fessor, utilizando-se de testes para verificar se os alunos 
aprenderam o conteúdo. A partícipe revela o interesse na 
superação desse paradigma e compreende a finalidade da 
prática avaliativa dinâmica, bem como sua importância nes-
sa superação.

A partir do discurso das partícipes, interpretamos que 
Margarida e Rosa compreendem a importância da realiza-

ção de uma prática avaliativa dinâmica, no entanto, ainda 
não têm conhecimento de como realizar essa modalidade 
avaliativa. A partícipe Girassol revela compreensão da im-
portância da prática avaliativa dinâmica, embasando seu 
posicionamento nas vivências em sala de aula e na necessi-
dade de superação do paradigma da racionalidade técnica.

Girassol enfatiza sua credibilidade de que a prática 
avaliativa dinâmica forma um cidadão consciente e crítico. 
A partícipe destaca a vivência do processo de ensino-apren-
dizagem possibilitando aos alunos o questionamento e a 
reflexão que despertam o senso crítico. A prática que forma 
para a cidadania, segundo Liberali (2008), é aquela em 
que o docente desenvolve prática reflexiva e crítica de ma-
neira intencional e consciente, comprometendo-se com a 
formação de sujeitos críticos, comprometidos com a trans-
formação da sociedade em que vivem. A prática avaliati-
va dinâmica insere-se nessa perspectiva, uma vez que, não 
apenas prepara o aluno para assumir postos de trabalho 
na sociedade, mas visa o desenvolvimento do aluno como 
cidadão atento às necessidades do contexto sócio-histórico 
em que se insere.

Margarida entende a importância da prática avalia-
tiva dinâmica na formação de profissional ético que tenha 
desenvolvido seu senso crítico. Apesar de referir-se inicial-
mente apenas ao aspecto profissional da formação, a par-
tícipe revela que tenta instigar o senso crítico do aluno 
relacionando o conteúdo do livro à realidade em que vive. 

Dessa forma, a reflexão ocorrida na entrevista refle-
xiva realizada com as professoras possibilitou o entendi-
mento da finalidade das práticas avaliativas dinâmicas, bem 
como a compreensão de como vêm sendo desenvolvidas 
e a sua relevância na formação do aluno. A compreensão 
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das práticas a partir do contexto sócio-histórico em que 
se realizam, permite, segundo Smyth (1992), que as ações 
desenvolvidas pelas partícipes sejam mais conscientes, pos-
sibilitando-as compreender suas práticas avaliativas frente 
a questões sociais e históricas mais amplas, e não somente 
averiguar o que funcionou ou não. 

 Diante das possibilidades de atuação para a prática 
avaliativa das partícipes, visamos conduzir o processo de 
reflexão crítica de modo a alcançar o planejamento de mu-
danças na avaliação realizada pelas professoras, conceben-
do novas possibilidades de fazer. 

Caminhos para a materialização das práticas avaliativas 
dinâmicas no ensino superior

A partir da compreensão das práticas avaliativas di-
nâmicas, é necessário refletir acerca de ações que possam 
ser desenvolvidas no âmbito do ensino superior para que 
essas práticas se materializem. Na entrevista reflexiva reali-
zada com as professoras, discutimos acerca dessas ações de 
forma que mudanças qualitativas ocorressem no agir ava-
liativo gerando possibilidade de transformação das práticas 
até então realizadas pelas partícipes. 

ORQUÍDEA: Que ações poderíamos desenvolver pra 
tornar a prática avaliativa dinâmica possível?

GIRASSOL: Planejar, planejar.

MARGARIDA: Bom, algo que eu parei muito pra pen-
sar e vi que talvez esteja fazendo, assim, e pretendo 
continuar, é a questão do foco, que seria o teste-ensi-
no-reteste. Eu faço um ensino e depois uma pré-prova 
e outra prova e aí eu já consigo avaliar o crescimento, 
o desenvolvimento dele.

ROSA: Pode até ser assim, em um primeiro momento 
questionar os alunos, que é o prognóstico pra saber 
o nível deles, depois fazer o ensino e depois a prova.

MARGARIDA: É, eu faço isso. 

ORQUÍDEA: Mas você consegue fazer essa atividade 
antes da prova e visualiza esse desenvolvimento da ati-
vidade para a prova?

MARGARIDA: Sim, é assim que eu consigo fazer e 
também eu já vou observando o desenvolvimento do 
aluno.

No trecho apresentado, Orquídea incentiva as partí-
cipes a apresentar ações para a materialização das práticas 
avaliativas dinâmicas no contexto em que atuam. Girassol 
repete o “planejar” como ação concreta; Margarida destaca 
a ação do teste-ensino-reteste, apresentada por Campione 
(2002), quando caracteriza uma das dimensões da prática 
avaliativa dinâmica: o foco. Segundo o autor, o foco diz 
respeito ao nível de mudança observado no processo de 
realizar um teste prévio como prognóstico, como destaca 
Rosa, em seguida ocorre o oferecimento de uma instrução 
pelo professor e após realiza-se um novo teste para verifi-
car a mudança ocorrida ou a relevância da maneira como 
a instrução se apresentou. Dessa forma, o professor pode 
realizar o acompanhamento do aluno observando os pro-
cessos envolvidos na aprendizagem e na mudança. 

Ao ser questionada por Orquídea acerca da sua ob-
servação do desenvolvimento do aluno, Margarida revela 
que consegue realizar as três etapas (teste-ensino-reteste) 
da prática avaliativa dinâmica e destaca que faz o acompa-
nhamento do aluno.

A reflexão crítica realizada nos trechos das discus-
sões com as professoras possibilitou, por meio dos ques-
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tionamentos e das reflexões, que as partícipes compreen-
dessem as ações que realizam e pudessem transformá-las. 
Nesse sentido, Liberali (2008, p. 38) destaca que:

A reflexão crítica implica a transformação da ação, ou 
seja, transformação social. Não basta criticar a reali-
dade, mas mudá-la, já que indivíduo e sociedade são 
realidades indissociáveis. Assumir uma postura crítica 
implica ver a identidade dos agentes como intelectuais 
dentro da instituição e da comunidade, com funções 
sociais concretas que representam formas de conhe-
cimento, práticas de linguagem, relações e valores so-
ciais que são seleções e exclusões particulares da cul-
tura mais ampla. 

Observamos que existem as seguintes predominân-
cias: a prática avaliativa de Margarida e de Rosa caracteriza-
se como predominantemente tradicional, no entanto, reve-
la elementos da prática avaliativa dinâmica, por exemplo, a 
necessidade de acompanhar o desenvolvimento do aluno 
durante o processo de ensino-aprendizagem. A prática ava-
liativa de Girassol caracteriza-se como predominantemente 
dinâmica, entretanto, utiliza a prova como meio de per-
cepção de aprendizagem por parte do aluno. Constatamos 
também que as modalidades de avaliação tradicional e di-
nâmica não se apresentam puramente, mas se revelam na 
prática das partícipes agregando características ora de uma, 
ora da outra.

Concebemos a relevância da avaliação dinâmica como 
modalidade de caráter emancipatório capaz de promover o 
desenvolvimento cognitivo do aluno, especificamente do 
aluno de ensino superior, vez que nesse nível de ensino 
as práticas avaliativas têm se tornado apenas um meio de 
preparar os estudantes para provas e concursos, valorizan-

do tão-somente os procedimentos de avaliação que “valem 
nota”. Minick (1987) sugere que todos aqueles que parti-
cipam do movimento de avaliação dinâmica reconheçam a 
necessidade de desenvolver mecanismos de avaliação que 
ofereçam: medidas diretas do potencial de aprendizagem 
e desenvolvimento do sujeito; informações sobre os pro-
cessos que levam ao sucesso ou ao fracasso do sujeito na 
execução de tarefas cognitivas; e informações sobre o que 
poderia ser feito para facilitar a sua educação e o seu de-
senvolvimento.

Considerações finais

Observamos que as partícipes compreenderam e 
compartilharam do significado de prática avaliativa dinâ-
mica, que consiste na ênfase em avaliar os processos psico-
lógicos implicados na aprendizagem e na mudança, obser-
vando em mais detalhes a aprendizagem dos alunos. Dessa 
forma, identificamos os sentidos internalizados pelas partí-
cipes, viabilizando processo reflexivo que contribuiu para 
o compartilhamento de significados oportunizando, assim, 
significativas mudanças em suas práticas avaliativas.

Esta pesquisa-formação tornou-se oportunidade de 
formação para as partícipes, pois compreenderam suas prá-
ticas avaliativas e conceberam novas formas de avaliação, 
considerando a dinamicidade do processo avaliativo e a 
necessidade de acompanhar o desenvolvimento do aluno 
por meio de situações diversas em sala de aula e não so-
mente por meio da prova, gerando possibilidade de trans-
formação das práticas que realizavam antes da pesquisa. 

No campo social, a pesquisa trouxe expansão dos 
conhecimentos acerca das práticas avaliativas no ensino 
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superior, apresentando possibilidades de transformação. 
A investigação favorece o repensar das práticas avaliativas 
utilizadas pelos professores do ensino superior, investigan-
do a presença do aspecto dinâmico dessas avaliações e pro-
piciando maneiras de torná-lo mais presente por meio de 
reflexões compartilhadas colaborativamente entre os do-
centes, resultando numa perspectiva de melhoria da quali-
dade do ensino. 
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utilizadas pelos professores do ensino superior, investigan-
do a presença do aspecto dinâmico dessas avaliações e pro-
piciando maneiras de torná-lo mais presente por meio de 
reflexões compartilhadas colaborativamente entre os do-
centes, resultando numa perspectiva de melhoria da quali-
dade do ensino. 
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Introdução

A sociedade brasileira vem passando por profundas 
transformações em face do processo de globalização dos 
mercados mundiais, que trouxeram mudanças significati-
vas nos setores sociais, políticos, econômicos, culturais e 
educacionais, como por exemplo, a revolução da tecnologia 
e da informação.

Dentro desse contexto, a escola é chamada a repen-
sar o seu papel e, consequentemente, a sua estrutura, já 
que necessita desenvolver atividades que levem o aluno 
a construir novas competências. Isso se tornou necessário 
devido às novas exigências do mercado mundial frente às 
atividades humanas.

Cabe destacar que, para reestruturar a escola ao ce-
nário das mudanças econômicas e sociais, é necessário ha-
ver uma modificação nas práticas de gestão, pois mesmo não 
sendo garantia de resolução dos problemas educacionais, são 
meios para que se possam atingir os fins da educação. No que 
se refere a isso, Libâneo (2008, p. 68-69), afirma que:

[...] As instituições escolares vêm sendo pressionadas 
a repensar seu papel diante das transformações que 
caracterizam o acelerado processo de integração e re-
estruturação capitalista mundial. [...] os processos de 
organização e gestão das escolas, a avaliação dos re-
sultados por meio de provas ou exames nacionais, a 
modificação dos currículos, os modernos equipamen-
tos, todos são fatores imprescindíveis para promover 
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a qualidade, mas eles devem ser considerados meios, 
não como fins.

A escola continua sendo o espaço de debates e de 
concretização das políticas educacionais propostas pelo Es-
tado. Com isso, torna-se o centro do processo para mudan-
ças, tendo que reavaliar seus projetos e suas estratégias de 
atuação.

Logo, torna-se imprescindível fazer uma reflexão so-
bre a escola nesse processo de mudança, tomando como 
eixo de discussão a gestão da educação infantil em Teresi-
na, no período de 1996 à implantação da Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Brasileira (LDB) no 9.394/96.

É importante salientar que as contribuições que tra-
zemos para discussão dessa temática foram organizadas 
com base na pesquisa de mestrado da autora, que tratou da 
História da Educação Infantil em Teresina – PI, no período 
de 1968 a 1996. Propomo-nos a discutir, neste artigo, so-
bre as políticas de gestão direcionadas à Educação Infantil, 
que foram instituídas em Teresina no início do período em 
que a sociedade deu os primeiros passos em direção ao 
processo de redemocratização, ou seja, em 1980, até a im-
plantação da LDB 9.394/96, que estabeleceu as diretrizes e 
as bases da educação nacional.

Na realização deste trabalho, utilizamos a pesquisa 
documental nos arquivos da Casa Anísio Brito (Arquivo 
Público de Teresina), da Secretaria Estadual de Educação 
(SEDUC), e da Secretaria Municipal de Educação (SE-
MEC); como também a pesquisa bibliográfica, que trou-
xe para o nosso trabalho contribuições de alguns autores 
como Luck (2010), Paro (2007), Oliveira (1997) e Libâ-
neo (2008), que tratam da questão da gestão, e Ghiraldelli 

e Libâneo (2003), que discutem sobre as políticas direcio-
nadas à infância e à gestão em nível nacional. 

Legislação da gestão educacional e a relação com a educação 
infantil em Teresina

A década de 1980 representa um período de avanços 
na legislação brasileira, movido pelas amplas discussões 
que envolveram diferentes setores sociais. É importante 
lembrar que esses avanços legais, foram conquistas que não 
aconteceram da noite para o dia, mas que são resultados 
também do processo de redemocratização do país. 

Um ponto de vista que corrobora com essa afirma-
ção, e ainda acrescenta alguns detalhes, é o de Campos 
(2002, p. 27), ao afirmar que:

O divórcio entre a legislação e a realidade no Brasil, 
não é de hoje. Nossa tradição cultural e política sem-
pre foi marcada por essa distância e, até mesmo, pela 
oposição entre aquilo que gostamos de colocar no pa-
pel e o que de fato fazemos na realidade. Em todos 
os aspectos da vida nacional é possível observar esses 
contrastes na legislação. [...] na legislação educacional, 
desde 1971, quando foram definidos os oito anos de 
escolaridade obrigatória, descumpridas largamente até 
bem pouco tempo, sendo que ainda restam quase 2 
milhões de crianças fora do ensino fundamental nessa 
faixa de idade.

Percebemos que há uma enorme distância entre o 
que rege uma lei sua operacionalização. A sociedade pre-
cisa entender que para que a lei saia do papel e se torne 
efetiva naquilo que se propõe, necessita de mecanismos 
operacionais planejados que garantam sua aplicabilidade.
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O processo de redemocratização do país teve início 
a partir de 1985, após anos de autoritarismo impostos pela 
Ditadura Militar. Com a eleição de um novo Parlamento, 
instituído pela Assembleia Nacional Constituinte, foi redi-
gida uma nova Constituição, em 1988, CF/88 “´[...] mais 
generosa quanto a direitos sociais, se comparada com as 
anteriores” (GHIRALDELLI, 2008, p. 169). Um exemplo 
que evidencia isso é em relação às crianças menores de seis 
anos de idade, que passaram a ser consideradas sujeitos de 
direitos, crianças cidadãs, que têm direito a uma educação 
institucionalizada, além daquela recebida pela família. 

A CF/88 determina em seu Artigo 205 que: 

A educação, direito de todos e dever do Estado e da 
família, será promovida e incentivada com a colabora-
ção da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento 
da pessoa, seu preparo para o exercício da pessoa, seu 
preparo para o exercício da cidadania e sua qualifica-
ção para o trabalho. (BRASIL, 1988, p. 137).

Vemos que a Constituição determinou, pela primeira 
vez na história das legislações brasileiras, o dever do Esta-
do e da família, juntos, para com a educação das crianças, 
sendo a educação um direito e não um favor. 

Observamos que a CF/88 ampliou as obrigações do 
Estado para com a educação e reforçou a ideia de cres-
cimento econômico levando em consideração a igualdade 
social e o bem-estar da sociedade. Uma visão bem dife-
rente daquelas determinadas em décadas anteriores, 1960 
e 1970, quando havia a defesa da expansão da economia, 
fundamentada na teoria do desenvolvimento, tendo o Esta-
do o papel principal, de articulador e de planejador absolu-
to das políticas que levariam o país ao mais alto patamar de 

crescimento, sem ao menos consultar a opinião da popula-
ção, mas apresentando-se como provedor, assistencialista e 
necessário.

Nessa perspectiva, ocorre também uma modificação 
em relação à gestão, uma vez que é dado início a um pro-
cesso de superação do modelo centralizador, autoritário, 
oriundo da teoria funcionalista, pragmática. Nesse momen-
to, percebemos uma urgência por modelos mais flexíveis 
de gestão, que viessem contribuir para evitar a falência do 
Estado, já que ele não estava conseguindo atender suas 
propostas. A CF/88 sistematizou, em seu Artigo 206, esse 
novo tipo de gestão, elegendo a gestão democrática como 
a ideal e um dos princípios para a gerência do ensino pú-
blico: “O ensino será ministrado com base nos seguintes 
princípios: VI – gestão democrática do ensino público, na 
forma da lei” (BRASIL, 1988, p. 137-138).

Contudo, é relevante destacar que, apesar de a demo-
cracia ser a nossa forma de governo, consequentemente, o 
princípio democrático – aquele que deve fundamentar os 
processos de gestão no âmbito da sociedade –, não garante 
a sua efetivação, sendo necessário a interpretação dos ter-
mos gestão e democracia em cada situação e em cada con-
texto apresentado (OLIVEIRA, 1997). Logo, fica evidente 
que não podemos classificar como gestão democrática um 
paradigma só porque há um incentivo à participação e à 
descentralização das ações, sem, no entanto, “[...] incorpo-
rar efetivamente os segmentos sociais e suas representa-
ções no processo” (OLIVEIRA, 1997, p. 64). 

Percebemos que, às vezes, existem equívocos em re-
lação ao conceito de gestão democrática, uma vez que o seu 
entendimento é interpretado como se todos tivessem que 
fazer e participar de tudo, quando, na verdade, para se agir 
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democraticamente, passa-se primeiro por uma construção 
social, em que o sujeito desenvolve uma visão dialética da 
realidade, a partir de suas competências éticas e políticas. 

É interessante observar que na transição para os anos 
1990: 

Os grupos mais pobres da sociedade são os mais dire-
tamente afetados pelos baixos índices de desempenho 
do sistema educativo. Estudos realizados no Brasil e 
creio que o mesmo deve ocorrer em outros países, in-
dicam que em 1987, 44% da população de 0-17 anos 
vivia em famílias com renda mensal de até 1/2 (meio) 
salário mínimo per capita, ou seja, pouco mais de 20 
dólares. É nestes grupos que os índices de aproveita-
mento escolar têm resultados particularmente nefas-
tos. (GARCIA, 1991, p. 30). 

Isso nos mostra que muitos desafios tiveram que ser 
enfrentados na década de 1990. Apesar disso, ela se apre-
sentou promissora em reformas e programas educacionais, 
caracterizadas mais como administrativas do que como 
educacionais, já que havia certa urgência em modificar o 
cenário de todo o sistema educacional brasileiro, em todos 
os níveis e instâncias – federal, estadual e municipal. Isso 
se deve ao fato de o Brasil ter assumido compromissos in-
ternacionais, a partir da Conferência Mundial de Educação 
para Todos, realizada em 1990, em Jomtien, na Tailândia, 
na qual foi proposta uma discussão internacional sobre a 
elaboração de um plano, com o prazo de 10 anos, para ten-
tar diminuir as altas taxas de analfabetismo dos nove países 
que apresentaram os piores resultados. Esses países ficaram 
caracterizados como os “G-9”: Bangladesh, Brasil, China, 
Egito, Índia e Indonésia. Esse encontro foi planejado pela 
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência 

e a Cultura (UNESCO), pelo Fundo das Nações Unidas 
para a Infância (Unicef), pelo Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento (PNUD) e pelo Banco Mundial 
(BM). Tínhamos, na época, “[...] 100 milhões de crianças 
fora da escola e mais de 900 milhões de adultos analfabe-
tos” (GHIRALDELLI, 2008, p. 191).

Levando em consideração essa situação, o Brasil se 
comprometeu com os órgãos internacionais, de que aten-
deria as diretrizes básicas sugeridas na Conferência, no 
prazo determinado deixando, portanto, de fazer parte do 
“G-9”.

Além desse encontro, em Jomtien, outro que merece 
destaque no panorama da educação mundial é o de Nova 
Delhi, em 1993, que tinha como objetivo atender à de-
manda de universalização do ensino básico. Para que esse 
atendimento fosse alcançado, era necessário promover al-
gumas mudanças, entre elas, a de “[...] modelos de gestão 
do ensino público calcados em formas mais flexíveis, parti-
cipativas e descentralizadas de administração dos recursos 
e das responsabilidades” (OLIVEIRA, 1997, p. 62).

Podemos ousar, então, em afirmar que nesse período 
de incertezas e instabilidade econômica e política em ní-
vel mundial, foram estabelecidas novas orientações para as 
ações administrativas direcionadas ao sistema educacional, 
ou seja, implantou-se a ideia da valorização humana, em 
detrimento da valorização do produto e da técnica. Para 
Hora (1999, p. 41):

[...] O papel da administração da educação aí, será o de 
coordenar a ação dos diferentes componentes do sis-
tema educacional, sem perder de vista a especificidade 
de suas características e de seus valores de modo que a 
plena realização de indivíduos e grupos seja efetivada.
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Diante dessa reflexão, cabe-nos mostrar que o papel 
da gestão é imprescindível nesse processo de mudanças, 
chegando a ser essencial para a melhoria da qualidade so-
cial, da educação e do desenvolvimento econômico de uma 
sociedade. Essa tem sido uma das discussões realizadas nos 
encontros de educação em nível nacional e internacional.

Sabemos, no entanto, que em educação as mudanças 
ocorrem de forma lenta e que isso ainda é possível devido 
à mobilização social. Isso foi o que aconteceu com os novos 
avanços legais, direcionados à educação, a partir da implan-
tação da LDB no 9.394/96. Vários debates foram realizados 
e alguns projetos de lei tramitaram por um longo perío-
do no Congresso até ser aprovada em 20 de dezembro de 
1996. Na verdade, já estávamos atrasados, já que conti-
nuávamos, até essa data, sendo regidos por uma legislação 
educacional, a Lei no 5.692/71, que havia sido implantada 
em outro contexto, a ditadura. Tínhamos uma Constituição 
Federal atualizada, na medida do possível para a época, e 
uma LDB atrasada e fora do contexto. 

A nova LDB, a de no 9.394/96, reforça em seu artigo 
3o, em relação à gestão, o que já havia sido determinado 
pela CF/88, isto é, “O ensino será ministrado com base nos 
seguintes princípios: VIII – gestão democrática do ensino 
público, na forma desta lei e da legislação dos sistemas de 
ensino” (BRASIL, 1996, p. 22).

A referida Lei propõe a reorganização da educação 
brasileira ao estruturar de forma mais justa a educação 
básica, acrescendo o nível da educação infantil aos outros 
dois, que já haviam sido contemplados, o fundamental e o 
médio. Ela também orienta que o princípio democrático 
seja vivenciado por aqueles que estão na linha de frente do 
processo ensino-aprendizagem, os docentes, no seu artigo 

13, inciso I, por meio da participação da elaboração da pro-
posta pedagógica da escola. Dessa forma, eles serão corres-
ponsáveis pelo projeto da escola, estando inclusos entre os 
sujeitos que irão implementá-lo e avaliá-lo.

Breve panorama histórico das ações desenvolvidas pela 
gestão educacional em Teresina

A população do Estado do Piauí, no início da déca-
da de 1980, era predominantemente rural, mesmo haven-
do uma tendência à elevação no processo de urbanização. 
De acordo com o documento da SEDUC, “[...] No Estado 
do Piauí em 1981, havia uma população escolarizável de 
591.021 crianças, das quais 433.973 estão matriculadas 
[...]”. Vejamos os números da matrícula da Pré-Escola por 
rede ou entes federativos nos anos de 1980 e 1981. 

MATRÍCULA POR REDE – 1980

MODALI-
DADE DE 
ENSINO

Matrícula Federal Estadual Municipal Particular

Total % Mat. % Mat. % Mat. % Mat. %

PRÉ-ES-
COLAR

18.461 2,86  96 2,95 6.105 1,59 4.427 2,19 7.833 13,64

Fontes: Relatório dos Departamentos da Secretaria da Educação – 
Jan./82. Secretaria da Educação – PI. 

Observamos que houve um aumento no número de 
alunos matriculados na pré-escola no ano de 1980 para 
1981, sendo que o maior número de matrículas ocorria na 
rede privada de ensino, mostrando a participação efetiva 
dessa rede sobre as demais, seguida logo depois pela rede 
estadual. 
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Para melhor compreendermos esse contexto, resol-
vemos trazer para nossa discussão a seguinte informação: 

Os recentes trabalhos voltados para a produtividade 
e efetividade do 1o grau constataram que o alto ín-
dice de repetência e evasão nas 1as. séries são oca-
sionados pela falta de condições que têm a maioria 
dos alunos para acompanhar o ensino regular. São 
alunos com desenvolvimento bio-psico-social defi-
ciente. O fato constatado levou o MEC a reconhecer 
a Educação Pré-Escolar como escolaridade prioritá-
ria e de primordial importância para a solução desta 
problemática que compromete a produtividade da 
educação, tendo em vista os fatores de origem sócio
-econômico e cultural interferirem negativamente na 
aprendizagem. 

Percebemos que a Pré-Escola estava sendo vista 
como o alicerce do ensino de 1o grau. Havia uma preocu-
pação em suprir as deficiências desse grau de ensino, prin-
cipalmente em relação às atividades elementares como ler 
e escrever, assim como o combate a evasão. Sabemos que 
a interpretação dessa situação ficou a desejar, uma vez que 
muitas escolas passaram a ver a criança da pré-escola como 
se fosse do Ensino Fundamental, não respeitando sua faixa 
etária e sua especificidade. 

Vale lembrar que segundo Silva (2008, p. 111):

[...] O Piauí segue novamente as diretrizes nacionais 
em relação à pré-escola e em 1978, o Governo de Lu-
cídio Portela implanta o Projeto Casulo, no mesmo ano 
da implantação em nível nacional, sob subordinação 
da Legião Brasileira de Assistência (LBA). 

Podemos ousar, então, em afirmar que o Projeto Ca-
sulo não tinha como objetivo suprir as deficiências cultu-

rais das crianças, mas tentar solucionar os altos índices de 
evasão do ensino fundamental, principalmente da 1a série. 

Nesse período, o Estado do Piauí:

[...] estava atravessando o terceiro ano consecutivo de 
seca, trazendo com isso prejuízos consideráveis a to-
dos os setores da sociedade. O êxodo rural aumentou 
com a saída do homem do campo para fugir da seca 
para a cidade, gerando problemas sociais na zona ur-
bana. Para o Governador Lucídio Portella, a educação 
é quem iria impulsionar o desenvolvimento do Estado, 
dando prioridade ao ensino pré-escolar [...]. (SILVA, 
2008, p. 112).

A população e a matrícula de dois a seis anos, per-
centual e déficit de atendimento da educação pré-escolar 
da rede oficial do Estado do Piauí de 1979 a 1981 podem 
ser representadas na tabela abaixo: 

ANOS
POPULA-

ÇÃO DE 2 A 
6 ANOS

MATRÍCU-
LAS DE 2 A 

6 ANOS

% DE 
ATENDI-
MENTO

DÉFICIT 
DE ATEN-
DIMENTO

1979 399.790 14.197 3,55 96,45

1980 412.144 18.461 4,48 95,52

1981 422.200 19.069 4,50 95,50
Fonte: Equipe de Estatística e Informática – EEI/AP, apud Plano Es-
tadual de Educação – Jan/82. Projeção – 1981 – Grupo Tarefa – GT 
– 1982. Secretaria de Educação – PI. 

Verificamos que houve um aumento no número de 
matrículas das crianças na faixa etária da pré-escola, de 
1979 a 1981, sendo que a elevação maior se deu de 1979 
para 1980, fato que se deve ao aumento de escolas infantis 
na rede estadual de ensino. Esse fato fez com que o per-
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centual de atendimento da Pré-Escola no Piauí atingisse 
4,50%, um acréscimo de 0,95% em relação ao ano de 1979.

O contexto social do Estado do Piauí, em 1985, foi 
marcado por sérios problemas causados pela grande en-
chente que abateu o Estado, causando muitas destruições. 
Entre as políticas sociais implantadas pelo Governo, repre-
sentado, na época, por Hugo Napoleão, está a criação do 
Projeto Poti, um programa de assistência às crianças de 
zero a seis anos de idade, da periferia de Teresina. Na ver-
dade, a implantação do Projeto Poti foi uma tentativa para 
tentar minimizar um dos grandes problemas gerados pela 
expansão acelerada gerada pela urbanização de Teresina, 
que era “[...] o grande déficit que existia entre a demanda e 
a oferta da Educação Infantil” (SILVA, 2008, p. 110).

Vale ressaltar que a gestão educacional da Educação 
Pré-Escolar do Estado do Piauí, estava sob a coordenação 
da Secretaria de Educação Estadual (SEED), desde 1976, 
especificamente da Divisão de Educação Pré-Escolar, setor 
ligado diretamente ao gabinete do secretário, permanecen-
do assim até 1986. Percebemos, portanto, que não havia 
um departamento específico para gerenciar, de forma sis-
têmica, a Educação Infantil. É possível que isso se deva ao 
fato da educação de crianças pequenas, ainda estar, nesse 
período, muito direcionada à assistência e ao cuidar. 

Com a mudança de governo, em 1987, assumiu Al-
berto Tavares Silva, que permaneceu no cargo até 1990. 
A gestão educacional da Educação Infantil do Piauí fica a 
cargo do Departamento de Ensino de 1o grau. Logo, obser-
vamos que houve a extinção da Divisão de Educação Pré
-Escolar, mas não foi criado um departamento próprio que 
gerenciasse as ações desse nível de ensino, ficando atrelado 
ao ensino de 1o grau.

É, contudo, bastante significativo entender o que afir-
ma Luck (2010, p. 25 e 35) sobre a gestão educacional:

[...] faz-se referência à gestão em âmbito macro, a par-
tir dos órgãos superiores dos sistemas de ensino e em 
âmbito micro, a partir das escolas. [...] Gestão educa-
cional corresponde ao processo de gerir a dinâmica 
do sistema de ensino como um todo e de coordena-
ção das escolas em específico, afinado com as diretri-
zes e políticas educacionais e projetos pedagógicos 
das escolas. 

Diante do exposto, constatamos que a gestão educa-
cional da Educação Infantil do Estado do Piauí atendia as 
diretrizes nacionais, uma vez que seguia as ideias dissemina-
das no país, de políticas assistencialistas, com ênfase mais no 
cuidar do que no educar, como também naquelas que defen-
diam a educação dessas crianças como um momento de pre-
paração para o Ensino Fundamental, tentando, assim, evitar 
as altas taxas de reprovação nas séries iniciais (SILVA, 2011).

Para Luck (2010, p. 26-27), a partir do contexto 
dos anos 1990:

[...] grande atenção passou a ser dada às questões de 
gestão educacional, lideradas, sobretudo, pelo Conse-
lho Nacional de Secretários de Educação, que estabele-
ceu e mantém, desde então, a gestão educacional como 
uma de suas políticas prioritárias. Atenção efetiva tem 
sido dedicada para a gestão que, como um conceito 
relativamente novo, superador do enfoque limitado de 
administração, se assenta sobre a mobilização dinâmi-
ca do elemento humano. 

Verificamos, então, que o talento do elemento huma-
no associado ao trabalho coletivo tornam-se peças centrais 
para a consolidação do novo tipo de gestão. Nesse contex-



ZÉLIA MARIA CARVALHO E SILVA

242

GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL EM TERESINA: 
DESVELANDO SUA HISTÓRIA NO PERÍODO DE 1980 A 1996

243

centual de atendimento da Pré-Escola no Piauí atingisse 
4,50%, um acréscimo de 0,95% em relação ao ano de 1979.

O contexto social do Estado do Piauí, em 1985, foi 
marcado por sérios problemas causados pela grande en-
chente que abateu o Estado, causando muitas destruições. 
Entre as políticas sociais implantadas pelo Governo, repre-
sentado, na época, por Hugo Napoleão, está a criação do 
Projeto Poti, um programa de assistência às crianças de 
zero a seis anos de idade, da periferia de Teresina. Na ver-
dade, a implantação do Projeto Poti foi uma tentativa para 
tentar minimizar um dos grandes problemas gerados pela 
expansão acelerada gerada pela urbanização de Teresina, 
que era “[...] o grande déficit que existia entre a demanda e 
a oferta da Educação Infantil” (SILVA, 2008, p. 110).

Vale ressaltar que a gestão educacional da Educação 
Pré-Escolar do Estado do Piauí, estava sob a coordenação 
da Secretaria de Educação Estadual (SEED), desde 1976, 
especificamente da Divisão de Educação Pré-Escolar, setor 
ligado diretamente ao gabinete do secretário, permanecen-
do assim até 1986. Percebemos, portanto, que não havia 
um departamento específico para gerenciar, de forma sis-
têmica, a Educação Infantil. É possível que isso se deva ao 
fato da educação de crianças pequenas, ainda estar, nesse 
período, muito direcionada à assistência e ao cuidar. 

Com a mudança de governo, em 1987, assumiu Al-
berto Tavares Silva, que permaneceu no cargo até 1990. 
A gestão educacional da Educação Infantil do Piauí fica a 
cargo do Departamento de Ensino de 1o grau. Logo, obser-
vamos que houve a extinção da Divisão de Educação Pré
-Escolar, mas não foi criado um departamento próprio que 
gerenciasse as ações desse nível de ensino, ficando atrelado 
ao ensino de 1o grau.

É, contudo, bastante significativo entender o que afir-
ma Luck (2010, p. 25 e 35) sobre a gestão educacional:

[...] faz-se referência à gestão em âmbito macro, a par-
tir dos órgãos superiores dos sistemas de ensino e em 
âmbito micro, a partir das escolas. [...] Gestão educa-
cional corresponde ao processo de gerir a dinâmica 
do sistema de ensino como um todo e de coordena-
ção das escolas em específico, afinado com as diretri-
zes e políticas educacionais e projetos pedagógicos 
das escolas. 

Diante do exposto, constatamos que a gestão educa-
cional da Educação Infantil do Estado do Piauí atendia as 
diretrizes nacionais, uma vez que seguia as ideias dissemina-
das no país, de políticas assistencialistas, com ênfase mais no 
cuidar do que no educar, como também naquelas que defen-
diam a educação dessas crianças como um momento de pre-
paração para o Ensino Fundamental, tentando, assim, evitar 
as altas taxas de reprovação nas séries iniciais (SILVA, 2011).

Para Luck (2010, p. 26-27), a partir do contexto 
dos anos 1990:

[...] grande atenção passou a ser dada às questões de 
gestão educacional, lideradas, sobretudo, pelo Conse-
lho Nacional de Secretários de Educação, que estabele-
ceu e mantém, desde então, a gestão educacional como 
uma de suas políticas prioritárias. Atenção efetiva tem 
sido dedicada para a gestão que, como um conceito 
relativamente novo, superador do enfoque limitado de 
administração, se assenta sobre a mobilização dinâmi-
ca do elemento humano. 

Verificamos, então, que o talento do elemento huma-
no associado ao trabalho coletivo tornam-se peças centrais 
para a consolidação do novo tipo de gestão. Nesse contex-



ZÉLIA MARIA CARVALHO E SILVA

244

GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL EM TERESINA: 
DESVELANDO SUA HISTÓRIA NO PERÍODO DE 1980 A 1996

245

to, é criado, em 1991, pela SEED, um departamento pró-
prio para sistematizar e gerenciar as ações educativas dire-
cionadas às crianças de quatro a seis anos, o Departamento 
de Educação Pré-Escolar, que recebeu a mesma estrutura 
dos outros departamentos já existentes, e passou a investir 
em programas que qualificassem tanto os educadores da 
Pré-Escola, quanto os especialistas em Educação.

No entanto, as políticas educacionais implantadas na 
década de 1990 pelo Governo Federal davam prioridade 
ao Ensino Fundamental, considerado obrigatório pela Lei 
5.692/71. 

Essa situação apresenta duas variáveis: a primeira é 
demonstrada pela desatualização da lei para o contexto; 
e, a segunda, em que, apesar do incentivo do discurso do 
governo durante vários anos, de que a Pré-Escola era o es-
paço de preparação para o Ensino Fundamental, nesse pe-
ríodo, esse discurso não foi levado tanto em consideração. 
Assim, a sociedade começava a almejar um espaço maior de 
discussão e de reconhecimento em relação à criança cidadã 
e seus direitos. 

Portanto, o processo de valorização da criança e a 
nova ordem econômica modificaram a estrutura social, os 
papéis dos sujeitos na sociedade, assim como ampliaram as 
formas de comunicação, trazendo novas exigências, e uma 
delas foi, sem dúvida, a inserção da criança com faixa etária 
para a Pré-Escola no sistema de ensino. 

A gestão educacional da Educação Infantil em nível 
de município foi quase inexistente nesse período, já que, o 
sistema passou quatro anos, de 1991 a 1995, elaborando 
uma Proposta Curricular que foi direcionada aos Ensino 
Fundamental I e II, mostrando claramente ser esse nível 
a sua prioridade. Vejamos o que dizem as Diretrizes Cur-

riculares do Município de Teresina (DCMT), lançadas em 
2008: “[...] duas etapas: a primeira com dois blocos de dois 
anos, tendo um único professor responsável por sua regên-
cia; e a segunda sob a responsabilidade de vários profes-
sores, sendo um para cada área de estudo” (2008, p. 15).

Observamos que o município teresinense adota, as-
sim como a maioria dos municípios brasileiros, a política 
assistencialista direcionada para a Educação Infantil e, por 
esse motivo, a gestão ocorre em parceria com órgãos de 
assistência social. Em Teresina, a articulação se deu com a 
Secretaria Municipal de Cidadania e de Assistência Social 
(SEMTCAS) e com a Secretaria Municipal da Criança e do 
Adolescente (SEMCAD), que se tornaram, por muito tem-
po, as instituições gestoras desse nível de ensino.

Vale salientar que a rede estadual organizou, em 
1994, a segunda Proposta Curricular para o Ensino Fun-
damental e Pré-Escolar do Estado do Piauí. Silva (2011, p. 
8) informa que:

É importante reiterar que, já havia nesse período, por 
parte dos gestores da rede estadual, uma preocupa-
ção em favorecer condições básicas de intencionali-
dade educativa, para uma melhor sistematização das 
atividades direcionadas às crianças da Pré-Escola. Por 
isso, o investimento no processo de capacitação dos 
profissionais que desempenhavam funções educativas 
nesses espaços.

Para compreendermos melhor essa questão, enfati-
zamos que, desde a promulgação da CF/88, já se concedia 
à criança o direito, e não um favor, à educação. Logo, era 
natural que a gestão educacional da SEED desenvolvesse 
ações com intencionalidade educativa e, consequentemen-
te, capacitasse os profissionais desse setor.
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Iniciou-se, em 1995, com a posse de Fernando Hen-
rique Cardoso (FHC), uma política educacional com carac-
terística sistêmica, que atendia as exigências internacionais 
em relação a “[...] financiamento, formação de professores, 
currículo, avaliação e gestão” (LIBÂNEO, 2003, p. 164). 
Esses eram os eixos que a gestão deveria direcionar suas 
ações de forma efetiva e eficaz.

Nesse contexto, o Departamento de Educação Infan-
til (DEPRE) continuou a desenvolver ações com o objetivo 
de melhorar a qualidade da educação direcionada às crian-
ças de quatro a seis anos. Para obter esse objetivo, elabo-
rou um projeto de ação integrado com o Departamento de 
Ensino Fundamental, no triênio de 1995-1998:

O atendimento a esse nível educacional ainda não é sa-
tisfatório à demanda existente, pela falta de investimento 
técnico e financeiro, bem como pela insuficiência e ina-
dequação de espaços físicos, de equipamentos e mate-
riais pedagógicos. A preocupação central do DEPRE, na 
tentativa de minimizar estas dificuldades foi a de buscar 
uma ação integrada entre Educação Infantil e Ensino 
Fundamental. [...] as condições de funcionamento das 
unidades pré-escolares da rede estadual: no de pré-es-
colas independentes – 29; no de pré-escolas vinculadas- 
66; faixa etária – 4 a 6 anos; no de crianças atendidas 
– 10.162; no de professores – 381. (DEPRE, 1998, p. 30).

Cabia, portanto, à gestão educacional, a fiscalização, 
o acompanhamento e a avaliação das ações. Os encontros 
com os gestores escolares, professores que ministravam au-
las para as crianças de quatro a seis anos, como também 
professores das séries iniciais do Ensino Fundamental, 
eram realizados periodicamente, com o intuito de melhorar 
o desempenho desses nas séries seguintes.

Diante desses fatos, fica evidente que havia uma pre-
ocupação não só com a política de acesso, mas de perma-
nência dessa criança na escola, e com a diminuição do ín-
dice de repetência no Ensino Fundamental.

É interessante observar que com a implantação da 
LDB, no 9.394/96, a oferta e a gerência da Educação In-
fantil em creches e pré-escolas, para crianças de zero a seis 
anos passou a ser responsabilidade do município, que teve 
o prazo de três anos, após a promulgação da LDB, isto é, 
até 1999, para integrar esse nível ao sistema municipal de 
ensino. Entretanto, verificamos que ainda demorou para 
que o município de Teresina assumisse, de fato, essa gerên-
cia. Um dado que nos chamou atenção foi apresentado por 
Silva (2008, p. 119), ao afirmar que:

De acordo com o Censo Educacional do Brasil de 
1996, foram registradas 4.270.376 matrículas na Edu-
cação Infantil. E no Piauí 113.185, sendo 121 na rede 
particular. Estes dados nos levaram à compreensão de 
que mesmo tendo havido uma expansão na área, o nú-
mero de matrículas apresentados pelo nosso Estado 
ainda era baixo, sendo a esfera municipal aquela eu 
mais matriculou crianças de 4 a 6 anos de idade. 

É possível inferir, a partir desses dados, que a parti-
cipação da rede municipal com o maior número de matrí-
culas de crianças de quatro a seis anos justificou-se pelo 
papel desempenhado pela SEMCAD e pela SEMTCAS, que 
eram responsáveis pela maior oferta de vagas para atender 
a essa clientela. Somente na década seguinte, especifica-
mente em 2006, é que a Secretaria Municipal de Educação 
e Cultura (SEMEC) assumiu a gestão educacional desse 
nível de ensino, responsabilizando-se tanto pela gerência 
das creches, para crianças de zero a três anos, quanto das 
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pré-escolas, direcionadas às crianças de quatro e cinco 
anos (DCMT, 2008).

Considerações finais

Por fim, compreendemos que a busca de qualidade 
ao atendimento à criança de 0 a 5 anos de idade, constituiu 
e constitui um grande desafio tanto para os gestores edu-
cacionais, quanto para os gestores escolares.

A implementação de uma Educação Infantil de quali-
dade que, para Paro (2009, p. 34), “[...] deve referir-se, por-
tanto, à formação da personalidade do educando em sua 
integralidade, não apenas à aquisição de conhecimento em 
seu sentido tradicional”, significa conceber uma educação 
com intencionalidade educativa, que tenha como objetivo 
o desenvolvimento integral da criança, não só no aspecto 
cognitivo, mas também no afetivo, físico, psicológico e so-
cial (BRASIL, 1996).

Finalmente, lembramos que o grande desafio no 
atendimento a essa clientela deve-se também ao fato de 
gestores do poder público, assim como da própria socie-
dade civil, demorarem a fazer a leitura da criança pequena 
como cidadã. Portanto, enquanto os gestores não internali-
zarem essa ideia, assim como a da gestão democrática e da 
valorização do elemento humano, no processo decisório da 
organização, ainda continuaremos a passos lentos na efe-
tivação de políticas educacionais direcionadas à infância.
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Introdução

O artigo apresenta uma análise acerca de estudos rea-
lizados sobre a Capoeira como um fenômeno sociocultu-
ral urbano que nasceu como instrumento de resistência 
social, no tempo em que valentia era sinônimo de noto-
riedade e de fama (SOARES, 2002b; SANTUCCI, 2008), 
vindo a transformar-se em expressão cultural identitária 
brasileira a partir da década de 1930, notadamente com a 
criação da Capoeira Regional por Mestre Bimba, na Bahia, 
constituindo-se, na atualidade, em patrimônio da cultura 
nacional, no contexto da implantação de políticas públi-
cas de resgate das culturas populares que representam 
nossa identidade nacional, e da criação de mecanismos de 
domesticação e controle dessa expressão cultural pelo Es-
tado nacional, em diálogo com algumas representações e 
reflexões pessoais construídas a partir de vivências, estu-
dos e, acima de tudo, observações participantes e integra-
das ao universo dessa cultura, em que, além do grau de 
mestre de Capoeira, possuímos mais de 30anos de prática 
efetiva.

Um aspecto que nos chama a atenção, e caracteriza 
muito bem essa tentativa de controle destacado acima, é o 
processo de institucionalização escolar da Capoeira. Inicial-
mente tratada como cultura marginal, tendo que invadir os 
espaços escolares para puder ser praticada, a Capoeira hoje 
se insere de forma institucional e oficializada nos currí-
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culos escolares, como uma prática pedagógica disciplinar1, 
um campo de conhecimento ressaltado, sobremaneira, em 
suas qualidades formativas e de contribuição efetiva na 
educação adequada de crianças e de jovens na escola.

É fácil perceber que nas escolas oficiais ainda se pri-
vilegiam pedagogias que trabalham com a aprendizagem e 
o conhecimento de forma fragmentada e reducionista, em 
que os alunos agem de forma controlada, fazendo somente 
o que lhes é permitido, tornando-se sujeitos com pouca ou 
quase nenhuma consciência crítica ou política, facilmente 
manipuláveis e explorados, sem capacidade de perceber a 
realidade que os cerca e tampouco se perceberem como 
sujeitos das transformações culturais, sociais, históricas, po-
líticas e educacionais2.

Em contraponto, as práticas culturais populares, como 
a Capoeira, trabalham com um educar, conforme Vascon-
celos (2009, p. 10), marcado por formas de ensino e de 
aprendizagem em que o movimento, o gestual, a oralidade, 
torna a expressividade das ações dinamicamente condu-
zidas por uma mistura de “[...] alegria, felicidade, êxtase, 
embriaguez e, acima de tudo, falsidade e malícia”, opor-

1 Aqui falamos a partir da realidade de Teresina/PI, onde significativa parce-
la de escolas públicas municipais e estaduais desenvolvem o Projeto Segun-
do Tempo, projeto em que a Capoeira ocupa lugar de destaque, envolvendo 
centenas de crianças e de jovens, de ambos os sexos; além disso, não raro, 
inúmeras escolas públicas e particulares desenvolvem atividades com Capo-
eira, sendo que, na maioria das vezes, o professor de Capoeira faz um acordo 
com a direção da escola, realizando aulas aos sábados e aos domingos e 
cobrando uma taxa dos alunos, da qual recebe um percentual. Para maiores 
informações “Capoeira: o preconceito ainda existe?”, (Porto Alegre: Armazém 
Digital, 2010), de nossa autoria.
2 A este respeito, podemos destacar a obra de Edgar Morin, “A cabeça bem 
feita: repensar a reforma, reformar o pensamento”, Rio de Janeiro: Bertrand Bra-
sil, 2003, em cuja leitura se encontrarão argumentos legitimados sobre as 
pedagogias privilegiadas em escolas, assentadas em práticas desestimulantes 
para os alunos.

tunidade significativa para que os alunos possam apren-
der de forma integral, expressando sentimentos e emoções 
tornadas possíveis porque cada gesto e cada expressão que 
executam são permeadas de história, resultando em um 
processo contínuo de reconstrução dessa história, por meio 
das possíveis e complexas formas de agir que os corpos 
livres passam a ter.

Nossa reflexão, neste artigo, recai sobre o embate en-
tre as possibilidades da Capoeira como prática cultural de 
educação não formal, que educa para a liberdade de expres-
são, seja gestual (movimentos) e/ou oral (musicalidade), 
enfatizando formas diversas e reelaboradas de se considerar 
a história social brasileira, por meio da luta e do uso de es-
tratégias de resistências contra a opressão imputada ao povo 
(em especial o negro no Brasil), e as tentativas de institucio-
nalização dessa cultura, por meio da conformação, do con-
trole e da domesticação, remetendo a ideia de produção de 
corpos submissos e dóceis enfatizada por Foucault (2005).

Por meio de levantamento bibliográfico, aliado às 
observações e aos registros, que optamos por classificar de 
notas e ensaios, procuramos descrever as formas com que 
compartilham esses conhecimentos e saberes com as pesso-
as que compõem o grupo, constituindo o que se denomina 
de escola de Capoeira (ANGROSINO, 2009).

Educação formal e não formal: diferenças e interfaces 
possíveis

A educação como processo geral não se restringe e 
nem começa na escola. Antecede a educação escolar e con-
tinua além de seus limites. Sobre isso, Sacristán e Gómez 
(2000) afirmam que a educação, tomada em um sentido 
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amplo, cumpre a função de socialização e de humanização 
do homem, expressa na construção de artefatos materiais 
e culturais imprescindíveis para a sobrevivência da espécie 
e dos grupos, artefatos esses que podemos denominar de 
produtos sociais, notadamente quando passam por um pro-
cesso de aquisição por parte das gerações futuras.

Quando as sociedades humanas passam por um ace-
lerado processo de desenvolvimento e de complexidade 
em sua estrutura, proporcionando a diversificação das fun-
ções, ações, relações e tarefas sociais surgem diferentes es-
paços e formas de especialização da educação que vão se 
constituindo ao longo da história, até se chegar ao desen-
volvimento de instituições específicas com a finalidade de 
prepararas novas gerações para a participação no trabalho 
e na vida, que são as escolas.

A educação escolar3 se manifesta repleta de refe-
renciais, valores e conhecimentos mais apropriados à cul-
tura das pessoas pertencentes a camadas mais abastadas 
financeiramente, detentoras do acesso livre a culturas, sa-
beres, conhecimentos, códigos diversos; assim não conse-
gue atrair, prender a atenção e manter em seus espaços e 
tempos as crianças e os jovens dos estratos sociais menos 
favorecidos cultural, social e economicamente, dos meios 
populares, dos meios rurais, os desvalidos, dentre outros.

Por outro lado, paralelo ao processo de institucionali-
zação da educação e do ensino formal nas escolas, respon-
sabilizadas pela socialização dos processos intencionais de 
formação para a vida adulta e pública e para o trabalho, as 

3 É importante deixar claro que o presente artigo não se propõe a fazer um 
vasto apanhado histórico ou sociológico sobre a escola e a educação escolar, 
mas somente situar o contexto das reflexões efetivadas sobre as possibilida-
des de práticas não formais nesses espaços de educação formal.

expressões culturais dos diversos grupos sociais continuam 
a ser cultuadas, praticadas e ensinadas de forma espontâ-
nea em diferentes espaços sociais e assumindo uma forma 
de institucionalização própria, particular, porém, marcadas 
de aspectos peculiares de natureza lúdica e educativa, for-
mando verdadeiras escolas, inclusive empregando a deno-
minação de escola e difundindo sua função pedagógica. 
São entendidas e difundidas a partir do conceito de edu-
cação não formal.

Nesse modelo, aprende-se fazendo, inserindo-se nos 
processos sociais, familiares, culturais, acompanhando os 
mais velhos, olhando, repetindo e aprendendo; observa, 
pega, faz e aprende. Tal é o aprendizado da Capoeira, que 
se processa de maneira caracteristicamente não formal, 
sem seguir estruturas fechadas, formalizadas ou cercadas 
de métodos mecanicistas, como por exemplo, o aprendi-
zado dos toques do berimbau, principal instrumento da 
Capoeira, em que o(a) aluno(a) aprende a tocar tocando, 
assistindo o mestre executar os toques, ouvindo, pegando o 
instrumento e acompanhando na própria roda, nos espaços 
cotidianos de sua prática; assim aprende a fazer fazendo.

Acreditamos ficar claro, a partir das ideias de Wan-
derley (1984), que a educação não formal é aquela produ-
zida pelas classes populares ou para as classes populares e 
centradas em seus interesses imediatos. Trata-se de uma 
modalidade de educação que os grupos populares pro-
porcionam a si próprios, com características diferentes da 
educação oficial e a margem dos processos que se fundam 
exclusivamente a partir da relação do professor que ensina 
com os alunos que aprendem.

Numa análise mais apurada dos conteúdos de ensi-
no em escolas e nas propostas curriculares, presencia-se 
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um silêncio das culturas dos grupos sociais minoritários e 
que não dispõem de poder (SANTOMÉ, 1998), como, por 
exemplo, a sexualidade homossexual, as culturas indígenas, 
o mundo dos pobres, pessoas da terceira idade, as culturas 
afro-brasileiras (candomblé, Capoeira), o povo nordestino, 
as pessoas portadoras de necessidades especiais, o povo 
trabalhador da rua, os trabalhadores sem-terra, dentre ou-
tras, o que nos leva a, seguindo o pensamento de Nora 
(1981)4, entender que a história tem um papel relevante 
no sentido de contar os fatos esquecidos ou silenciados 
da memória coletiva dos povos e culturas marginalizados 
no corpus da história oficial, notadamente quando sabemos 
que essa memória tende a fragmentar-se em uma plurali-
dade de narrativas.

A respeito da consideração de que há um silêncio de 
temáticas como sexualidade homossexual, culturas indíge-
nas, culturas afro-brasileiras etc., sabemos da existência de 
uma série de recomendações e materiais produzidos, temas 
transversais, por exemplo, além de pesquisas realizadas que 
buscam combater essas lacunas no currículo e discutir a 
inserção dessas no cotidiano escolar.

Porém, e disso não podemos nos furtar, muito do que 
se propõe não sai do campo das ideias, tampouco avançam 
na prática; além dos documentos escritos e dos discursos 
políticos que, quando pouco avançam, é por meio de muita 
luta por parte das pessoas e dos movimentos organizados 
da sociedade civil. Lembramos, ainda, que nas escolas es-
ses supostos “ganhos” previstos em programas e projetos 
4 A opção de trabalhar com Santomé (1998) e Nora (1981) deu-se por 
considerarmos as ideias desses autores bastante atuais, além do caráter de 
clássico que suas concepçõesassumem, não a partir do conceito fechado e 
determinista de “clássico”, que impera em alguns círculos intelectuais, mas 
pela abrangência, inovação e atualidade que demonstram.

oficiais se concretizam em práticas, tais como, “Dia do Ín-
dio”, “13 de maio”, “Dia da Mulher”, dentre outros, que 
mais reforçam as discriminações do que conscientizam.

Além disso, fica um desafio aos que defendem avan-
ços sobre essa questão, que sejam capazes de demonstrar 
em quais aspectos, perspectivas e dimensões esses ganhos 
possam ser identificados e positivados nos espaços escola-
res, dentre outros de natureza educacional oficial, público 
ou privado, a partir de nossa realidade cultural brasileira, 
na qual temas como a sexualidade homossexual e o racismo 
são tratados de forma adequada, com seriedade e respeito 
e sem o cerceamento das moralidades preconceituosas que, 
ideologicamente, insistem em afirmar a centralidade e a su-
posta pureza e naturalidade étnica e de gênero do homem 
branco heterossexual.

Não se pode esquecer que educar é uma ação pro-
fundamente política e ética, portanto, para se alcançar êxito 
numa ação pedagógica que pretenda a formação de cida-
dãos críticos, ativos e solidários, numa sociedade demo-
crática, faz- se necessário que esta ação esteja ligada a um 
compromisso consciente e cuidadoso com a comunidade a 
que se pretenda servir. Assim como coloca Santomé (1998, 
p. 147), “[...] não se trata de transformar as culturas das 
etnias minoritárias ou sem poder [...] em suplementos do 
currículo escolar; em temas complementares para a nossa 
consciência ficar tranquila.”

De acordo com Cendales e Mariño (2006), a educa-
ção não formal – inicialmente compreendida como o con-
junto de processos de ensino e de aprendizagem que se 
realizam à margem das instituições formais de ensino, a 
partir do entendimento de que a educação é um contínuo 
constituído por momentos e modalidades diferentes e que 
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vão se integrando num só processo subjetivo e coletivo –, 
passa a ser considerada como processo que se relaciona e 
se completa com a educação que se realiza nas escolas.

É nesse sentido, que a Capoeira – como manifesta-
ção popular profundamente enraizada na cultura brasilei-
ra e que trazem seu bojo fundamentos de resistência, de 
luta, de ânsia por libertação, enfim elementos políticos e 
sociais –, constitui-se em um instrumento privilegiado de 
conscientização e de reflexão crítica, notadamente por es-
tar presente em momentos políticos, sociais e culturais sig-
nificativos da história de Brasil, desde a chegada do povo 
negro africano como trabalhador escravo. É uma cultura, 
utilizando o entendimento de Cavalcante et al. (2009), dita 
informal, própria das pessoas iletradas e incorporada nas 
expressões culturais denominadas populares.

Escola de Capoeira: uma educação forjada a partir da 
pedagogia da malandragem

A Capoeira fala do povo brasileiro, fala da vida do 
cidadão comum, fala da luta das populações menos favo-
recidas pela transformação de uma realidade opressiva em 
democrática e igualitária. Na roda de Capoeira é possível 
reunir elementos das mais variadas culturas e classes so-
ciais, cantando, jogando, brincando e se relacionando de 
forma democrática e livre, e, nesse aspecto, pode ser con-
cebida como uma atividade espetacular5 e fundamental nos 

5 O sentido de espetacular aqui trabalhado, próprio do campo de estudos da 
Etnocenologia (BIÃO, 1999), diz respeito às formas de acontecimentos so-
ciais que se caracterizam em forma de ser, de se comportar, de se movimen-
tar, de agir no espaço, de se emocionar, de falar de cantar e de se enfeitiçar, 
distinguindo-se das ações banais do cotidiano. Na Capoeira, no momento do 
jogo, pode-se identificar a presença de todos estes elementos, numa relação 

espaços educacionais, ajudando aos alunos a compreender 
o mundo que os rodeia e a reconstruir sua história, sua 
identidade como membro de uma cultura ou de um grupo 
específico.

A respeito desse aspecto, Sacristán e Goméz (2000) 
nos chamam a atenção para que os alunos, na escola, não 
aprendem somente por meio da transmissão dos conhe-
cimentos, teorias e ideias previstos nos currículos oficiais, 
mas também por meio das práticas e das interações so-
ciais que ocorrem a todo instante nos espaços escolares, 
notadamente quando se tratam de aprendizagens que se 
estendem em valor e em utilidade para além da escola, não 
se resumindo as que são requeridas para o êxito escolar ou 
acadêmico.

A Capoeira, como cultura do povo – mistura de luta, 
combate, arte, dança e código de linguagem gestual, não 
formal –, foi criada, forjada, desenvolvida e constituída de 
acordo com o processo histórico de formação social e iden-
titário de nosso país, no bojo das lutas e das manifestações 
populares por liberdade e participação social, tem, por isso 
mesmo, facilmente identificada sua relevante presença e 
importância nesse processo de aprendizagem significativa 
para além da escola formal, levando em consideração sua 
fácil aceitação e forte presença, nos dias atuais, nos mais 
variados espaços escolares, públicos e privados, no Brasil e 
no mundo (SILVA, 2010; FALCÃO, 1996; SOARES, 1994, 
2002b).

Neste particular, é de grande valia que explicitemos 
as características específicas das escolas de Capoeira, de-
monstrando como se constituem e se estabelecem os laços 

harmoniosa do orgânico com o simbólico, do corpo com o espírito, do sensí-
vel com o invisível, ou seja, aproxima, sem separar, corpo e mente.
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de filiação e as eficientes estratégias de resistência, elabo-
radas e perpetuadas a partir de uma verdadeira filosofia 
de vida que, durante séculos de perseguição e de acirrada 
discriminação, foi capaz de garantir a resistência e a sobre-
vivência dessa cultura.

A respeito da pedagogia da Capoeira, Vasconcelos 
(2009) nos ajuda a entender melhor a natureza e a cultura 
das escolas de Capoeira, a partir de uma leitura reflexiva so-
bre a escola de Capoeira de Besouro Cordão de Ouro, um dos 
mais afamados mestres da Capoeira. Em seu entendimento,

O ensino de Capoeira constitui tema de grande valida-
de para se pensar a prática e a elaboração teórica desta 
arte do espetáculo. É comum que escolas de Capoeira 
estabeleçam filiações entre discípulo e mestre: João 
Pequeno de Pastinha, em Salvador; Ivan de Ferreiri-
nha, em Santo Amaro; Júlio Morais, em Fortaleza. Isso 
ocorre quando se trata de uma escola tradicional. No 
caso de Besouro, o seu discípulo mais importante foi, 
sem dúvida, Cobrinha Verde. Embora não incorpore o 
nome do mestre ao seu próprio nome, Cobrinha Verde 
manteve-se fiel aos ensinamentos do mestre até a mor-
te em 1983. (VASCONCELOS, 2009, p. 55).

Nessa passagem, ficam claros alguns aspectos impor-
tantes que podem ser destacados como contribuições rele-
vantes na educação de pessoas, notadamente de crianças e 
jovens em formação escolar. Em primeiro lugar, a questão 
da filiação entre discípulo e mestre que é estabelecida nes-
sas escolas, o que demonstra uma forma natural e consen-
tida de autoridade, centrada no respeito e no reconheci-
mento das habilidades do mestre, garantindo uma espécie 
de princípio que nada remete à ideia de hierarquização, 
inclusive, como veremos adiante, qualquer tipo de proces-

so hierárquico não se sustenta e, mesmo quando pretende 
se constituir, parece se dissolver facilmente no momento 
do jogo, na dinâmica da Capoeira.

Outro aspecto, diz respeito ao uso dos conceitos de 
discípulo e mestre, remetendo à concepção de mestre como 
pessoa detentora de excepcional saber, habilidade, conhe-
cimentos e competência em determinada arte, artesão ou 
artífice, que comanda determinado movimento cultural e 
se encarrega de formar discípulos nessa mesma arte; sen-
do o discípulo muito mais do que um mero aprendiz, mas 
um seguidor devotado e consciente da importância de dar 
prosseguimento ao trabalho de seu mestre.

Essa concepção pode contribuir efetivamente na for-
mação de crianças e de jovens capazes de guardar valores 
caros e essenciais para suas relações sociais, tais como: res-
peito às pessoas e aos ambientes; compreensão das reais 
possibilidades de aprendizado significativo a partir do rela-
cionamento com pessoas mais experientes ou que vivencia-
ram experiências relevantes para seu crescimento intelec-
tual, psicológico e afetivo; ideia de mestre como aquele que 
guarda segredos, carrega consigo as tradições mais ocultas 
e sabe o momento certo de transmiti-las a seus discípulos.

Vasconcelos (2009) segue desvelando os processos 
pedagógicos das escolas de Capoeira e afirma:

[...] a tradição é revivida e transmitida oralmente aos 
discípulos por um processo pedagógico bastante com-
plexo. [...]. No caso da capoeira transmudada em arte, 
tem-se a configuração de um compromisso de sangue 
e, concomitantemente, um grande pacto/conflito de 
vontades alinhadas em torno de uma pedagogia da 
malandragem se estabelece. É que, pelo menos no caso 
da escola de Besouro, a capoeira é experimentada, aci-
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ma de tudo, como vocação. A capoeira tornava-se um 
segredo que poderia ser compartilhado em determina-
dos momentos entre seus pares, a depender do grau 
de merecimento e, principalmente, da habilidade ou 
vocação do aluno. [...]. Aqui estaria propriamente um 
suporte para se entender a necessidade tão forte e, ao 
mesmo tempo, tão complexa de hierarquias entre os 
capoeiristas. Contudo, essa hierarquia em determina-
dos momentos de nada servirá. No momento do jogo 
da capoeiragem, as posições hierárquicas parecem dis-
solver-se. O mestre deve provar os seus conhecimen-
tos no momento do jogo ou sempre que for necessário. 
Nesse caso, não há lugar para hierarquias. A pedago-
gia da malandragem é uma sempre nova experiência. 
(VASCONCELOS, 2008, p. 58).

Voltando à questão da hierarquia, podemos afirmar, 
ancorados em nossa experiência, que nas escolas de Capo-
eira prevalece o estabelecimento de aprendizagens viven-
ciais, em que a capacidade de superação nasce e é fortale-
cida por meio de um processo educativo que privilegia os 
processos de socialização, trazendo em seu fundamento a 
questão do merecimento que, ao se confundir com as habili-
dades demonstradas pelos discípulos, ressaltam a necessi-
dade sempre presente dos mestres em manter-se atualiza-
dos, demonstrando constantemente sua “vocação”, naquilo 
que na Capoeira se conhece como uma nova experiência, 
ou seja, uma nova malandragem sempre pronta a se mani-
festar.

Esse merecimento capaz de partilhar, dentre tantos sa-
beres, os segredos da mandinga; dos movimentos que, 
combinados, podem encontrar o tempo adequado para 
a defesa ou ataque; os segredos da vida cotidiana: do-
brar uma esquina ou entrar pela porta de um bar. Esse mis-

tério do saber não pode ter preço. Não pode ser classi-
ficado como mercadoria. Não representa simplesmente 
um domínio corporal que mistura dança e luta. É tudo 
parte de um jogo, mas, acima de tudo, uma vocação. 
Um atributo quase divino fornecido por merecimento. 
Deve ser transferido de acordo com a necessidade e 
capacidade de cada um. Não seria lícito cobrar por este 
saber. [...]. (VASCONCELOS, 2008, p. 59).

Acreditamos, assim, que a Capoeira pode adentrar a 
escola de forma sistemática, atrelada ao currículo e trazer 
inúmeras contribuições para os(as) alunos(as) em seu pro-
cesso de escolarização, como por exemplo, possibilitar que 
tenham um contato com uma cultura, muitas vezes presen-
te em seu cotidiano, em sua vida diária, com um tratamento 
sistemático e fundado em valores a favor da transformação 
social, inclusive fomentando debates e discussões a partir 
da leitura crítica dos conteúdos ideológicos presentes nos 
manuais e nos discursos escolares, quando abordam ou si-
lenciam a respeito do papel questionador dessas práticas 
culturais, detentoras de códigos e de valores que diferem 
e confrontam com os valores dominantes, geralmente pre-
sentes na escola.

Jeito de ser, educação, cidadania e identidade brasileira: os 
muitos olhares e as possibilidades da prática vivencial da 
Capoeira

As atividades culturais se apresentam como alterna-
tivas importantes no desenvolvimento pleno das pessoas, 
notadamente de crianças e jovens, quando carregadas de 
objetivos, intenções e valores éticos, culturais e sociais. As-
sim sendo, e compreendendo a Capoeira como prática cul-
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tural que engloba formas de atividades humanas que visam 
a expressão, a criação e a perspectiva do coletivo, sendo 
a capacidade de socialização sua marca mais importante, 
entendemos ser de relevância fundamental o fomento de 
espaços públicos para a socialização de práticas que, como 
a Capoeira, reconheçam e valorizam a cultura brasileira, 
sua significativa diversidade e sua capacidade em contri-
buir efetivamente numa educação com “brasilidade”.

A Capoeira se constitui em uma prática cultural de 
valor pedagógico essencial, que pode trazer muitas contri-
buições para o desenvolvimento geral de crianças e de jo-
vens, notadamente aqueles pertencentes a realidades sociais 
menos favorecidos econômica, cultural e politicamente; am-
pliando sua capacidade de reivindicar espaços próprios, de 
ter o direito de representação, ou seja, o direito de falar de 
si próprios, do lugar que ocupam, de contar sua versão da 
história por meio do canto, do som, da vibração dos instru-
mentos, do ritual e de toda a poesia da musicalidade.

Trabalha, ainda, a noção de disciplina como postu-
ra de respeito, humildade, atenção e cuidado nas relações 
com os outros. Essa noção de disciplina a partir do respeito 
se estende ao conhecimento da Capoeira, de sua história e 
de sua dinâmica, bem como de nossa arte e cultura mais 
geral; do saber ouvir, do aprender a falar, a se expressar, a 
se inquietar, tendo humildade em suas relações de apren-
dizagem e não medindo esforços para fazer uso efetivo 
dessa aprendizagem em sua vida.

Pelo valor simbólico que possui – um verdadeiro 
código gestual que, ao atrair e socializar pessoas, é capaz 
de proporcionar a integração de povos das mais diferen-
tes culturas –, acreditamos que a Capoeira pode contribuir 
efetivamente para melhorar a vida de crianças e adolescen-

tes que vivem em situação de riscos e de vulnerabilidades 
pessoais e sociais.

A multidimensionalidade da Capoeira – a partir de 
seu universo simbólico, em que elementos tais como a mu-
sicalidade, o caráter espetacular, as artimanhas, a mandinga 
e a surpresa tornam as possibilidades de manifestação cor-
poral e de comunicação gestual uma ação extremamente 
peculiar e, ao mesmo tempo, plural –, leva-nos a defendê-la 
como prática em que a alegria e o riso se encontram com 
a luta e o combate, o físico e o espiritual se interpenetram, 
em um diálogo constante, caracterizando-a como prática 
educacional significativa, visto que possibilita sua utiliza-
ção de diversas formas, com olhares diversos, em espaços e 
tempos diferenciados, assim como pelo envolvimento inte-
gral de pessoas das mais diversas culturas.
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Introdução

O texto que se segue é uma construção reflexiva ancorada 
em “situações concretas”1 (FREIRE, 1987, p. 25). São situa-
ções vividas e contempladas numa trajetória de extensão e de 
pesquisa universitária em que sua razão fundamental foi con-
tribuir com processos educativos não escolares nos quais os 
sujeitos (educadores e educandos) vivenciaram experiências 
de construir caminhos novos de pensar e de agir coletivamen-
te: reflexão crítica sobre a realidade que nos constitui sujeitos 
históricos e de ações de recriação do humano e do social. 

Logo, este é um texto visceralmente histórico, pois 
dialoga com vivências historicamente dadas e elabora pro-
posições que emitem juízos sobre situações vividas por 
aquele que as escreve. Desejamos ponderar sobre alguns 
significados dessas vivências. Não apresenta respostas ca-
bais às inquietações criadas com as trilhas educativas vivi-
das, mas, por outro lado, esforça-se em sistematizar saberes 
vividos2 (HOLIDAY, 2006). Como bem ressalva Moacir 
Gadotti, “[...] a prática educativa é sempre muito mais rica 
do que a teoria” (2010, p. 21). Mais ainda:

A prática educativa é outra coisa além da ciência e das 
metodologias. É um complexo de atos e de conheci-

1 Moacir Gadotti, de modo semelhante, explica que seu trabalho como pensa-
dor “[...] é a manifestação, o resultado, de uma prática vivida” (2010, p. 26).
2 Não nos atemos a uma descrição detalhada das experiências protagoniza-
das pelos jovens: nosso foco está na apreensão dos aprendizados acumu-
lados a partir das vivências social e subjetiva protagonizados por jovens e 
outros sujeitos de suas comunidades.
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mentos, de decisões e de atenção que ultrapassam as 
possibilidades de uma teorização global. Tento evitar, 
a todo custo, a ilusão filosófica da totalidade e da glo-
balidade em si mesmas para buscá-las sempre como 
horizonte. (2010, p. 29)

Assim, a leitura que fazemos das práticas educativas pro-
tagonizadas por jovens de três comunidades rurais piauienses 
não se encaixam em proposições clássicas como uma “peda-
gogia do conflito” ou “da práxis” (GADOTTI, 2010), tam-
pouco uma “pedagogia do oprimido” (FREIRE, 1987) ou 
uma “educação popular” (ASSUMPÇÃO, 2009). Para além 
das terminologias, a análise registrada nessas páginas dialo-
ga com essas perspectivas a partir de experiências vividas no 
amplo universo da educação, particularmente a não escolar3. 
Nosso propósito é destacar alguns significados construídos a 
partir dos processos educativos protagonizados por jovens do 
campo que participaram da pesquisa participante “Educação 
popular e juventude – experiências de protagonismo social 
no campo”4. Se o projeto partiu do pressuposto de que se de-
senvolveria uma pesquisa participante (GHEDIN; FRANCO, 
2011) sob as orientações da educação popular, na prática, de-
senvolveu-se uma pesquisa inspirada por uma necessidade de 
formação de sujeitos que perseguem a liberdade como pers-
pectiva de construção de alternativas sociais e subjetivas para 
nossas vidas. Era desejo do coletivo traçar uma caminhada 
educativa em que, coletivamente, jovens do campo pudessem 
experimentar ações educativas pautadas pela emancipação 
social, por vivências de novos sentidos para a solidariedade 

3 Para além do enquadramento na clássica classificação entre educação for-
mal, não formal e informal (LIBÂNEO, 2010, p. 31), optamos por destacar o 
caráter geral da experiência como “não escolar”.
4 Projeto apoiado pelo programa PIBIC Jr, da Fundação de Amparo à Pes-
quisa do Piauí (FAPEPI).

comunitária e por propósitos de construção de alternativas 
aos mecanismos de opressão e de exclusão de populações do 
campo da região norte do Piauí. 

Os coordenadores das ações foram três jovens, com 
faixa etária entre 15 e 17 anos de idade, de comunida-
des do campo nos municípios de Lagoa de São Francisco 
(comunidade Córrego), Pedro II (assentamento Araras) 
e Piripiri (comunidade Paciência). A partir de seus ami-
gos e membros de grupos de jovens (e sob a orientação 
educativa do autor deste texto), dedicaram-se durante um 
ano (entre 2011 e 2012) a provocar os jovens e os demais 
membros de suas comunidades a refletir sobre questões 
identificadas por eles como problemáticas ou merecedoras 
de maiores discussões e esclarecimentos e, a partir dessa 
reflexão, experimentar alternativas concretas de enfrenta-
mento dessa realidade. 

À medida que se dedicaram à proposta, o processo 
de pesquisa-educação se desenvolveu: foram organizadas 
atividades educativas (encontros, palestras, vídeos sobre a 
comunidade e sua história, festas, práticas esportivas, reu-
niões, práticas de lazer etc.), houve colaboração nas ativi-
dades culturais da comunidade (celebrações e festejos), e 
a iniciativa de um projeto produtivo (horta comunitária). A 
orientação geral perseguida na organização, na realização 
e na avaliação dessas ações é que fossem parte de um pro-
cesso de formação coletiva, que contribuíssem tanto com a 
organização coletiva dos participantes e das comunidades 
bem como promovessem o empoderamento juvenil. Assim, 
uma postura dialógica e colaborativa era ressaltada como 
outro princípio orientador.

Algumas daquelas atividades não se realizaram ple-
namente, outras não se multiplicaram, enquanto outras fo-
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ram realizadas levando em consideração um planejamento 
anterior e uma avaliação posterior. Contudo, nosso foco de 
análise não está na descrição e na avaliação de tais ações, 
mas nos significados que elas tiveram para aqueles jovens 
camponeses, para sua formação pessoal e coletiva, nas 
aprendizagens que conquistaram por meio da vivência da-
quelas experiências, no modo como viveram tais experiên-
cias e na vivência de valores éticos pautados na justiça e na 
liberdade (HOLIDAY, 2006). Nosso esforço é sistematizar 
os sentidos construídos a partir das trajetórias vividas por 
esses jovens que tomaram suas realidades como objeto de 
reflexão crítica e sujeitas a transformações conforme suas 
provocações e ideais.

Reflexões acerca de educação e liberdade

Ao refletir sobre os processos educativos, reiteramos 
as preocupações de Paulo Freire sobre o “medo da liberda-
de” (1987, p. 23). Ainda tememos o risco de sair do plano 
desenhado socialmente e nos expressarmos como sujeitos 
com ideias e posturas distintas. Parece um temor de con-
trariar a mãe (amada ou temida), como se fossemos indi-
víduos sujeitados à sociedade e não homens e mulheres 
livres que estão em contínuo processo de construção e de 
reconstrução das histórias das humanidades. 

Esse “medo da liberdade” define-se por essa relação 
que temos com a sociedade de submissão e de aceitação. 
Parece que, apesar de todas as suas contradições, a mãe 
sociedade ainda é tomada como fonte de conforto e de 
segurança. Uma segurança cômoda e costumeira que nos 
seduz por sua estabilidade e continuidade. A mãe socieda-
de cria-nos propensos ao conformismo e à resignação, pois, 

assim, apesar de todos os males (opressões, discriminações, 
alienações, negações de direitos fundamentais etc.), temos 
um lar seguro e estável. Entre a segurança e os riscos, entre 
a estabilidade e as provocações dos atos criativos, entre a 
ordem e os conflitos, entre a resignação e a luta renitente, 
entre a espera e as ações provocativas e inventivas, a socie-
dade protetora (e, de outro modo, castradora e opressora) 
aponta o caminho da estabilidade, da segurança e do con-
formismo social.

Certamente que o lar seguro e estável não se constrói 
em cima do nada. Para mantermos a sociedade como está, 
devemos manter os diversos mecanismos de violência, de 
opressão, de exclusão e de injustiça social dominantes (que 
nunca aparecem como verdadeiramente são). Para manter-
se membro desse lar, devemos aceitar os termos que orga-
nizam e ordenam os comportamentos, os sentimentos e as 
expectativas de todos. Desse modo, podemos usufruir de 
algumas benesses desse lar social. A mãe sociedade procura 
sempre ressaltar seu aspecto maternal em desmerecimento 
da sua figura de madrasta má. Situação semelhante é anali-
sada por Paulo Freire: “‘Melhor será que a situação concre-
ta de injustiça não se constitua num ‘percebido’ claro para 
a consciência dos que a sofrem’” (1987, p. 24, grifo nosso). 
Não seria melhor tomar as injustiças como falhas perdoá-
veis da mãe sociedade? Essa não pode fazer tudo, mas pode 
fazer tudo o que é possível: se persistem certas mazelas 
ou sofrimentos sociais deve-se à imperfeição humana, aos 
limites sociais, a um Deus que sabe o que faz etc.

Por essas razões, o “medo da liberdade” torna-se ain-
da mais forte. Aquele homem machista resiste ao reconhe-
cimento pleno da mulher, mas, ao mesmo tempo, já não 
pode assumir-se como machista. Seu medo fica dissimu-
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lado e inconsciente. Os patrões não podem mais negar os 
direitos trabalhistas da(o)s empregada(o)s doméstica(o)s, 
contudo, temem perder aquele serviço. Do mesmo modo, a 
empregada doméstica, muitas vezes, teme exigir seus direi-
tos pelo risco de perder seu trabalho (só para ilustrarmos 
com alguns exemplos).

Esse jogo de imagens serve para aguçar nossa imagi-
nação e reflexão para vislumbrarmos as dimensões do que 
estamos tratando genericamente como “medo da liberda-
de”. Ao dedicar-se a uma educação comprometida com a 
formação de sujeitos capazes de posicionar-se livremente 
frente às contradições sociais e aos desafios de construção 
de relações justas e propiciadoras da plenitude humana, 
devemos estar sempre disponíveis às possibilidades de 
novos arranjos, de utopias e de mundos novos construí-
dos por sujeitos plenos e livres. Para tanto, esses sujeitos 
devem compreender as sociedades das quais fazem parte, 
como são geradas suas relações de opressão e de margina-
lização social e, mediante essas reflexões e conhecimentos, 
orientar suas ações individuais e coletivas na direção da 
sua superação. 

Ao pensar numa educação para o exercício vivo da 
liberdade, deve-se ter em vista uma postura radical, pois 
“não há transformação pacífica” (GADOTTI, 2010, p. 29). 
Radicalidade no sentido de princípios construídos nos ide-
ais de justiça e de superação das opressões sociais. Também 
compreende uma postura crítica frente aos preconceitos e 
às inúmeras formas de intolerância e de discriminação, bem 
como uma postura ativa que luta por relações sociais novas 
pautadas no respeito, na fraternidade e na justiça social. As-
sim, uma educação libertadora deve pautar-se num exercí-
cio aberto, crítico e criativo de construção de outros sujeitos 

que se percebam como seres historicamente condicionados, 
bem como criadores de novas histórias. Ainda é Paulo Frei-
re que contribui com essa reflexão acerca desse processo 
educativo pautado na construção de sujeitos radicais:

Não teme enfrentar, não teme ouvir, não teme o desve-
lamento do mundo. Não teme o encontro com o povo. 
Não teme o diálogo com ele, de que resulta o crescente 
saber de ambos. Não se sente dono do tempo, nem 
dono dos homens, nem libertador dos oprimidos. Com 
eles se compromete, dentro do tempo, para com eles 
lutar. (FREIRE, 1987, p. 27).

Um sujeito radicalmente comprometido com a cons-
trução de novos tempos. Tempos de respeito e de solida-
riedade. Tempos de sabedorias que dialogam com os desa-
fios elaborados pelos relacionamentos com o mundo e com 
suas formas de opressão. Tempos de diálogos e de comuni-
cações intensas entre sujeitos para além das fórmulas con-
sagradas socialmente. Tempos de desvelamento das formas 
de alienação social. Tempos de lutas para a construção de 
sujeitos que superam os mecanismos de marginalização e 
de sujeição social. Tempos de ressignificação das memórias 
e das tradições culturais, tanto no sentido da crítica aos 
mecanismos de discriminação de práticas culturais tradi-
cionais, quanto na direção de uma compreensão ampla das 
identidades culturais de grupos e de comunidades. Tem-
pos de experimentação de novas políticas e de sentidos e 
vivências novas para uma cidadania radical.

Uma educação que propõe fazer-se como exercício 
de libertação das mentes, dos sentimentos, dos princípios 
morais, dos comportamentos e dos compromissos político-
sociais. Esta educação deve colocar-se radicalmente como 
prática que se reinventa continuamente pelas críticas dos 
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sujeitos participantes, pela reflexão sobre os conhecimen-
tos acumulados socialmente e pelas recriações pedagógi-
cas próprias do seu processo educativo. Não é uma edu-
cação estática e acabada. Pelo contrário, ao desafiar-se a 
ser um processo dialógico e crítico, está reinventando-se 
permanentemente pelo movimento próprio de seus atores. 
Logo, é uma educação visceralmente comprometida com 
determinadas aspirações políticas: “[...] a educação sempre 
foi o prolongamento de um projeto político.” (GADOTTI, 
2010, p. 22).

Como educação radicalmente comprometida com a 
liberdade humana, está constantemente pondo em discus-
são a condição humana social e historicamente criada. O 
caráter inconcluso do humano deve alimentar potencial-
mente o projeto contínuo de buscar ser mais e melhor5. 
Essa prerrogativa não pode ser exclusiva de algum grupo 
ou classe. Tampouco pode haver impedimentos para que 
outros possam desenvolver suas vontades, suas necessida-
des e seus sonhos. As conquistas humanas não podem se 
transformar em novos mecanismos de exclusão e de mar-
ginalização pela exclusão de seu usufruto por uma parcela 
da sociedade.

Ao abrir novas frentes de discussão e rever as antigas 
“verdades sociais”, essa educação se faz pela elaboração de 
novos saberes e novas reflexões. É uma educação movida 
por uma curiosidade de saber mais do que as nossas verda-
des afirmam e pôr dúvidas que surgem no caminho de de-
saprender e de aprender. Não se educa impondo aos novos 
aprendizes os mesmos passos da humanidade: assim, só 
garantimos a reprodução do socialmente instituído. Uma 

5 Paulo Freire trata como nossa “vocação do ser mais” (1986, p. 30).

educação libertadora faz-se pelo exercício pleno do pensar 
e do criar que dão condições de escolhermos que passos 
a humanidade, que contribuímos a construir, possa dar. A 
educação libertadora permite a reescrita da humanidade.

Educação e processo de hominização são a mesma coi-
sa. Por isso, a educação não é apenas conscientização. É 
consciência das determinações – inserção num proces-
so histórico – e ação histórica, isto é, capacidade de se 
impor, de se autodeterminar. (GADOTTI, 2010, p. 24)

Assim, a educação para a liberdade pressupõe indi-
víduos social e historicamente dados. Não é um indivíduo 
abstrato alheio às configurações sociais e históricas. São su-
jeitos que se percebem partes de uma totalidade complexa 
e contraditória e a partir da qual projetam suas vontades de 
conhecerem-se e de fazerem-se sujeitos sociais e históricos 
novos. Para Gadotti, “[...] a educação é um processo con-
traditório de elementos subjetivos e objetivos, de forças 
internas e externas” (2010, p. 24). É pela vivência histórica 
desse processo contraditório que nos fazemos homens e 
mulheres e reinventamos as condições de nossa vivência 
em sociedade.

Alguns significados de nossa vivência educativa: lições de 
libert_ção

Neste tópico expomos algumas reflexões produzidas 
a partir das trajetórias educativas desenvolvidas por três 
jovens e seus grupos sociais: Adriana Teixeira Sousa (gru-
po de jovens do assentamento Arara – município de Pe-
dro II); Driele Vanessa Viana da Silva (grupo de jovens da 
comunidade rural Córrego – município de Lagoa de São 
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Francisco) e Francisco de Assis Gomes (grupo de jovens e 
associação de moradores da comunidade Paciência – mu-
nicípio de Piripiri).

Nosso foco é ressaltar alguns aprendizados que di-
zem respeito à formação ética e política dos envolvidos 
experimentados no decorrer da trajetória vivida. Como já 
demonstrado, educação e política são dimensões da vida 
social mutuamente implicadas. Ao lutarmos por transfor-
mar alguma situação de opressão estamos aprendendo so-
bre sentidos concretos da formação cidadã e da constru-
ção de uma sociedade realmente democrática. Do mesmo 
modo, quando desenvolvemos práticas educativas disponi-
bilizamos meios de esclarecimento e de crítica social: esses 
são fundamentais na construção de uma sociedade justa 
e igualitária. Isto é política no sentido mais essencial do 
termo.

Assim, não se pode imaginar uma educação para a 
libert_ação sem a associação a valores, a visões de mundo e 
a projeto de sociedade, bem como práticas continuadas de 
reflexão sobre o mundo. Sem a maturação de orientações 
políticas e éticas, tanto a atividade educativa como o pró-
prio ser humano esvaziam-se, ficam sem intencionalidades 
e sem sentidos. Sem intencionalidade não há direciona-
mento, metodologia, análise e crítica ideológica, tampouco 
projeções sobre as transformações desejadas. Os discursos 
que justificam e explicam essas intenções são os sentidos 
que orientam e sustentam nossas utopias e intervenções.

[...] supõe construir no percurso de trabalho com as 
novas gerações uma visão de mundo que inclui várias 
dimensões, entre elas a apropriação de conteúdos das 
ciências e das artes, a mobilização de conhecimentos 
já apropriados para essa tomada de posição diante dos 

desafios da ação concreta, o pensamento crítico, a afir-
mação ou consolidação de valores, de posicionamentos 
políticos e ideológicos, de equilíbrio afetivo, de hábitos 
de trabalho e de vida social. (CALDART, 2012, p. 32)

Como bem apresentado por Roseli Caldart, tratare-
mos, neste tópico, de discorrer sobre os “desafios da ação 
concreta” experimentados nas caminhadas dos jovens, so-
bre o “pensamento crítico” desenvolvido na ação concreta, 
sobre a “[...] afirmação ou consolidação de valores, de po-
sicionamentos políticos e ideológicos de equilíbrio afetivo, 
de hábitos de trabalho e vida social” que os jovens e alguns 
dos moradores de suas comunidades viveram no desen-
volvimento das ações educativas e políticas protagonizadas 
por eles próprios. Nosso esforço é explicitá-los na forma de 
lições ou máximas construídas no próprio desenrolar de 
suas vivências educativas e políticas.

Destacamos como um primeiro aprendizado matura-
do na caminhada: o processo de educação é uma caminhada de 
transformação. Entendemos por transformação a construção 
de coisas radicamente novas: reposicionamento dos sujei-
tos frente ao seu universo social contraditório, mobilização 
e organização política de um grupo, conquista de direitos, 
luta pela consumação de políticas públicas, conscientização 
política etc. Ao vivermos plenamente esses desafios, temos 
a oportunidade tanto de transformar algum aspecto da rea-
lidade social, como reinventarmo-nos como subjetividades 
críticas e criadoras.

Como bem pondera Roseli Caldart, nos movimentos 
das lutas aprende-se a ser mais sujeito de sua história:

Dizer que a luta social pode educar as pessoas significa 
afirmar que o ser humano se forma não apenas através 
de processos de conformação social, mas ao contrário, 
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que há traços de sua humanidade construídos nas ati-
tudes de inconformismo e contestação social, nas ini-
ciativas concretas de lutar pela transformação do “atual 
estada de coisas”. (CALDART, 2012, p. 39-40)

Inconformismo e contestação, crítica e superação das 
condições de opressão social fazem parte de uma caminha-
da de formação de sujeitos plenamente livres. A liberdade 
em tese é só mais um princípio filosófico. A liberdade cons-
truída na luta compreende um exercício vivo do libertar-se 
contínuo (a liberdade não é uma coisa que se conquista 
– faz parte de conquistas contínuas como um esforço per-
manente de fazer-se livre). Libertar-se dos preconceitos, 
dos comodismos, dos valores políticos conservadores, do 
clientelismo político e social, das discriminações e das alie-
nações sociais traduzidas por “ismos” históricos (machis-
mo, racismo, etnocentrismo, individualismo, consumismo, 
clientelismo etc.). As oficinas e os encontros formativos 
organizados trabalharam, ora mais, ora menos, a discussão 
transversal desses modelos de alienação e de aprisiona-
mento social.

Um segundo aprendizado diz respeito à transformação 
dos próprios sujeitos na caminhada educativa. Uma educação 
radicada no projeto de liberdade luta também pela trans-
formação subjetiva de seus atores: a luta não é somente 
coletiva, mas provoca mudanças significativas na ética e na 
conduta dos cidadãos.

Apostar no trabalho de base é investir numa tarefa 
que exige vontade política, dedicação, tempo, pesso-
as e recursos. Porque não é só a elite que gosta de 
mandar; é também o povo que aprendeu a ficar calado 
e a obedecer ao chefe de plantão. Só uma convicção 
profunda pode se dispor a vencer a cultura autoritária 

e o personalismo e contribuir para que o povo se torne 
protagonista e tome a direção da barca (SILVA, 2013, 
grifo do autor).

Constituir-se como protagonista de uma história 
coletiva exige dedicação, tempo e transformação das inú-
meras expressões da cultura autoritária resistente em cada 
um de nós. Não há protagonismo social sem aspiração a 
novos sujeitos capazes de compreender a necessidade da 
luta social, de colocar-se a serviço de projetos coletivos e 
de empenhar-se na “luta pela vida” (SILVA, 2013). Esse 
sujeito compreende que, para construirmos um mundo que 
favoreça a todos e não somente a alguns poucos privile-
giados, precisa haver a superação do individualismo e da 
“pobreza política” (DEMO, 2013). Compreender-se como 
sujeito construtor de uma história coletiva que dialoga com 
um projeto coletivo de sociedade, em que todos possuem 
condições de desenvolver-se plenamente. As iniciativas dos 
jovens, a criatividade experimentada por eles perante as 
dificuldades enfrentadas dizem muito acerca de sua rein-
venção como protagonistas de suas próprias histórias.

Uma terceira lição conquistada na caminhada de em-
poderamento juvenil diz respeito à construção de uma utopia 
humanista. Nesse sentido, a trajetória educativa desafiou-
nos a pensar e a procurar orientar atitudes e escolhas à 
luz de certas aspirações humanistas. Para tanto, devemos 
encarar questões mais abrangentes sobre nossa trajetória 
neste mundo: que sonhos construir coletivamente? Como 
construir essas utopias sociais? Pela condução forte de li-
deranças radicais ou por um processo amplo, contraditório 
e crítico de formação de sujeitos livres e autônomos? Que 
princípios deverão orientar nossas vidas nessa árdua cami-
nhada? O que significa um “projeto alternativo e popular” 
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(SILVA, 2013) e como fazê-lo uma construção verdadeira-
mente coletiva motivada por sujeitos críticos e capazes de 
dialogar? 

À medida que esclarecemos essas questões e lutamos 
pelos projetos construídos coletivamente, fazemo-nos pes-
soas novas e defensores de uma utopia que contraria a ló-
gica dominante da sociedade. Não existe um novo mundo 
sem a construção de novas pessoas. “É um caminho de luta 
e de organização que envolve os próprios interessados 
no conhecimento e solução dos desafios individuais e co-
letivos” (SILVA, 2013, grifos do autor). Este conhecimento 
traduz-se na elaboração de um ideário humanista que bus-
ca superar as situações de opressão e de exclusão produzi-
das por nossa sociedade e por nós mesmos. Em inúmeras 
situações, os jovens lidaram com o comodismo juvenil e de 
suas comunidades, com a descrença em suas capacidades, 
da espera que outros façam por nós, etc.

Uma quarta conquista humanista diz respeito à per-
manente demanda por mudança do eu egoísta e individualista. 
Passamos a entender, nas trilhas percorridas, que o mun-
do é uma construção coletiva onde vivemos por meio de 
conquistas coletivas em que todos podem se desenvolver 
e usufruir os benefícios dele. Não desejamos mais aquele 
caminho consagrado pela sociedade capitalista, em que o 
indivíduo especial, dotado de uma vontade superior, é ca-
paz de transformar a sua vida pela acumulação de saberes, 
de riquezas e de capacidade de impor sua vontade.

No mundo moderno, os cidadãos comuns possuem 
muitas obrigações e responsabilidades: do trabalho à fa-
mília, da formação educacional às demandas cotidianas. 
Além delas, há as dimensões do lazer, da sociabilidade, da 
espiritualidade e da afetividade. A individualidade está so-

brecarregada de demandas que carecem da condução do 
próprio indivíduo, mas não exclusivamente dela (a falsa 
promessa da ideologia individualista). Os indivíduos não 
vivem isolados: para responder as muitas necessidades ca-
rece de uma articulação política e social. O ser individual 
não se desvincula do ser social, assim como esse último não 
está alheio ao universo da subjetividade.

Nessa mesma direção, o educador Francisco de Assis 
pondera: “[...] aprendi que o dinheiro é apenas um papel 
diante do que você faz com amor e aprendi também que a 
educação popular se torna nada quando o foco do educa-
dor é apenas o dinheiro”. O dinheiro, na sociedade capita-
lista, simboliza, de forma sem igual, a supremacia do indi-
vidualismo materialista. Uma educação que liberta procura 
desconstruir esse sentido máximo da existência capitalista. 
Não se vive no mundo para cultivar a prisão da acumula-
ção e do enriquecimento a toda prova, ainda mais quando 
milhões de pessoas, iguais a nós, pelo enriquecimento de 
uma minoria, passam por situações de extrema miséria. O 
ideário da educação passa pela luta por novos parâmetros 
de vivência social em que justiça social, liberdade e crítica 
social são partes fundamentais dessa luta. Uma educação 
radical passa, necessariamente, pela elaboração de uma 
utopia social que se contrapõe ao modelo atual de exclusão 
e de marginalização social.

Trabalho de base não é receita ou mágica. É um jeito 
de fazer política onde o militante coloca sua alma. É 
uma paixão carregada de indignação contra qualquer 
injustiça, e cheia de ternura por todos que se dispõe 
a construir um mundo sem a marca da dominação. 
Essa convicção nasce do coração e da razão, torna-se 
força contagiante, capaz de vencer a fúria e a sedução 
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da opressão e de comprometer-se com a transformação 
das pessoas e da sociedade. (SILVA, 2013, grifos do 
autor).

Assim, essa trajetória educativa pressupõe mudanças 
naqueles que acreditam que sabem tudo. A educação ra-
dical é também um processo de transformação dos sujei-
tos envolvidos: posturas, valores éticos e visões de mundo. 
Francisco de Assis (2011) traz o seguinte depoimento: “[...] 
durante todo esse trabalho de militância venho aprenden-
do a cada ação realizada e como procuro sempre aprender, 
essas ações não pretendem parar tão cedo”. O aprender 
contínuo pela práxis transformadora: não se parte da pre-
missa de que sei tudo e que me cabe apenas por em prática. 
Pelo contrário, a experimentação da realidade, a vivência 
dos conflitos, a construção de desafios, o trabalho coletivo, 
tudo é motivo de novos aprendizados.

Uma grande motivação desse aprender continuado 
é a postura da dialogicidade: estar aberto a trocar com to-
dos sem hierarquias ou preconceitos, mas pelo esforço de 
compartilhar experiências, trocar saberes, caminhar com o 
coletivo: “aprendi que você não muda uma realidade cole-
tiva sozinho” (Francisco de Assis). O exercício do diálogo 
não nos deixa só, tampouco nos faz crer que o que eu sei é 
suficiente para conduzir a ação do coletivo.

Assim, uma sexta elucidação vivida durante o pro-
cesso diz respeito a transformações no eu autoritário. Esse 
elemento motivou discussões recorrentes em todos os mo-
mentos de planejamento, avaliação e execução das ações 
educativas pela equipe. Nossa tendência impositiva, apre-
endida por uma “educação autoritária” do sabe-tudo e do 
passar conhecimento para os que não sabem, foi provocada e 
questionada constantemente.

Ranulfo Peloso (2013), na sua discussão sobre o sen-
tido do trabalho de base, alerta-nos acerca da importância 
de superar aquele modelo de lideranças autoritárias: “Os 
dirigentes não são guias geniais, mas lideranças indispensá-
veis que ajudam o povo a entender a realidade e organizar 
os esforços, no rumo da transformação. No processo, o povo 
vai assumindo-se como sujeito de sua história”. Constituir-
se como sujeito de sua própria história pressupõe a institui-
ção de lideranças afeitas ao diálogo e disponíveis a expe-
rimentar e a conhecer novamente. Da mesma maneira, um 
educador não é um sujeito que tudo sabe e que se coloca na 
condição de ensinar aos ignorantes. Um educador, orienta-
do para a construção de sujeitos livres e responsáveis pela 
justiça e solidariedade social, coloca-se como coautor dos 
saberes e das experiências protagonizadas por todos.

Assim, esclarecemos nossa sétima máxima: superação 
de nossa intolerância. A educação que luta por libert_ação 
desafia-nos a dialogar com as nossas diferenças, além de 
demandar paciência e generosidade para aprender e saber 
respeitar os tempos dos diferentes: não aprendemos de uma 
única forma, tampouco no mesmo tempo. Do mesmo modo, 
trazemos de nossas vivências distintos aprendizados e sa-
beres também diferentes: esse universo de pluralidades é 
um desafio recorrente no nosso trabalho como educadores.

Essa intolerância é socialmente construída. Por exem-
plo, a execução de uma pesquisa, nos moldes definidos por 
nossa cultura acadêmica, pressupõe um tempo esperado 
para ser desenvolvida. Diferentemente, o tempo das juven-
tudes, das três comunidades, de viver diferentes situações 
de problematização e de transformação da realidade é ou-
tra. Este relato peca pela falta de tempo de acompanhamen-
to de um processo que ainda hoje é protagonizado por dois 
daqueles três jovens (Driele Vanessa e Francisco de Assis). 



LUCIANO DE MELO SOUSA

288

EDUCAÇÃO E JUVENTUDE: EXPERIÊNCIAS DE PROTAGONISMO SOCIAL NO CAMPO

289

da opressão e de comprometer-se com a transformação 
das pessoas e da sociedade. (SILVA, 2013, grifos do 
autor).

Assim, essa trajetória educativa pressupõe mudanças 
naqueles que acreditam que sabem tudo. A educação ra-
dical é também um processo de transformação dos sujei-
tos envolvidos: posturas, valores éticos e visões de mundo. 
Francisco de Assis (2011) traz o seguinte depoimento: “[...] 
durante todo esse trabalho de militância venho aprenden-
do a cada ação realizada e como procuro sempre aprender, 
essas ações não pretendem parar tão cedo”. O aprender 
contínuo pela práxis transformadora: não se parte da pre-
missa de que sei tudo e que me cabe apenas por em prática. 
Pelo contrário, a experimentação da realidade, a vivência 
dos conflitos, a construção de desafios, o trabalho coletivo, 
tudo é motivo de novos aprendizados.

Uma grande motivação desse aprender continuado 
é a postura da dialogicidade: estar aberto a trocar com to-
dos sem hierarquias ou preconceitos, mas pelo esforço de 
compartilhar experiências, trocar saberes, caminhar com o 
coletivo: “aprendi que você não muda uma realidade cole-
tiva sozinho” (Francisco de Assis). O exercício do diálogo 
não nos deixa só, tampouco nos faz crer que o que eu sei é 
suficiente para conduzir a ação do coletivo.

Assim, uma sexta elucidação vivida durante o pro-
cesso diz respeito a transformações no eu autoritário. Esse 
elemento motivou discussões recorrentes em todos os mo-
mentos de planejamento, avaliação e execução das ações 
educativas pela equipe. Nossa tendência impositiva, apre-
endida por uma “educação autoritária” do sabe-tudo e do 
passar conhecimento para os que não sabem, foi provocada e 
questionada constantemente.

Ranulfo Peloso (2013), na sua discussão sobre o sen-
tido do trabalho de base, alerta-nos acerca da importância 
de superar aquele modelo de lideranças autoritárias: “Os 
dirigentes não são guias geniais, mas lideranças indispensá-
veis que ajudam o povo a entender a realidade e organizar 
os esforços, no rumo da transformação. No processo, o povo 
vai assumindo-se como sujeito de sua história”. Constituir-
se como sujeito de sua própria história pressupõe a institui-
ção de lideranças afeitas ao diálogo e disponíveis a expe-
rimentar e a conhecer novamente. Da mesma maneira, um 
educador não é um sujeito que tudo sabe e que se coloca na 
condição de ensinar aos ignorantes. Um educador, orienta-
do para a construção de sujeitos livres e responsáveis pela 
justiça e solidariedade social, coloca-se como coautor dos 
saberes e das experiências protagonizadas por todos.

Assim, esclarecemos nossa sétima máxima: superação 
de nossa intolerância. A educação que luta por libert_ação 
desafia-nos a dialogar com as nossas diferenças, além de 
demandar paciência e generosidade para aprender e saber 
respeitar os tempos dos diferentes: não aprendemos de uma 
única forma, tampouco no mesmo tempo. Do mesmo modo, 
trazemos de nossas vivências distintos aprendizados e sa-
beres também diferentes: esse universo de pluralidades é 
um desafio recorrente no nosso trabalho como educadores.

Essa intolerância é socialmente construída. Por exem-
plo, a execução de uma pesquisa, nos moldes definidos por 
nossa cultura acadêmica, pressupõe um tempo esperado 
para ser desenvolvida. Diferentemente, o tempo das juven-
tudes, das três comunidades, de viver diferentes situações 
de problematização e de transformação da realidade é ou-
tra. Este relato peca pela falta de tempo de acompanhamen-
to de um processo que ainda hoje é protagonizado por dois 
daqueles três jovens (Driele Vanessa e Francisco de Assis). 



LUCIANO DE MELO SOUSA

290

EDUCAÇÃO E JUVENTUDE: EXPERIÊNCIAS DE PROTAGONISMO SOCIAL NO CAMPO

291

Esses continuam vivendo processos de formação e de luta 
política em suas comunidades e em seus municípios.

Outro caro aprendizado nosso diz respeito aos atos 
continuados de transformar a falta de fé nos outros e no mun-
do em esperanças. Não há processo educativo transformador 
que não seja capaz de mover-nos numa mística de fé e de 
esperança. As utopias são fundamentais e seu combustível 
é a esperança inquieta que provoca perturbação, crítica e 
vontade de lutar. Outra importância fundamental na fé e na 
esperança é a motivação necessária para o enfrentamento 
das dificuldades e dos desafios enfrentados na caminhada 
de organização e de formação para as práticas de libert_ação. 
Em muitos momentos de dificuldades, fomos desafiados a 
reinventarmo-nos e a persistirmos nos princípios e nos pro-
pósitos que serviam como fundamentos de nossas ações.

Ranulfo Peloso propugna que o trabalho educativo 
deve pautar-se em valores e em princípios emancipatórios:

O valor da vida, a dignidade das pessoas, a rebeldia 
para a liberdade e a fraternidade universal, formam 
a base dessa paixão que invade a alma dos militantes 
e dá sentido à sua disposição e dedicação. No con-
creto, essa convicção se traduz no respeito ao povo, 
no carinho aos iniciantes, no cumprimento dos acertos 
coletivos, na capacidade de tomar iniciativas, na co-
ragem de encarar os desafios, nos gestos de indigna-
ção, entusiasmo e celebração. O amor pelo povo e pela 
vida se expressa, de maneira plena, nas manifestações 
individuais e coletivas do companheirismo. (SILVA, 
2013, grifos do autor).

Somente há fé e esperança quando se acredita no 
projeto educativo em construção e em seus princípios. Deve 
haver uma sólida convicção de que somente o respeito às 

pessoas, a prática continuada do diálogo e a consideração 
dos acordos coletivos construídos, o enfrentamento coleti-
vo dos desafios, o debate livre e a construção de saberes e 
posicionamentos novos frente aos problemas defrontados, 
em suma: o exercício convicto da libert_ação pode alimentar 
a fé de todos por um mundo novo.

Fé e esperança não são palavras vazias. Diferente-
mente, são crenças vivas alimentadas pelos movimentos dos 
coletivos que se dispõem a ser mais do que as condições 
opressoras permitiam. São práticas continuadas de diálogo 
e discussão crítica, são novas ações dirigidas a conquistas 
da dignidade humana, é a desconstrução de ideias e de 
valores que impõem barreiras à libert_ação de todos. Fé e 
esperança fazem parte do conjunto das práxis humanas de 
liberdade humana.

Por fim, aprendemos que esta transformação subjetiva 
compreende que a minha mudança se faz pela transformação de 
muitos: ninguém se transforma sozinho e jamais nos liber-
tamos pela reprodução da opressão de outros. Este projeto 
de formação de novas subjetividades passa necessariamen-
te pela reinvenção coletiva dos sujeitos.

Ranulfo Peloso pondera o seguinte: “A pessoa se tor-
na feliz e perigosa (para as elites), quando começa a andar 
com os próprios pés. Em geral, quem está no poder, prefe-
re gente obediente e conformada, porque é fácil manipular 
uma população domesticada e dependente” (SILVA, 2013, 
grifo do autor). Uma educação pautada na construção da 
libert_ação não pode coadunar com práticas que levem à 
dependência e ao conformismo dos sujeitos. Tais práticas 
só favorecem o domínio daquelas elites que fazem do Esta-
do uma extensão de seus interesses particulares. Lutamos 
por uma sociedade justa, fraterna, afeita ao respeito de con-
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dições fundamentais da vida humana e orientada por uma 
ética sólida que inspire homens e mulheres a fazerem-se 
mais solidários e justos.

Considerações finais

As máximas apreendidas durante a caminhada da 
pesquisa participante “Educação popular e juventude – ex-
periências de protagonismo social no campo” (o processo de 
educação é uma caminhada de transformação; transformação dos 
próprios sujeitos na caminhada educativa; construção de uma uto-
pia humanista; permanente demanda por mudança do eu egoísta 
e individualista; postura da dialogicidade; transformações no eu 
autoritário, superação de nossa intolerância; transformar a falta 
de fé nos outros e no mundo em esperanças e esta transformação 
subjetiva compreende que a minha mudança se faz pela transfor-
mação de muitos) procuram traduzir tanto as experiências 
vividas como os significados dados a elas por seus atores. 
Certamente que não esgota toda a multiplicidade da cami-
nhada. Mas, por outro lado, discute alguns aspectos signifi-
cativos dos caminhos trilhados.

Esperamos que esta discussão se associe a tantas ou-
tras e estimule novos pensares e novas atitudes de pessoas, 
de grupos e de comunidades no seu fazer-se histórico em 
busca de alternativas que superem as formas de opressão e 
de violência social. Desejamos também estimular posturas 
sistematizadoras que reflitam sobre os processos de libert_
ação protagonizadas por grupos oprimidos de nossa socie-
dade: a sistematização de experiências enriquece o cabedal 
de saberes e de esperanças de pessoas e grupos que ousam 
lutar por uma sociedade justa e fraterna bem como alimen-
tam a esperança nas caminhadas de libert_ação.

Referências

ASSUMPÇÃO, Raiane (Org.). Educação popular na perspec-
tiva freiriana. São Paulo: Editora e Livraria Instituto Paulo 
Freire, 2009.

CALDART, Roseli. Caminhos para a transformação da es-
cola. In: VENDRAMINI, Célia Regina; AUED, Berdanete 
Wrublevski. Temas e problemas no ensino em escolas do campo. 
São Paulo: Outras Expressões, 2012.

DEMO, Pedro. Educação: coisa pobre para o pobre. Dispo-
nível em: <http://www.acervo.epsjv.fiocruz.br/beb/perio-
dicos/mfn9366.pdf>. Acesso em: 6 out. 2013.

FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz 
e Terra, 1987.

GHEDIN, Evandro; FRANCO, Maria Amélia Santoro. Ques-
tões de método na construção da pesquisa em educação. São Paulo: 
Cortez, 2011.

HOLIDAY, Oscar Jara. Para sistematizar experiências. Brasí-
lia: MMA, 2006.

GADOTTI, Moacir. Pedagogia da práxis. São Paulo: Cortez; 
Instituto Paulo Freire, 2010.

LIBÂNEO, José Carlos. Pedagogia e pedagogos, para quê? São 
Paulo: Cortez, 2010.

SILVA, Ranulfo Peloso. A retomada do trabalho de base. Dispo-
nível em: <http://levantepopulardajuventudepb.files.wor-
dpress.com/2012/10/a_retomada_do_trabalho_de_base.
pdf>. Acesso em: 13 dez. 2013.



LUCIANO DE MELO SOUSA

292

EDUCAÇÃO E JUVENTUDE: EXPERIÊNCIAS DE PROTAGONISMO SOCIAL NO CAMPO

293

dições fundamentais da vida humana e orientada por uma 
ética sólida que inspire homens e mulheres a fazerem-se 
mais solidários e justos.

Considerações finais

As máximas apreendidas durante a caminhada da 
pesquisa participante “Educação popular e juventude – ex-
periências de protagonismo social no campo” (o processo de 
educação é uma caminhada de transformação; transformação dos 
próprios sujeitos na caminhada educativa; construção de uma uto-
pia humanista; permanente demanda por mudança do eu egoísta 
e individualista; postura da dialogicidade; transformações no eu 
autoritário, superação de nossa intolerância; transformar a falta 
de fé nos outros e no mundo em esperanças e esta transformação 
subjetiva compreende que a minha mudança se faz pela transfor-
mação de muitos) procuram traduzir tanto as experiências 
vividas como os significados dados a elas por seus atores. 
Certamente que não esgota toda a multiplicidade da cami-
nhada. Mas, por outro lado, discute alguns aspectos signifi-
cativos dos caminhos trilhados.

Esperamos que esta discussão se associe a tantas ou-
tras e estimule novos pensares e novas atitudes de pessoas, 
de grupos e de comunidades no seu fazer-se histórico em 
busca de alternativas que superem as formas de opressão e 
de violência social. Desejamos também estimular posturas 
sistematizadoras que reflitam sobre os processos de libert_
ação protagonizadas por grupos oprimidos de nossa socie-
dade: a sistematização de experiências enriquece o cabedal 
de saberes e de esperanças de pessoas e grupos que ousam 
lutar por uma sociedade justa e fraterna bem como alimen-
tam a esperança nas caminhadas de libert_ação.

Referências

ASSUMPÇÃO, Raiane (Org.). Educação popular na perspec-
tiva freiriana. São Paulo: Editora e Livraria Instituto Paulo 
Freire, 2009.

CALDART, Roseli. Caminhos para a transformação da es-
cola. In: VENDRAMINI, Célia Regina; AUED, Berdanete 
Wrublevski. Temas e problemas no ensino em escolas do campo. 
São Paulo: Outras Expressões, 2012.

DEMO, Pedro. Educação: coisa pobre para o pobre. Dispo-
nível em: <http://www.acervo.epsjv.fiocruz.br/beb/perio-
dicos/mfn9366.pdf>. Acesso em: 6 out. 2013.

FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz 
e Terra, 1987.

GHEDIN, Evandro; FRANCO, Maria Amélia Santoro. Ques-
tões de método na construção da pesquisa em educação. São Paulo: 
Cortez, 2011.

HOLIDAY, Oscar Jara. Para sistematizar experiências. Brasí-
lia: MMA, 2006.

GADOTTI, Moacir. Pedagogia da práxis. São Paulo: Cortez; 
Instituto Paulo Freire, 2010.

LIBÂNEO, José Carlos. Pedagogia e pedagogos, para quê? São 
Paulo: Cortez, 2010.

SILVA, Ranulfo Peloso. A retomada do trabalho de base. Dispo-
nível em: <http://levantepopulardajuventudepb.files.wor-
dpress.com/2012/10/a_retomada_do_trabalho_de_base.
pdf>. Acesso em: 13 dez. 2013.



295

LUCIANO DE MELO SOUSA

294

Agradecimentos

Todo este trabalho só tem sentido pela atuação 
corajosa, arriscada e humanista de três jovens: Adria-
na Teixeira Sousa, Driele Vanessa Viana da Silva e 
Francisco de Assis Gomes. A eles, toda minha grati-
dão por me oportunizar lições de humanização.

A INTER-RELAÇÃO ENTRE O CURRÍCULO E AS 
PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DOCENTES NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL DE UMA ESCOLA 
MUNICIPAL EM TERESINA/ PI

Umbelina Saraiva Alves
Professora graduada em Pedagogia; Especialista em Supervisão Escolar; Mestra 

em Educação: Currículo e Prática Pedagógica; Professora efetiva dedicação exclusiva da 

UESPI; Coordenadora de gestão do PIBID/UESPI; membro do grupo Estruturante de Siste-

matização dos Projetos Políticos Pedagógicos – UESPI.



295

LUCIANO DE MELO SOUSA

294

Agradecimentos

Todo este trabalho só tem sentido pela atuação 
corajosa, arriscada e humanista de três jovens: Adria-
na Teixeira Sousa, Driele Vanessa Viana da Silva e 
Francisco de Assis Gomes. A eles, toda minha grati-
dão por me oportunizar lições de humanização.

A INTER-RELAÇÃO ENTRE O CURRÍCULO E AS 
PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DOCENTES NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL DE UMA ESCOLA 
MUNICIPAL EM TERESINA/ PI

Umbelina Saraiva Alves
Professora graduada em Pedagogia; Especialista em Supervisão Escolar; Mestra 

em Educação: Currículo e Prática Pedagógica; Professora efetiva dedicação exclusiva da 

UESPI; Coordenadora de gestão do PIBID/UESPI; membro do grupo Estruturante de Siste-

matização dos Projetos Políticos Pedagógicos – UESPI.



A INTER-RELAÇÃO ENTRE O CURRÍCULO E AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DOCENTES NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL DE UMA ESCOLA MUNICIPAL EM TERESINA/ PI

297

Introdução

A investigação sobre o tema proposto foi realizada no 
Centro Municipal de Educação Infantil de nome fictício 
“Esperança Renovada”, zona norte de Teresina. O interesse 
em pesquisar sobre a temática adveio de relatos de várias 
mães da comunidade, que almejam uma vaga nessa escola 
por ser considerada, pelas famílias, espaço privilegiado de 
aprendizagem das crianças. O interesse nesta investigação 
partiu da necessidade de saber como ocorre a inter-relação 
entre o currículo escolar e as práticas pedagógicas docentes 
na Educação Infantil da referida escola.

A intenção de pesquisar o objeto investigado traz um 
enorme interesse em integrar os conhecimentos teóricos da 
pesquisadora e a realidade empírica da construção curricu-
lar da Educação Infantil da escola em questão. Ressalta-se, 
ainda, que currículo configura-se como área de estudo da 
referida pesquisadora, em nível de mestrado, e preparação 
para estudos posteriores.

Para compor os objetivos mais específicos, teve-se a 
intenção de descrever a sistematização curricular da escola 
em questão; caracterizar as práticas pedagógicas dos pro-
fessores no que se refere, principalmente, ao processo de 
elaboração do currículo; descrever como se organiza esse 
currículo; delinear as inter-relações do currículo escolar e 
da prática pedagógica na aprendizagem dos alunos. 
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As concepções de currículo na educação infantil

A finalidade deste tópico consiste em uma abor-
dagem de currículo para Educação Infantil em diferen-
tes concepções do que representa Educação Infantil em 
creches e pré-escolas a partir dos anos 1970, bem como 
conhecimentos de alternativas curriculares em âmbito da 
Educação Infantil, e, ainda, a concepção atual de currículo, 
dentre outras abordagens.

Por volta dos anos 1970 e 1980, surgiu, no Brasil, a 
aquisição de um currículo para a Educação Infantil, de iní-
cio na pré-escola, e depois na creche. Nessa época, cresce-
ram as discussões do que seria a função das instituições de 
educação infantil, bem como o estabelecimento de projeto 
pedagógico na área infantil. Esse avanço partiu da tentativa 
de minimizar a educação assistencialista às crianças consi-
deradas vítimas das condições socioeconômicas do país, o 
qual ficou alheio à preocupação de organizar um trabalho 
compatível às características específicas das crianças (MEC, 
SEF, COEDI, 1996). Esse referencial legal enfatiza ainda 
a indefinição de uma identidade própria para a Educação 
Infantil como um aspecto marcante em sua breve história, 
sem desconsiderar a importância da carta constitucional de 
1988, e os estudos na dimensão acadêmica, por constituí-
rem uma evolução na área. 

A partir da lei 9.394/96, as creches e as pré-esco-
las se constituem espaços educacionais complementares ao 
trabalho da família, e não assistencialistas. Em seu art. 21 
define “[...] a educação infantil é primeira etapa da Educa-
ção Básica”, e, no art. 29: “[...] com a finalidade de desen-
volvimento integral da criança até seis anos de idade, nos 
aspectos intelectual, físico, psicológico e social com a com-

plementação da família e comunidade”. A lei também esta-
belece que cada instituição do âmbito educacional inclua 
a Educação Infantil, elabore um plano pedagógico com a 
presença ativa dos educadores com formação profissional 
(CRAIDY, 2001). 

Pode-se afirmar que, com essa lei, as crianças têm seus 
direitos assegurados, cabendo às instituições de educação 
infantil locais elaborar um currículo que propicie a melhor 
forma de adequar-se à realidade da criança, sem perder 
o foco do desenvolvimento integral dela, considerando-a 
como ser social que interage com a cultura e pode cons-
truir seu conhecimento, bem como vivenciar o mundo de 
sonhos, fantasias e brincadeiras que fazem parte da infância.

A pré-escola tem se direcionado comumente às ati-
vidades com lápis e papel, numeralização, jogos feitos em 
mesa, alfabetização, dentre outras ações características do 
Ensino Fundamental, o que Bujes (2001, p. 16) chama de 
“escolarização precoce”. Perante esse contexto, a criança 
não vivencia uma educação democrática que priorize a ci-
dadania e a autonomia na construção de conhecimentos, 
bem como aprendizagens coerentes à sua faixa etária, pre-
ocupante situação no Brasil, em que a maioria de crianças 
que frequentam Instituições Públicas de Educação Infantil 
são oriundas de classes economicamente desprivilegiadas. 

Bujes (2001) considera a educação como processo 
cultural relevante, não como constituição do sujeito em 
currículo que abranja conceitos, princípios em formatos de 
listas de conteúdos. Apresenta a concepção de um currí-
culo produtivo e interativo em que crianças e docentes, ao 
interagirem com diversos materiais, objetos de estudo e 
elementos da vida da criança e de outros grupos e cultura, 
produzem conhecimentos significativos e sentido à vida. 
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Enfatiza ainda que essa concepção de currículo pressupõe 
ser mais política e integrada pelo fato de a educação ser 
responsável por tornar o sujeito em determinada perso-
nalidade, eis a relevância no que se ensina na Educação 
Infantil. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
Infantil de 2009, em seu art. 3º, considera:

O currículo da educação infantil concebido como um 
conjunto de práticas que busca articular as experiên-
cias e os saberes das crianças com os conhecimentos 
que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, am-
biental, científico e tecnológico, de modo a promover 
o desenvolvimento integral de crianças de 0 a 5 anos 
de idade. (DCNEI, 2009).

Nesse contexto, o currículo é de suma importância 
por envolver saber prévio e aprendizagens culturais na in-
teração com crianças, ao propiciar seu pleno desenvolvi-
mento e o exercício de seus direitos como cidadãs. 

Kramer (2005) enfatiza que – mediante a ênfase da 
educação como um direito social, na busca de uma edu-
cação infantil democrática e de qualidade com intenções 
de garantir o aspecto público de creches e pré-escolas –, a 
alternativa curricular e a prática pedagógica devem abran-
ger as diferenças de classe social, étnica, sexo e cultura em 
sintonia com o desenvolvimento integral das crianças na 
pré-escola que promova a cidadania, a cooperação e a auto-
nomia. Nessa dimensão, deve tratar-se de uma organização 
curricular que explicite concepções de criança, de educa-
ção e de sociedade.

Nesse eixo, é importante organizar e desenvolver 
uma proposta curricular integrada com padrões de quali-
dade em âmbito que garanta direitos e bem-estar dos pe-

quenos educandos, além de pressupor independência de 
creches e de pré-escolas na construção de seus projetos e 
de suas práticas pedagógicas, que contemplem diversidade, 
igualdade de oportunidade de ingresso e de permanência 
na educação pública, conforme explicitam os pressupostos 
legais.

Autonomia curricular e institucionalização escolar

Aborda-se, neste tópico, a importância da autonomia 
na escola na construção do currículo, mediante os tramites 
curriculares nacionais para organizar e executar propostas 
pedagógicas que, muitas vezes, realizam currículo por meio 
de programas em formatos de temas e de atividades a se-
rem executadas nas práticas docentes.

Sabe-se que toda escola tem que seguir os trâmites 
curriculares nacionais para organizar e executar propostas 
pedagógicas seja em nível regional, estadual ou municipal, 
que, não raro, elaboram currículo por meio de programas 
com formato de listas com temas e atividades a serem tra-
balhados por educadores, sem ao menos refletirem sobre 
a intenção e a integração da proposta. Nesse contexto, pro-
fessores e supervisores têm dificuldade de construir auto-
nomia na elaboração de seus currículos, conforme Saviani 
(2006), que não se resumam apenas a estudos prontos e 
acabados, mas sejam resgatados, mediante o processo pelo 
qual foram elaborados.

A autora explicita a elaboração do currículo como 
uma seleção de aspectos culturais coerentes e desejáveis de 
serem ensinados e assimilados. Portanto, em sua concep-
ção, o currículo escolar deve abranger processos nacionais 
não estandardizados para que, de fato, propicie o atendi-
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mento específico da realidade social. No entanto, Saviani 
(2006, p. 44) ressalta que:

Os currículos dos sistemas nacionais de educação têm 
seguido nos últimos tempos, modelos estandardizados 
de educação de massas, desde a própria concepção de 
organização até a inclusão/exclusão de disciplinas, seu 
valor relativo e respectivos programas. O que causa a 
existência de “currículos mundiais” ditados por esta-
dos-nações dominantes [...].

Constata-se, conforme a abordagem da autora, que 
os currículos nacionais se reportam mais pelos processos 
mundiais. Dessa forma, distanciam a valorização de expe-
riências particulares do sujeito no contexto social que está 
inserido. Alves (2006) menciona que a forma como as es-
colas irão adentrar no mundo globalizado de informações 
e, ao mesmo tempo, atender às especificidades da realida-
de à sua volta, poderia ser uma das preocupações contem-
pladas no âmbito reflexivo do valor curricular que deve 
ser entendido como construção social de interação e de 
produção entre os indivíduos em detrimento do currículo 
estabelecido.

Formação docente e prática pedagógica na Educação Infantil

Sobre a formação docente e a prática pedagógica, 
destacou-se a formação inicial e continuada dos professo-
res, na perspectiva de o professor deixar de ser mero trans-
missor de conhecimento e atuar como mediador e colabo-
rador capaz de proporcionar aprendizagens e experiências 
relevantes ao desenvolvimento integral da criança, além 
de favorecer a reflexão de sua prática, conforme Santomé 
(1998, p. 27):

O currículo globalizado e interdisciplinar converte-se 
assim em uma categoria guarda-chuva capaz de agru-
par uma variedade de práticas educacionais desenvol-
vidas em sala de aula, e é um exemplo significativo 
do interesse em analisar a forma mais apropriada de 
contribuir para melhorar os processos de ensino e 
aprendizagem.

Com base na explicitação, convém salientar que pro-
posta curricular e prática docente devem estar conectadas 
a múltiplas possibilidades de ações pedagógicas com o in-
tuito de uma aprendizagem contextualizada com as novas 
concepções envoltas à realidade apresentada no cotidiano 
da sala de aula. Assim, pode-se afirmar que o conhecimento 
dentro do trabalho com projetos não ocorre de maneira 
fragmentada, mas interligado, o que evidencia a importân-
cia de uma prática que contemple esse intercâmbio de co-
nhecimentos, ampliando as experiências infantis e, conse-
quentemente, a construção do projeto.

Citou-se Barbosa e Horn (2008) para reforçar a 
reinvenção do profissionalismo docente para trabalhar a 
partir de projetos pela dinamização da cooperatividade e 
da participação coletiva. Nesse âmbito, as autoras ressal-
tam a intervenção pedagógica como forma de amadurecer 
ideias e ações que levem à construção da aprendizagem. 
Ressaltou-se, também, as ideias de Zabala (1998, p. 30), no 
que concerne às intenções educativas dos profissionais de 
modo a contemplar as múltiplas capacidades dos sujeitos a 
partir da organização do ensino e sua interferência positiva 
e prazerosa na vida do educando:

Educar quer dizer formar cidadãos e cidadãs que não 
estão parcelados em compartimentos estanques em 
capacidades isoladas [...] é preciso insistir em tudo 
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quanto fazemos em sala de aula, por menor que seja, 
incide em maior ou menor grau na formação de nossos 
alunos.

Vale destacar que qualquer processo de mudança re-
quer capacitação de profissionais que atuem com qualidade 
de trabalho, não diferentemente dessa realidade, o profis-
sional do ensino infantil abrange um leque de responsa-
bilidades junto às crianças. Portanto, é indispensável sua 
adaptação às novas concepções de formação pedagógica 
interligadas às mudanças atuais da sociedade e da visão da 
criança como sujeito social e de direitos.

Sobre a instigante questão do padrão de bom pro-
fessor, Cunha (1989) comenta não existir documentos, 
por si próprios, nas instituições de educação, seja em qual-
quer dos níveis de ensino que expõem o “Padrão Ideal” de 
professor, mas ressalta a ideia que permeia o termo “bom 
professor”, que o caracteriza pelos atributos advindos do 
julgamento subjetivo de quem o avalia em contexto histó-
rico-social, enfatiza, ainda, que esse conceito modifica-se 
conforme as necessidades da sociedade e do aluno. Pode-
se inferir que o valor da prática educativa dependerá da 
perspectiva de ação e da realidade de todos que estiverem 
envolvidos no processo. 

Barbosa (2011) aponta uma proposta curricular na 
área da educação infantil fundamentada na relação inter-
cultural entre famílias, crianças e professores, concernente 
com as experiências socioculturais das famílias que con-
tribuem para a educação e os cuidados das crianças, as 
próprias crianças com suas possibilidades de ação, jeitos 
de brincar, dotadas de cultura infantil que trazem em seus 
conhecimentos. Barbosa (2001, p. 38) confere aos profes-
sores a responsabilidade: 

Organizar e conferir intencionalidade a prática educa-
tiva do cotidiano, realizam, a partir de seu repertório 
de conhecimentos, escolhas, decisões e construções de 
possíveis caminhos curriculares a partir do que é vivi-
do pelas crianças, no âmbito da vida coletiva na escola.

Diante da abordagem, subentende-se que as atribui-
ções docentes, a partir de um currículo na educação infan-
til, devem conter intenções e ações que dialoguem com 
os sujeitos envolvidos no processo pedagógico, de forma 
a contribuir para o desenvolvimento integral da criança, 
como também possibilitar ao educador de crianças deci-
sões autônomas na construção de uma prática reflexiva de 
forma que contemple a dinamicidade no cotidiano da sala 
de aula.

Diante da perspectiva de educação como um pro-
cesso multidimensional que apresenta dimensão humana, 
técnica e político-social e, sobretudo por considerá-la uma 
prática social, Candau (2008) enfatiza a prática do educa-
dor como jamais “neutra”, porém, relevante e desafiadora, 
no sentido de articular contexto e processo multidimen-
sionais na prática educativa do dia a dia, demonstrado em 
comportamentos, ações reais, objetivos sugeridos, avalia-
ção, disciplina, relação professor-aluno, concretizado em 
contexto político-social. 

Baseado em análise política de educação infantil e 
de formação de profissionais nessa área, Kramer (2005) 
destaca o gosto de ensinar e, principalmente, o gosto de 
aprender como aparato necessário para ser professor. Des-
sa forma, compreende o conhecimento docente em cons-
tante formação para melhor fundamentar a prática. 

Menciona, também, como necessárias, as políticas pú-
blicas de formação que não formem professores escravos 
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de métodos, documentos legais ou receitas pedagógicas 
com o intuito de que, com ou sem projetos do MEC ou 
de secretarias, os professores destinados à função reflitam 
a sua prática, ao estudo crítico das teorias que auxiliam a 
ação pedagógica, bem como ressalta a relevância da partici-
pação coletiva na construção da proposta pedagógica, pelo 
fato de que no Brasil os discursos envoltos ao currículo 
abordam modelos de políticas em dimensões amplas, como 
projetos, diretrizes, sem contemplar condições em contexto 
de elaboração do currículo da escola.

 
O lúdico como sistematização curricular na educação infantil

No que se refere ao lúdico na Educação Infantil, 
enfatizou-se os benefícios que propiciam às crianças, no 
espaço escolar, como atividades dinamizadoras da prática 
pedagógica. Dessa forma, Santos (2005, p. 14) ressalta im-
portância do lúdico na prática educativa.

A formação lúdica deve possibilitar ao futuro educador 
conhecer-se como pessoa, saber suas possibilidades e 
limitações, desbloquear suas resistências e ter uma vi-
são clara sobre a importância do jogo e do brinquedo 
para a Vida da criança.

Diante do exposto, subentende-se que a formação 
lúdica tem inúmeras relevâncias por dimensionar possibili-
dades que lhes são atribuídas como suporte para uma prá-
tica docente reflexiva, competente em suas ações e, prin-
cipalmente, por reconhecer a eficácia em formar a criança 
na sua totalidade para que possa vivenciar sua infância de 
maneira significativa.

Entendendo-se que o brincar contextualizado numa 
dimensão curricular interliga possibilidades de desenvolvi-

mento e de intercâmbio no processo ensino-prazer e apren-
dizagens. Kishimoto (2011) traz uma contribuição ao citar o 
brinquedo educativo como recurso que auxilia na aquisição 
do conhecimento de forma prazerosa. Além de desenvolver 
convivência social e o próprio prazer no brincar, as brinca-
deiras de faz-de-conta são uma representação imitativa ou 
simbólica do real, por meio dela, a criança expressa seus 
sonhos, fantasias, bem como vivencia regras interligadas ao 
tema da brincadeira, tornando-se próxima da realidade.

Pode-se afirmar que nas brincadeiras as crianças se 
realizam como sujeitos criativos, hábeis, inteligentes, reve-
lam seus sentimentos, propiciando ao professor conheci-
mentos que servirão de suporte na elaboração de propostas 
educativas para a desenvoltura de uma prática significativa 
na construção da aprendizagem dos pequenos. Na concep-
ção de Vygotski (1989, p. 117), o brinquedo dimensiona as 
ações da criança, destacando:

No brinquedo, a criança sempre se comporta além do 
comportamento habitual de sua idade,, além de seu 
comportamento diário. No brinquedo é como se ela fos-
se maior do que é na realidade, como no foco de uma 
lente de aumento, o brinquedo contêm todas as tendên-
cias do desenvolvimento, sob forma condensada, sendo 
ele mesmo uma grande fonte de desenvolvimento.

Para o autor, o brincar permite à criança desvendar e 
ampliar sua criatividade, autonomia de tal forma que per-
passa a ideia de uma ação superior à sua faixa etária, além 
de considerar um importante detentor de características 
que condicionam múltiplos desenvolvimentos infantis, por-
que na relação com os brinquedos e com as brincadeiras as 
crianças são livres para expor suas descobertas e interagir 
com o meio social.
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Em âmbito sociocultural, Wajskop (2007) conceitua 
brincadeira como uma ação humana em que crianças inse-
rem-se de modo a assimilar e a recriar experiências cultu-
rais dos adultos, estabelecendo sua interação com a função 
pedagógica da pré-escola. Subentende-se que durante as 
brincadeiras as crianças vivenciam sua imaginação e, aos 
poucos, tomam consciência da realidade, aspectos conside-
rados coerentes com o objetivo da pré-escola, além, é claro, 
de favorecer uma interação com os aspectos de sua cultura 
de modo que propicie significados aos objetos.

 Adepto à concepção de que a criança constrói seu 
conhecimento, Piaget (2008) enfatiza a construção do real 
construído pela criança a partir da interação com os ob-
jetos que são o próprio corpo, coisas, pessoas ressaltando 
que desde o nascimento cada criança manifesta seus pro-
cessos internos que lhes ajudarão na sua aprendizagem, 
bem como em seu desenvolvimento. Nessa perspectiva, a 
aquisição do real acontece paulatinamente de acordo com 
as fases de desenvolvimento infantil, em cada uma dessas 
fases a criança vivenciará experiências que resultarão em 
novas descobertas de seu próprio mundo e, assim, dinami-
zarão oportunidades de conceber o real. Conforme Piaget 
(2008, p. 358):

Na medida em que os esquemas se multiplicam e se 
diferenciam, graças às suas assimilações recíprocas e 
à sua acomodação progressiva às diversidades do real, 
esta se dissocia pouco a pouco da assimilação e assegu-
ra, ao mesmo tempo, uma delimitação gradual do meio 
exterior e do indivíduo.

Conforme o autor, ao passo em que a criança vivencia 
experiências com os objetos, acumula aprendizagem, aco-

moda, assimila e equilibra seus conhecimentos de modo a 
favorecer representações em formato de ações, aproprian-
do-se do real.

Como avaliar na educação infantil?

Quanto ao processo avaliativo realizado no contexto 
da Educação Infantil, a avaliação é entendida como uma 
forma de acompanhar o desenvolvimento da aprendizagem 
adquirida pelo aluno que, além de fazer parte dos objetivos 
de propostas educativas está presente em várias modalida-
des do ensino. Assim, pode-se inferir que ensinar e apren-
der interligam as ações de sala de aula, na medida em que 
o educador avalia o desempenho de seus alunos, também 
se autoavalia, o que o faz refletir a prática pedagógica. 

Na Educação Infantil, o processo avaliativo, segundo 
Hoffmann (2009), introduziu-se em contexto histórico me-
diante a concepção assistencialista ou educativa para aten-
der às crianças. Porém, a avaliação formal surgiu no Brasil, 
a partir dos anos 1970, e, com a Constituição, de 1988, por 
reconhecer a educação como um direito da criança e dever 
do Estado, e como fonte de pressão das famílias de classe 
média por reivindicar propostas verdadeiramente pedagó-
gicas, que se faz elemento de controle da escola e da ação 
educativa do professor. Destaca, também, que, ao desen-
volver ações avaliativas nessa área do ensino, é importante 
referenciar as instituições do ensino infantil que atendem 
crianças pobres, porque muitas vezes estão alheias à elabo-
ração de propostas pedagógicas e de processos de avaliação. 

A forma de avaliar depende do contexto sociocultural 
em que os produtores estão inseridos. Barbosa e Horn (2008) 
conferem a existência de duas concepções de avaliação na 
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Na Educação Infantil, o processo avaliativo, segundo 
Hoffmann (2009), introduziu-se em contexto histórico me-
diante a concepção assistencialista ou educativa para aten-
der às crianças. Porém, a avaliação formal surgiu no Brasil, 
a partir dos anos 1970, e, com a Constituição, de 1988, por 
reconhecer a educação como um direito da criança e dever 
do Estado, e como fonte de pressão das famílias de classe 
média por reivindicar propostas verdadeiramente pedagó-
gicas, que se faz elemento de controle da escola e da ação 
educativa do professor. Destaca, também, que, ao desen-
volver ações avaliativas nessa área do ensino, é importante 
referenciar as instituições do ensino infantil que atendem 
crianças pobres, porque muitas vezes estão alheias à elabo-
ração de propostas pedagógicas e de processos de avaliação. 

A forma de avaliar depende do contexto sociocultural 
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educação infantil que foram utilizadas em 1960 e 1970. A 
primeira, objetivista, que destaca objetivos comportamentais, 
que se baseiam em elementos do desenvolvimento humano 
assegurados pela Psicologia e tendo como paradigma uma 
criança idealizada capaz de realizar certas atividades. 

Na década de 1980, com o processo de democratiza-
ção com discurso de abordagem mais qualitativa de coleta 
de dados e perspectivas de desenvolvimento, criou-se na 
Educação infantil uma nova forma de avaliar amparada na 
concepção descritiva de caráter subjetivista alicerçada a re-
latórios avaliativos que se demonstrou frágil, porque esse 
processo descritivo fora criado a partir de acompanhamen-
to fragmentado das crianças, considerando-as inflexíveis 
em suas atitudes.

A criança como sujeito cultural vivencia experiên-
cias que a oportuniza ampliar saberes e dinamizar suas 
habilidades, tornando-a capaz de transformar atitudes e 
pensamentos na busca de conhecimentos. Baseado nesse 
contexto, faz-se necessário pensar a criança em constan-
te desenvolvimento, sendo relevante ao avaliador conhe-
cimentos teóricos sobre os seus estágios de descobertas 
para melhor intervir junto à prática educativa, com con-
tribuições que referenciem suas aprendizagens, conforme 
explicita Hoffmann (2009, p. 12): “Refletir sobre avaliação 
implica pensar na criança que se avalia, pois essa não é uma 
prática neutra ou descontextualizada”. Trata-se certamente 
de uma prática coerente com a realidade sociocultural das 
crianças, suas próprias representações de mundo, senti-
mentos e competências que permeiam ações que propiciem 
o desenvolvimento infantil. 

Ressalta, ainda, a avaliação classificatória. Nessa pers-
pectiva, o professor cumpre sua função de avaliador que, 

não raro, executa de maneira estereotipada listagens de 
competências das crianças, na qual não elaborou ou não 
participou da seleção de itens relevantes na observação 
do processo de aprendizagem, isso certamente dificultará 
o acompanhamento do processo de desenvolvimento dos 
alunos.

Vale enfatizar que a avaliação utilizada em projetos 
por dimensionar saberes não apenas da criança, mas por 
intermédio de registros e exposição de todo trabalho de-
senvolvido na escola com participação de pais, educadores 
e a comunidade. Para Barbosa e Horn (2008), é conhecida 
internacionalmente como documentação pedagógica que 
engloba forma de acompanhar e de potencializar o desen-
volvimento de um trabalho pedagógico e de aprendizagens 
infantis. Percebe-se que funciona como uma avaliação que 
beneficia todos os envolvidos com a educação das crian-
ças. O educador, por proporcionar reflexão de sua prática 
e pesquisas a partir do que desenvolveu no projeto, per-
mite à comunidade compreender o processo pedagógico 
desenvolvido na escola e às crianças vivenciar experiências 
significativas ao seu desenvolvimento. 

Metodologia

A presente pesquisa foi desenvolvida no Centro Mu-
nicipal de Educação Infantil (CMEI), cujo nome fictício 
dado pela pesquisadora foi “Esperança Renovada”. A refe-
rida escola oferece a modalidade de Ensino Infantil nos ní-
veis maternal, 1o e 2o períodos com crianças na faixa etária 
entre dois e seis meses a cinco anos de idade, os quais se 
apresentam segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educa-
ção Nacional (LDB) no 9394/96 no Art. 30.
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implica pensar na criança que se avalia, pois essa não é uma 
prática neutra ou descontextualizada”. Trata-se certamente 
de uma prática coerente com a realidade sociocultural das 
crianças, suas próprias representações de mundo, senti-
mentos e competências que permeiam ações que propiciem 
o desenvolvimento infantil. 

Ressalta, ainda, a avaliação classificatória. Nessa pers-
pectiva, o professor cumpre sua função de avaliador que, 

não raro, executa de maneira estereotipada listagens de 
competências das crianças, na qual não elaborou ou não 
participou da seleção de itens relevantes na observação 
do processo de aprendizagem, isso certamente dificultará 
o acompanhamento do processo de desenvolvimento dos 
alunos.

Vale enfatizar que a avaliação utilizada em projetos 
por dimensionar saberes não apenas da criança, mas por 
intermédio de registros e exposição de todo trabalho de-
senvolvido na escola com participação de pais, educadores 
e a comunidade. Para Barbosa e Horn (2008), é conhecida 
internacionalmente como documentação pedagógica que 
engloba forma de acompanhar e de potencializar o desen-
volvimento de um trabalho pedagógico e de aprendizagens 
infantis. Percebe-se que funciona como uma avaliação que 
beneficia todos os envolvidos com a educação das crian-
ças. O educador, por proporcionar reflexão de sua prática 
e pesquisas a partir do que desenvolveu no projeto, per-
mite à comunidade compreender o processo pedagógico 
desenvolvido na escola e às crianças vivenciar experiências 
significativas ao seu desenvolvimento. 

Metodologia

A presente pesquisa foi desenvolvida no Centro Mu-
nicipal de Educação Infantil (CMEI), cujo nome fictício 
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rida escola oferece a modalidade de Ensino Infantil nos ní-
veis maternal, 1o e 2o períodos com crianças na faixa etária 
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Baseado na leitura do Projeto Político Pedagógico 
e confirmado nas observações constatou-se que a escola 
apresenta espaços reduzidos, as salas de aulas são peque-
nas e pouco arejadas, uma parte do pátio fica exposta à luz 
solar, além de difícil acolhimento para eventos com público 
numeroso, as educadoras realizam seu planejamento em 
sala que funciona como depósito de material escolar obso-
leto. Apesar dessas limitações a equipe pedagógica mostra-
se interessada em realizar seu planejamento, em desenvol-
ver aulas recreativas, atividades artísticas com as crianças, a 
qual seleciona determinada área do pátio favorável à reali-
zação de brincadeiras.

A pesquisa científica é fonte investigativa de conhe-
cimentos sistemáticos para alcançar determinado objetivo. 
Santos (2005, p. 117) conceitua pesquisa como “[...] a forma 
que a ciência possui para conhecer a realidade empírica”, e 
enfatiza que “[...] é por meio da pesquisa que se pode alcan-
çar e dominar novos conhecimentos de forma metódica”.

Nesse sentido, realizou-se uma pesquisa de cunho 
qualitativo-descritivo para obtenção de conhecimentos me-
tódicos, conforme afirma Lakatos (2009, p. 271):

A pesquisa qualitativa pode ser caracterizada como a 
tentativa de uma compreensão detalhada dos signi-
ficados e características situacionais apresentadas pe-
los entrevistados em lugar da produção de medidas 
quantitativas.

Para a realização deste estudo, considera-se essencial 
a pesquisa de Campo para se obter uma fundamentação 
teórica, a qual serve de suporte no desenvolvimento da 
pesquisa de campo, pois ambas se interagem na comple-
mentação dos conhecimentos. Para Andrade (2009, p. 115), 

“[...] todo trabalho científico pressupõe uma pesquisa bi-
bliográfica preliminar”. No intuito de coletar informações 
eficazes ao desenvolvimento dos objetivos propostos neste 
estudo, utilizou-se a entrevista padronizada ou estrutura-
da que, de acordo com Andrade (2009, p. 134), “Consiste 
em fazer uma série de perguntas a um informante, segun-
do um roteiro preestabelecido. Esse roteiro pode ser um 
formulário que será aplicado da mesma forma à todos os 
informantes, para que se obtenham respostas às mesmas 
perguntas”. Nessa perspectiva, as entrevistas foram aplica-
das para conhecer e analisar como acontecem a elaboração 
e a prática curricular do referido CMEI.

Outra técnica utilizada foi a observação. Minayo 
(2007, p. 70) define observação participante “[...] como 
um processo pelo o qual um pesquisador se coloca como 
observador de uma situação social, com a finalidade de 
realizar uma investigação científica”. Essa observação con-
tribuiu para verificar a coerência e as implicações entre os 
discursos dos sujeitos entrevistados e suas ações pedagó-
gicas. Esse objetivo permitiu desenvolver um método que, 
para Andrade (2009), “[...] realiza comparações com a fi-
nalidade de verificar semelhanças e explicar divergências”. 
As técnicas escolhidas na concretização da pesquisa foram 
essenciais na desenvoltura dos objetivos, pois proporciona-
ram ao pesquisador e aos sujeitos pesquisados um contato 
direto e dinâmico nas vezes em que houve troca de conhe-
cimentos sobre a aprendizagem na Educação Infantil.

Do universo de seis educadoras do turno da manhã, 
cinco contribuíram para o desenvolvimento da pesquisa, 
com a inclusão de uma estagiária e uma docente substi-
tuta concursada, ambas assumiram a sala de aula, devido 
licença médica das educadoras efetivas. Com a intenção 
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teórica, a qual serve de suporte no desenvolvimento da 
pesquisa de campo, pois ambas se interagem na comple-
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“[...] todo trabalho científico pressupõe uma pesquisa bi-
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da que, de acordo com Andrade (2009, p. 134), “Consiste 
em fazer uma série de perguntas a um informante, segun-
do um roteiro preestabelecido. Esse roteiro pode ser um 
formulário que será aplicado da mesma forma à todos os 
informantes, para que se obtenham respostas às mesmas 
perguntas”. Nessa perspectiva, as entrevistas foram aplica-
das para conhecer e analisar como acontecem a elaboração 
e a prática curricular do referido CMEI.

Outra técnica utilizada foi a observação. Minayo 
(2007, p. 70) define observação participante “[...] como 
um processo pelo o qual um pesquisador se coloca como 
observador de uma situação social, com a finalidade de 
realizar uma investigação científica”. Essa observação con-
tribuiu para verificar a coerência e as implicações entre os 
discursos dos sujeitos entrevistados e suas ações pedagó-
gicas. Esse objetivo permitiu desenvolver um método que, 
para Andrade (2009), “[...] realiza comparações com a fi-
nalidade de verificar semelhanças e explicar divergências”. 
As técnicas escolhidas na concretização da pesquisa foram 
essenciais na desenvoltura dos objetivos, pois proporciona-
ram ao pesquisador e aos sujeitos pesquisados um contato 
direto e dinâmico nas vezes em que houve troca de conhe-
cimentos sobre a aprendizagem na Educação Infantil.

Do universo de seis educadoras do turno da manhã, 
cinco contribuíram para o desenvolvimento da pesquisa, 
com a inclusão de uma estagiária e uma docente substi-
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de não expor a imagem dos sujeitos entrevistados e assim 
preservar suas identidades, foram criados cognomes, que 
serão classificados da seguinte forma: Nome fictício para a 
escola, D – para denominar a diretora, S – para denominar 
supervisora ,e P – para denominar professora. 

Os sujeitos entrevistados foram apresentados me-
diante quadro informativo:

Quadro 1 – Formação Pedagógica da Diretora e Supervisora 

Sujeitos entre-
vistados

Formação Pedagógica

Tempo de 
atuação na 

área Educação 
Infantil

Vínculo 
Emprega-

tício

Diretora
Pós-Graduada em 

Gestão e Supervisão 
Educacional

Seis Anos Efetiva

 Supervisora
Pós-Graduada em Edu-

cação Infantil
Cinco Anos Efetiva

Fonte: Dados coletados na entrevista conforme um prévio questionário

A formação específica do profissional nas diversas 
áreas da Educação, bem como sua experiência na área de 
atuação, constitui-se em fatores indispensáveis na contri-
buição do desenvolvimento das múltiplas aprendizagens 
do aluno. Com base no exposto, percebe-se que a Dire-
tora possui uma formação acadêmica compatível à função 
que exerce no CMEI em estudo. Além de outras funções, 
administra os recursos financeiros, materiais didáticos im-
portantes à aprendizagem das crianças. A curta experiência 
ampliar-se-á com sua efetividade empregatícia que favore-
cerá a complementação do trabalho educativo.

A supervisora, com formação específica na área de 
Educação Infantil, o efetivo grau empregatício favorecerá 

grandes contribuições para subsidiar a orientação pedagó-
gica. Quanto às professoras, buscou-se interrogá-las com o 
intuito de conhecer a qualificação acadêmica como suporte 
da sua ação pedagógica na Educação Infantil, para que con-
tribuam de forma significativa com o desenvolvimento in-
tegral das crianças, conforme a Lei no 9.394/96, no Art.29:

A Educação Infantil, primeira etapa da educação básica tem 
como finalidade o desenvolvimento da criança até 06 anos de idade, 
em seus aspectos físico, psicológico, Intelectual e social, complemen-
tando a ação da família e da comunidade.

Nesse enfoque, as professoras assumem grandes res-
ponsabilidades integradas à prática pedagógica, ao desen-
volvimento das aprendizagens das crianças.

Quadro 2 – Formação Pedagógica das Professoras

Sujeitos 
entrevista-

dos
Formação Pedagógica

Tempo de atua-
ção na área Edu-

cação Infantil

Vínculo Em-
pregatício

P1
Pós-Graduação em do-
cência Superior

10 Anos Efetiva

P2 Graduação em Pedagogia Quatro Anos Efetiva

P3 Graduanda em Pedagogia Seis meses Estagiária

P4
Graduada e Normal Su-
perior

Cinco Anos Efetiva

P5 Graduada em Pedagogia Seis meses Substituta
Fonte: Dados coletados na entrevista conforme um prévio questionário.

Percebe-se que apesar de as educadoras contempla-
rem títulos acadêmicos na área de licenciatura, não pos-
suem especialização na área da Educação Infantil. Cruz 
(2010) ressalta que existe diferença entre titulação e for-
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mação, que o diploma, tanto em nível médio como supe-
rior, não expressa necessariamente a obtenção de habili-
dades e de conhecimentos relevantes à prática docente na 
Educação Infantil, que na maioria são decorrentes de cur-
sos direcionados à educação de crianças nos anos iniciais 
do Ensino Fundamental. Com base no exposto, considera-
se importante salientar que, para a autora, “[...] a qualidade 
do trabalho com a criança é intrinsecamente vinculada à 
formação e à qualificação do profissional da área” (CRUZ, 
2010, p. 352). Nesse sentido, faz-se necessária a qualifica-
ção profissional na área de Educação Infantil das educado-
ras em questão, para melhor contribuírem na qualidade de 
suas práticas com crianças. 

Enfatiza que o fato de as três educadoras serem pro-
fissionais efetivas favorecerá a realização do contínuo tra-
balho educativo junto às crianças e a complementação de 
sua experiência na área da Educação Infantil. Quanto à pro-
fessora substituta e à estagiária, por conceberem uma atu-
ação temporária, dificultará a oportunidade de  continuar 
seu trabalho educativo.

Resultados alcançados na pesquisa

Na fase final da pesquisa, constatou-se que o currícu-
lo da Educação Infantil do SEMEI, em questão, é realizado 
pela SEMEC mediante projeto com detalhamento de con-
teúdos e atividades bimestralmente. A sistematização cur-
ricular na escola restringe-se a encontros pedagógicos, pla-
nejamentos mensais e planos de aula semanais. Conforme 
100% dos docentes, a escola segue a grade curricular da 
SEMEC com a sistematização do projeto didático “Criança 
infância viva, as linguagens do meu mundo” e o projeto 

de intervenção, “Lendo e reescrevendo o mundo” com o 
objetivo de despertar o interesse e o prazer das crianças ao 
mundo da leitura e da escrita.

Quanto à autonomia curricular da instituição pesquisa-
da, as Diretrizes Curriculares Nacionais servem como orien-
tação na elaboração da Proposta Pedagógica. Os discursos 
dos sujeitos reforçam a ideia do currículo como adaptação 
às exigências institucionais consolidadas com construção da 
Proposta Pedagógica, elaborada e atualizada com a partici-
pação dos professores, demais profissionais e família. Enfati-
za, ainda, o desafio de trabalhar com projetos didáticos que, 
conforme Nogueira (2001), constituem-se em verdadeiras 
fontes de investigação, de análise, de criação de novas hipó-
teses e de estímulo a potencialidades na formação integral 
do sujeito. Com nos discursos dos docentes, 60% conside-
ram que a autonomia da instituição em questão constitui 
uma adaptação à realidade educacional; 40% acredita que 
não há autonomia porque já vem proposta uma grade cur-
ricular da SEMEC e que são cobrados pela sua realização. 

 Por meio das respostas e pela observação, detectou-
se que existe no projeto de leitura a contagem de histórias 
infantis, recorte e pintura que deixam as crianças bastan-
te estimuladas. Porém, quando a abordagem é na leitura 
mecânica, as crianças acabam dispersas e não querem par-
ticipar das atividades. As observações das práticas docen-
tes revelaram a presença do lúdico nas práticas docentes, 
como: desenhos, pinturas, recorte-colagem, contagem de 
histórias infantis, danças folclóricas, dentre outras. No en-
tanto, muitas dessas atividades são usadas para mostrar 
resultados de trabalhos em culminâncias, enquanto as ati-
vidades cotidianas restringem-se a tarefas de repetição de 
letras, sílabas e números.
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 Quanto à avaliação da prática docente e aprendizagem 
das crianças, percebeu-se que os sujeitos são unânimes em 
afirmar que o aprendizado das crianças é avaliado por meio 
de fichas de desempenho, baseado em critérios previamente 
selecionados pela SEMEC. Diante das respostas, 60% das 
professoras avaliam a aprendizagem das crianças por meio 
de fichas e relatórios, 20% consideram que são avaliadas 
com base no desenvolvimento de suas habilidades e 20% 
relatou ser uma avaliação contínua para análise da apren-
dizagem infantil. As observações confirmam os discursos 
quando trata do acompanhamento contínuo dos alunos por 
meio de critérios e desempenho nas atividades processuais.

Considerações finais

Considera-se que currículo e práticas pedagógicas 
norteiam o trabalho educativo e proporcionam ao corpo 
docente ações que refletem na melhoria da qualidade do 
ensino proposto pela escola. Portanto, no que se refere ao 
currículo e às práticas vivenciados na escola, embora te-
nha sido elaborado, em 2009, o documento curricular não 
estava atualizado no desenvolvimento das ações recentes. 
A escola orienta aos docentes na construção de práticas 
educativas, tendo como referência as próprias sugestões de 
trabalho exigida pela SEMEC. 

Quanto à autonomia curricular, é restrita, desenvolve 
a grade curricular com pequenas adaptações à realidade e 
poucos recursos materiais que o SEMEI dispõe. Estão pre-
sentes muitas atividades como pinturas, desenhos, recorte 
e colagem, parlendas, contagem de histórias, dramatizações 
folclóricas pertencentes ao projeto “Infância Viva”, sistema-
tizado pela Secretaria.

No que concerne à avaliação, é concretizada median-
te critérios estabelecidos em fichas elaboradas pela SE-
MEC, além de testes e níveis de desempenho na aprendi-
zagem. A prática pedagógica é avaliada também por meio 
da observação da pedagoga do CMEI e da superintendente 
encaminhada pela Secretaria.

Em visita posterior, constatou-se o empenho da esco-
la em atualizar o documento curricular, o que demonstrou 
a busca de uma prática colaborativa na construção de suas 
próprias ideias. Dessa forma, subentende-se que, aos pou-
cos, busca autonomia pelo menos quanto à elaboração de 
práticas próprias das necessidades educativas no contexto 
sociocultural da comunidade escolar. 

Em face das considerações, sugere-se que o CMEI 
continue a realizar suas próprias práticas reflexivas, priori-
zando práticas dinâmicas no cotidiano da sala de aula para 
uma aprendizagem prazerosa. A participação em formação 
continuada certamente traria o diferencial na contempla-
ção de práticas inovadoras na busca de práticas educativas 
mais colaborativas.

Os novos rumos do conhecimento e os interesses 
da criança no contexto da vivência pressupõem uma nova 
forma de educar com base em projetos que contemplem 
aprendizagens significativas para as novas gerações infan-
tis. A partir dos enfoques em análise, entende-se que a 
concepção de formação pedagógica, numa dimensão crítica 
de sua própria ação diante de projetos, documentos legais, 
em geral, possibilita ao docente indagações que o ajudarão 
ampliar conhecimentos e promover novos debates sobre a 
real e necessária participação de toda equipe pedagógica na 
construção de propostas curriculares de ensino, visto que o 
professor é protagonista na desenvoltura desse documento 
e na sua aplicabilidade. 



UMBELINA SARAIVA ALVES

318

A INTER-RELAÇÃO ENTRE O CURRÍCULO E AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DOCENTES NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL DE UMA ESCOLA MUNICIPAL EM TERESINA/ PI

319

 Quanto à avaliação da prática docente e aprendizagem 
das crianças, percebeu-se que os sujeitos são unânimes em 
afirmar que o aprendizado das crianças é avaliado por meio 
de fichas de desempenho, baseado em critérios previamente 
selecionados pela SEMEC. Diante das respostas, 60% das 
professoras avaliam a aprendizagem das crianças por meio 
de fichas e relatórios, 20% consideram que são avaliadas 
com base no desenvolvimento de suas habilidades e 20% 
relatou ser uma avaliação contínua para análise da apren-
dizagem infantil. As observações confirmam os discursos 
quando trata do acompanhamento contínuo dos alunos por 
meio de critérios e desempenho nas atividades processuais.

Considerações finais

Considera-se que currículo e práticas pedagógicas 
norteiam o trabalho educativo e proporcionam ao corpo 
docente ações que refletem na melhoria da qualidade do 
ensino proposto pela escola. Portanto, no que se refere ao 
currículo e às práticas vivenciados na escola, embora te-
nha sido elaborado, em 2009, o documento curricular não 
estava atualizado no desenvolvimento das ações recentes. 
A escola orienta aos docentes na construção de práticas 
educativas, tendo como referência as próprias sugestões de 
trabalho exigida pela SEMEC. 

Quanto à autonomia curricular, é restrita, desenvolve 
a grade curricular com pequenas adaptações à realidade e 
poucos recursos materiais que o SEMEI dispõe. Estão pre-
sentes muitas atividades como pinturas, desenhos, recorte 
e colagem, parlendas, contagem de histórias, dramatizações 
folclóricas pertencentes ao projeto “Infância Viva”, sistema-
tizado pela Secretaria.

No que concerne à avaliação, é concretizada median-
te critérios estabelecidos em fichas elaboradas pela SE-
MEC, além de testes e níveis de desempenho na aprendi-
zagem. A prática pedagógica é avaliada também por meio 
da observação da pedagoga do CMEI e da superintendente 
encaminhada pela Secretaria.

Em visita posterior, constatou-se o empenho da esco-
la em atualizar o documento curricular, o que demonstrou 
a busca de uma prática colaborativa na construção de suas 
próprias ideias. Dessa forma, subentende-se que, aos pou-
cos, busca autonomia pelo menos quanto à elaboração de 
práticas próprias das necessidades educativas no contexto 
sociocultural da comunidade escolar. 

Em face das considerações, sugere-se que o CMEI 
continue a realizar suas próprias práticas reflexivas, priori-
zando práticas dinâmicas no cotidiano da sala de aula para 
uma aprendizagem prazerosa. A participação em formação 
continuada certamente traria o diferencial na contempla-
ção de práticas inovadoras na busca de práticas educativas 
mais colaborativas.

Os novos rumos do conhecimento e os interesses 
da criança no contexto da vivência pressupõem uma nova 
forma de educar com base em projetos que contemplem 
aprendizagens significativas para as novas gerações infan-
tis. A partir dos enfoques em análise, entende-se que a 
concepção de formação pedagógica, numa dimensão crítica 
de sua própria ação diante de projetos, documentos legais, 
em geral, possibilita ao docente indagações que o ajudarão 
ampliar conhecimentos e promover novos debates sobre a 
real e necessária participação de toda equipe pedagógica na 
construção de propostas curriculares de ensino, visto que o 
professor é protagonista na desenvoltura desse documento 
e na sua aplicabilidade. 



UMBELINA SARAIVA ALVES

320

A INTER-RELAÇÃO ENTRE O CURRÍCULO E AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DOCENTES NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL DE UMA ESCOLA MUNICIPAL EM TERESINA/ PI

321

Referências

ALVES, Umbelina Saraiva. As inter-relações entre o currículo 
escolar e as práticas pedagógicas dos professores de alfabetização à 
4a série do ensino fundamental da escola Moacir Madeira Campos. 
2006. 216 f. Dissertação (Mestrado em Educação). UFPI, 
Teresina-PI. 
ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia 
do trabalho científico: elaboração de trabalhos na graduação. 
São Paulo: Atlas, 2009.
BARBOSA, Maria Carmem Silveira. Brincar e aprender: a 
importância do lúdico para as crianças pequenas. Revista 
Pátio, n. 27, p. 36-45, abr./ jun. 2011.
BRASIL, Ministério da Educação e do Desporto. Secretária 
de Educação Fundamental. Referencial Curricular Nacional 
para a Educação Infantil. Brasília, MEC SEF, 2000.
______. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Edu-
cação Básica. Diretrizes curriculares Nacionais para a Educação 
Infantil. Brasília, 2009.
______. Lei No 9394. Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional. Brasília, 20 de dezembro de 1996.
BUJES, Maria Isabel Edelweiss. Escola infantil: pra que te 
quero? In: KAERCHER, Gládis Elise P. da Silva; CRAIDY, 
Maria (Org.). Educação Infantil pra que te quero! Porto Alegre: 
Artmed, 2001.
CRAIDY, Carmem Maria. Educação Infantil e as novas de-
finições da legislação. In: KAERCHER, Gládis Elise P. da 
Silva; CRAIDY, Maria (Org.). Educação Infantil pra que te 
quero! Porto Alegre: Artmed, 2001.
CANDAU, Vera Maria (Org.). Rumo a uma nova didática. Pe-
trópolis, RJ: Vozes, 2008.

CUNHA, Maria Isabel da. O bom professor e sua prática. Cam-
pinas, SP: Papirus, 1989. (Coleção Magistério: formação e 
trabalho pedagógico).
HORN, Maria da Graça Souza; BARBOSA, Maria Carmem 
Silveira. Projetos pedagógicos na educação infantil. Porto Ale-
gre: Artmed, 2008.
KRAMER, Sônia (Coord.). Com a pré-escola nas mãos. Uma 
alternativa curricular para educação infantil. São Paulo: Áti-
ca, 2005.
_______. Propostas pedagógicas de educação infantil: para uma 
leitura crítica. Texto encomendado pela coordenação-geral 
de educação do Mec, novembro, 1994.
_______. Profissionais de educação infantil: gestão e formação. 
São Paulo: Ática, 2005.
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Maria de Andrade. Fun-
damentos de metodologia científica. São Paulo: Atlas, 2009.
PIAGET, Jean. A construção do real. Trad. Ramon Américo 
Vasques. São Paulo: Ática, 2008.
MINAYO, Maria Cecília de Sousa. Pesquisa social: Teoria, 
método e criatividade. Petrópolis: Vozes,2007.
MEC/SEF/COEDI. Proposta pedagógica e currículo em edu-
cação infantil: um diagnóstico e a construção de uma me-
todologia de análise. Ministério da educação e desporto. 
Departamento da política de educação fundamental. Coor-
denação-geral de educação infantil. Brasília, 1996.
SANTOS, Izequias Estevam dos. Manual de métodos e técnicas de 
pesquisa científica. rev. atual e ampl-Niterói-RJ: Impetus, 2005.
SAVIANI, Nereide. Saber escolar, currículo e didática: proble-
mas da unidade conteúdo/método no processo pedagógi-
co. Campinas. São Paulo: Autores Associados, 2006. (Cole-
ção Educação Contemporânea).



UMBELINA SARAIVA ALVES

320

A INTER-RELAÇÃO ENTRE O CURRÍCULO E AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DOCENTES NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL DE UMA ESCOLA MUNICIPAL EM TERESINA/ PI

321

Referências

ALVES, Umbelina Saraiva. As inter-relações entre o currículo 
escolar e as práticas pedagógicas dos professores de alfabetização à 
4a série do ensino fundamental da escola Moacir Madeira Campos. 
2006. 216 f. Dissertação (Mestrado em Educação). UFPI, 
Teresina-PI. 
ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia 
do trabalho científico: elaboração de trabalhos na graduação. 
São Paulo: Atlas, 2009.
BARBOSA, Maria Carmem Silveira. Brincar e aprender: a 
importância do lúdico para as crianças pequenas. Revista 
Pátio, n. 27, p. 36-45, abr./ jun. 2011.
BRASIL, Ministério da Educação e do Desporto. Secretária 
de Educação Fundamental. Referencial Curricular Nacional 
para a Educação Infantil. Brasília, MEC SEF, 2000.
______. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Edu-
cação Básica. Diretrizes curriculares Nacionais para a Educação 
Infantil. Brasília, 2009.
______. Lei No 9394. Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional. Brasília, 20 de dezembro de 1996.
BUJES, Maria Isabel Edelweiss. Escola infantil: pra que te 
quero? In: KAERCHER, Gládis Elise P. da Silva; CRAIDY, 
Maria (Org.). Educação Infantil pra que te quero! Porto Alegre: 
Artmed, 2001.
CRAIDY, Carmem Maria. Educação Infantil e as novas de-
finições da legislação. In: KAERCHER, Gládis Elise P. da 
Silva; CRAIDY, Maria (Org.). Educação Infantil pra que te 
quero! Porto Alegre: Artmed, 2001.
CANDAU, Vera Maria (Org.). Rumo a uma nova didática. Pe-
trópolis, RJ: Vozes, 2008.

CUNHA, Maria Isabel da. O bom professor e sua prática. Cam-
pinas, SP: Papirus, 1989. (Coleção Magistério: formação e 
trabalho pedagógico).
HORN, Maria da Graça Souza; BARBOSA, Maria Carmem 
Silveira. Projetos pedagógicos na educação infantil. Porto Ale-
gre: Artmed, 2008.
KRAMER, Sônia (Coord.). Com a pré-escola nas mãos. Uma 
alternativa curricular para educação infantil. São Paulo: Áti-
ca, 2005.
_______. Propostas pedagógicas de educação infantil: para uma 
leitura crítica. Texto encomendado pela coordenação-geral 
de educação do Mec, novembro, 1994.
_______. Profissionais de educação infantil: gestão e formação. 
São Paulo: Ática, 2005.
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Maria de Andrade. Fun-
damentos de metodologia científica. São Paulo: Atlas, 2009.
PIAGET, Jean. A construção do real. Trad. Ramon Américo 
Vasques. São Paulo: Ática, 2008.
MINAYO, Maria Cecília de Sousa. Pesquisa social: Teoria, 
método e criatividade. Petrópolis: Vozes,2007.
MEC/SEF/COEDI. Proposta pedagógica e currículo em edu-
cação infantil: um diagnóstico e a construção de uma me-
todologia de análise. Ministério da educação e desporto. 
Departamento da política de educação fundamental. Coor-
denação-geral de educação infantil. Brasília, 1996.
SANTOS, Izequias Estevam dos. Manual de métodos e técnicas de 
pesquisa científica. rev. atual e ampl-Niterói-RJ: Impetus, 2005.
SAVIANI, Nereide. Saber escolar, currículo e didática: proble-
mas da unidade conteúdo/método no processo pedagógi-
co. Campinas. São Paulo: Autores Associados, 2006. (Cole-
ção Educação Contemporânea).



323

UMBELINA SARAIVA ALVES

322

SANTOMÉ, Jurjo Torres. Globalização e interdisciplinaridade: 
o currículo integrado. Trad. Cláudia Schilling. Porto Ale-
gre: Artes Médicas,1998.
VYGOTSKI, Liev Semiónovitch. A formação social da mente: 
o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores. 
Michael Cole et al. (Org.). São Paulo: Martins Fontes, 1989. 
WAJSKOP, Gisela. Brincar na pré-escola. São Paulo: 
Cortez, 2007. (Coleção questões da nossa época; v.48).

DECLARAÇÃO DE CORREÇÃO DO PORTUGUÊS

Declara-se, para constituir prova junto à Coleção Práticas Educativas, 
vinculada a Editora da Universidade Estadual do Ceará – EdUECE, que 
por intermédio do profissional infra-assinado, foi procedida a correção 
gramatical e estilística do livro intitulado Cultura, Sociedade e Educa-
ção Brasileira: teceduras e interfaces possíveis, razão por que se firma 
a presente, a fim de que surta os efeitos legais, nos termos do novo Acor-
do Ortográfico Lusófono, vigente desde 1o de janeiro de 2009.

Fortaleza-CE, 25 de outubro de 2014

Maria da Conceição de Souza Santos
Revisão de Texto

DECLARAÇÃO DE NORMALIZAÇÃO

Declara-se, para constituir prova junto à Coleção Práticas Educativas, 
vinculada a Editora da Universidade Estadual do Ceará – EdUECE, que 
por intermédio do profissional infra-assinado, foi procedida a normali-
zação do livro intitulado Cultura, Sociedade e Educação Brasileira: 
teceduras e interfaces possíveis, razão por que se firma a presente, a 
fim de que surta os efeitos legais, nos termos das normas vigentes decre-
tadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

Fortaleza-CE, 25 de outubro de 2014

Maria da Conceição de Souza Santos
Normalização Bibliográfica



323

UMBELINA SARAIVA ALVES

322

SANTOMÉ, Jurjo Torres. Globalização e interdisciplinaridade: 
o currículo integrado. Trad. Cláudia Schilling. Porto Ale-
gre: Artes Médicas,1998.
VYGOTSKI, Liev Semiónovitch. A formação social da mente: 
o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores. 
Michael Cole et al. (Org.). São Paulo: Martins Fontes, 1989. 
WAJSKOP, Gisela. Brincar na pré-escola. São Paulo: 
Cortez, 2007. (Coleção questões da nossa época; v.48).

DECLARAÇÃO DE CORREÇÃO DO PORTUGUÊS

Declara-se, para constituir prova junto à Coleção Práticas Educativas, 
vinculada a Editora da Universidade Estadual do Ceará – EdUECE, que 
por intermédio do profissional infra-assinado, foi procedida a correção 
gramatical e estilística do livro intitulado Cultura, Sociedade e Educa-
ção Brasileira: teceduras e interfaces possíveis, razão por que se firma 
a presente, a fim de que surta os efeitos legais, nos termos do novo Acor-
do Ortográfico Lusófono, vigente desde 1o de janeiro de 2009.

Fortaleza-CE, 25 de outubro de 2014

Maria da Conceição de Souza Santos
Revisão de Texto

DECLARAÇÃO DE NORMALIZAÇÃO

Declara-se, para constituir prova junto à Coleção Práticas Educativas, 
vinculada a Editora da Universidade Estadual do Ceará – EdUECE, que 
por intermédio do profissional infra-assinado, foi procedida a normali-
zação do livro intitulado Cultura, Sociedade e Educação Brasileira: 
teceduras e interfaces possíveis, razão por que se firma a presente, a 
fim de que surta os efeitos legais, nos termos das normas vigentes decre-
tadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

Fortaleza-CE, 25 de outubro de 2014

Maria da Conceição de Souza Santos
Normalização Bibliográfica



324

ColEção PrátiCas EdUCatiVas

01. FIALHO, Lia Machado Fiuza. Assistência à criança e ao adolescente infrator no 
Brasil: breve contextualização histórica. Fortaleza: EdUECE, 2014. p. 105. 
ISBN: 978-85-7826-199-3.

02. VASCONCELOS, José Gerardo. O contexto autoritário no pós-1964: novos e 
velhos atores na luta pela anistia. Fortaleza: EdUECE, 2014. p. 63. ISBN: 
978-85-7826-211-2.

03. SANTANA, José Rogério; FIALHO, Lia Machado Fiuza; BRANDENBURG, 
Cristine et al. Educação e saúde: um olhar interdisciplinar. Fortaleza: EdUECE, 
2014. p. 212. ISBN: 978-85-7826-225-9.

04. SANTANA, José Rogério; VASCONCELOS, José Gerardo; FIALHO, Lia 
Machado Fiuza; VASCONCELOS JÚNIOR, Raimundo Elmo de Paula et al. 
Golpe de 1964: história, geopolítica e educação. Fortaleza: EdUECE, 2014. p. 
342. ISBN: 978-85-7826-224-2.

05. SILVA, Sammia Castro; VASCONCELOS, José Gerardo; FIALHO, Lia Ma-
chado Fiuza. Capoeira no Ceará. Fortaleza: EdUECE, 2014. ISBN: 978-85-
7826-218-1.

06. ADAD, Shara Jane Holada Costa; PETIT, Sandra Haydèe; SANTOS, Iraci 
dos; GAUTHIER, Jacques (Organizadores). Tudo que não inventamos é falso: 
dispositivos Artísticos para pesquisar, ensinar e aprender com a sociopoética. 
Fortaleza: EdUECE, 2014. p. 488. ISBN: 978-85-7826-219-8.

07. PAULO, Adriano Ferreira de; MIRANDA, Augusto Ridson de Araújo; MAR-
QUES, Janote Pires, LIMA, Jeimes Mazza Correia; Vieira, Luiz Maciel Mou-
rão (Organizadores). Ensino de História na Educação Básica: reflexões, fontes e 
linguagens. Fortaleza: EdUECE, 2014. p. 381. 

08. SANTOS, Jean Mac Cole Tavares; PAZ, Sandra Regina (Organizadores). 
Políticas, currículos, aprendizagem e saberes. Fortaleza: EdUECE, 2014. p. 381. 
ISBN: 978-85-7826-245-7.

09. VASCONCELOS, José Gerardo; SANTANA, José Rogério; FIALHO, Lia 
Machado Fiuza et al. (Organizadores). História e práticas culturais na educação. 
Fortaleza: EdUECE, 2014. p. 229. ISBN: 978-85-7826-246-4.

10. FIALHO, Lia Machado Fiuza; CASTRO, Edilson Silva; SILVA JÚNIOR, Ro-
berto da; et al. (Organizadores). Teologia, História e Educação na Contempora-
neidade. Fortaleza: EdUECE, 2014. p. 160. ISBN 978-85-7826-237-2

11. FIALHO, Lia Machado Fiuza; VASCONCELOS, José Gerardo; SANTANA, 
José Rogério; et al. (Organizadores). Biografia de Mulheres. Fortaleza: EdUE-
CE, 2015. p. 163. ISBN: 978-85-7826-248-8.

12. MIRANDA, José da Cruz Bispo de; SILVA, Robson Carlos da et al (Organiza-
dores). Entre o Derreter e o Enferrujar: os desafios da educação e da formação 
profissional. Fortaleza: EDUECE, 2014. p. 401. ISBN: 978-85-7826-259-4

13. SILVA, Robson Carlos da; MIRANDA, José da Cruz Bispo de; et al (Or-
ganizadores). Cultura, Sociedade e Educação Brasileira: teceduras e interfaces 
possíveis. Fortaleza: EDUECE, 2014. p. 324. ISBN: 978-85-7826-260-0


