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CAPÍTULO 1 
 

A IMPORTÂNCIA DAS RELAÇÕES INTERPESSOAIS 

ENTRE PROFESSOR E ALUNO NO ENSINO DE 

MATEMÁTICA 
 

 

Aline Pereira do Nascimento Costa Miranda1 

 

INTRODUÇÃO 

 

Vivemos em um contexto mundial onde a tecnologia 

proporciona inúmeras possibilidades de nos relacionarmos 

com o outro, no entanto vemos que a forma de se relacionar 

está cada vez mais em crise, seja entre pais e filhos, seja entre 

maridos e esposas, seja entre amigos, seja entre professor e 

aluno. 

Não se olha mais no olho do outro, não há 

preocupação em ver o próximo como um ser humano dotado 

de sentimentos, desejos e emoções. Os valores foram 

invertidos. Hoje famílias limitam-se ao convívio de um 

computador, celular ou da TV. Passam horas juntas, mas 

sequer trocam uma palavra.  

                                                             
1 Professora de Matemática da Rede Estadual e Particular no Município 

de Palmeira dos Índios — Al. Professora nos cursos de Administração e 

Pedagogia da ISEPRO. Mestre em Ciências da Educação — 

Interamerica. Especialista em Docência do Ensino Superior — 

FACEAR. Licenciada em Matemática — UFAL. Bacharel em 

Administração de Empresas — UNEAL.  
E-mail: Aline.prof.alpi@hotmail.com 
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Nunca se viu tantos casos de crianças e adolescentes 

doentes emocionais. O que fazer diante desta realidade que 

afeta diretamente no comportamento do aluno na sala de 

aula? Que postura como educador devo adotar para lidar com 

este aluno?  

Sabemos que relacionar-se não é algo tão fácil, já que 

temos personalidades que nos tornam únicos. Assumir uma 

postura que valorize a identidade e individualidade requer do 

professor um olhar humano, um olhar que equilibre aspectos 

cognitivos com os aspectos relacionais. 

O educador tem uma grande influência da vida do 

aluno. Ele é uma referência. Há alunos agitados, alegres, 

tímidos, hiperativos, desmotivados, críticos, ansiosos, 

inseguros e etc., cada um manifesta-se nos relacionamentos 

interpessoais de maneira diferente, como comprova a 

psicologia. 

A disciplina de matemática é vista pela maioria dos 

alunos como uma disciplina chata e de difícil compreensão e 

o professor como aquela pessoa entediante que está ali para 

ensinar muitas fórmulas e fazer inúmeros exercícios para 

memorização do conteúdo.  

Esta concepção já se tornou cultural, quando na 

verdade a matemática está em toda parte e interligada com 

as diversas áreas do conhecimento. Mas de quem é a culpa? 

Será que é do aluno ou do professor? Apontar o culpado não 

resolverá o problema, mas sabemos que ambos têm um papel 

muito importante na construção do conhecimento. 

Constantemente ouvimos alunos afirmando adorar o 

professor, mas não gosta do conteúdo ou da disciplina, isso 

é uma prova concreta que quando o educador tem uma boa 
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relação com o estudante o mesmo pode envolvê-lo numa 

estratégia que vise à construção do interesse pela disciplina. 

Uma relação afetiva requer por parte do educador 

conhecer a história de vida do aluno, tentar compreender o 

motivo do mesmo não aprender a disciplina, como também 

investigar a razão dele ter um comportamento que prejudique 

o bom andamento da aula.  

Mas a realidade é bem diferente, muitas vezes pelo 

fato do professor cumprir uma excessiva carga horária e ter 

que trabalhar em várias escolas para complementar a renda 

mensal, dar conta de muitas cadernetas, salas superlotadas, 

conteúdo programático para ser cumprido, na maioria das 

vezes passa despercebido ter esse olhar reflexivo. 

 Investir no outro demanda tempo e se tem uma coisa 

que professor afirma não ter é tempo. Muitos se questionam 

e afirmam não ser da sua responsabilidade jogando a culpa 

na família. A família por sua vez joga na escola toda a 

responsabilidade e o aluno que está neste meio não tem 

referências a seguir. 

Afinal o que é mais cômodo para o professor? 

Explicar o conteúdo sem ter nenhum compromisso de 

afetividade e ir embora ou decidir investir tempo na vida de 

seu aluno? Com certeza a primeira opção, mas não é essa a 

função da verdadeira educação. Educar não é uma tarefa 

fácil. Ela exige do educador esforços contínuos. Exige 

superação a cada dia. Enquanto educadores precisamos 

melhorar a nossa prática pedagógica dia após dia. 

Lidar com os diferentes tipos de personalidade exige 

do educador postura ética, responsabilidade, 

profissionalismo e principalmente amor pelo que faz. Os 
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problemas educacionais são enormes, sabemos que não 

podemos mudar o mundo, mas podemos mudar a nossa sala 

e isto já é um grande avanço.  

Se focarmos nos problemas nunca superaremos os 

obstáculos, continuaremos sendo educadores medíocres, que 

fazem o trabalho apenas pelo salário no final do mês. 

 O professor que ama sua profissão consegue 

entender que cada aluno necessita de estímulos diferentes 

para que ocorra a aprendizagem. Ele além de estar motivado 

deve ser um motivador na busca pelo conhecimento. 

O professor deste século deve ter conhecimento em 

sociologia, psicologia, relações humanas e comportamentais 

porque a nova geração de alunos requer deste profissional a 

disposição em saber lidar com as mais diversas situações de 

conflitos na sala de aula como também de aceitar o outro em 

seus diferentes comportamentos, numa educação que 

humanize através do diálogo, deixando sempre transparecer 

na relação o respeito e não o autoritarismo, a mediação de 

conhecimento e não a centralização. 

Pretende-se com este artigo refletir sobre as relações 

entre professor e aluno, a partir de referenciais teóricos sobre 

esta problemática em questão. A pesquisa proporcionará um 

olhar crítico e reflexivo acerca da postura do docente, agente 

mediador do conhecimento, para uma educação que vise uma 

prática que humaniza.  O trabalho será voltado para 

profissionais da educação, professores de matemática como 

também sociólogos, psicólogos, estudantes e interessados no 

assunto. 
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1. AS RELAÇÕES INTERPESSOAIS NA SALA DE AULA  

 

Relação interpessoal é o processo que envolve a 

comunicação de duas ou mais pessoas, onde um respeita a 

individualidade do outro. A sala de aula no contexto 

educacional é o maior palco para que estas interações 

aconteçam, onde professor e aluno são os protagonistas desta 

história. 

Vivemos um dilema: as relações estão em crise. As 

pessoas não dialogam mais. Mesmo diante de tantos avanços 

tecnológicos tantos meios de comunicação nunca houve 

tantos problemas relacionados a relacionamentos e em sala 

de aula esta problemática só vem aumentando. Professores e 

alunos parecem que vivem em mundos diferentes. Problemas 

de relacionamento em sala de aula entre professor e aluno 

interferem de forma negativa no desenvolvimento da aula. 

Manter a disciplina nunca foi tão desafiador como 

nos dias de hoje, os alunos estão mais agitados, as 

informações chegam a milésimos de segundos.  A família 

vem perdendo sua posição na hierarquia, os pais a cada dia 

tem menos tempo de ficar com seus filhos. A escola não sabe 

como reagir, os papéis estão se invertendo e o professor 

como grande agente de mudança sente-se desafiado a fazer a 

diferença neste cenário atual da educação. 

 

Sabemos que, muitas vezes, os alunos 

reproduzem na escola o comportamento dos 

próprios pais, pois se eles vivenciam brigas, 

acabam ficando violentos; se convivem com 

a falta de respeito; tornam-se desrespei-

tosos; se vivenciam a ansiedade, ficam 

ansiosos; se experimentam a rejeição 
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tornam-se inseguros; se são pressionados, 

ficam estressados; se vivenciam a ausência 

de limites, ignoram os outros e suas 

necessidades; se estão habituados ao 

excesso de limites, aprendem a ignorar 

regras e leis. (QUEIROZ, 2010, p. 23)2 

 

A grande maioria dos alunos que tem problemas 

decorre da desestruturação familiar. Alunos carentes de afeto 

buscam a todo tempo chamar atenção do professor. Alunos 

que tem tudo: o celular, a roupa nova, o brinquedo dos 

sonhos e etc. e ao mesmo tempo não tem nada. Faltam-lhes 

o amor, o carinho e atenção dos pais.  Sem falar os que são o 

extremo: os pais paparicam tanto e superprotegem que 

acabam gerando crianças inseguras que não sabem ouvir um 

não.  

Há ainda os que são violentos, os tímidos, os alegres, 

os hiperativos, os melancólicos, os que aprendem rápido, os 

que têm dificuldade de aprendizagem, enfim pessoas 

diferentes convivendo em um mesmo ambiente. “Cada 

pessoa é, e sempre será um verdadeiro universo de 

individualidade; suas ações, seus motivos, seus sentimentos 

constituem paradigma único”. (ANTUNES, 2003, p. 9)3. 

Lidar com estes diferentes tipos de personalidades é 

missão do professor. Em uma sala de aula com mais ou 

menos 35 alunos, que é a média de matrículas na turma, 

observa-se os mais diferentes tipos de personalidades cada 

um com sua particularidade, seu modo de pensar e de agir.  

                                                             
2 QUEIROZ, Tania D. Educar, uma lição de amor: como criar filhos 

em mundo sem valores. São Paulo: Editora Gente, 2010. 
3 ANTUNES, Celso. Relações Interpessoais e Autoestima. Petrópolis, 
RJ: Vozes, 2003. 
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Se o professor não buscar conhecer de perto este 

aluno há uma grande chance de ter sérios problemas de 

relacionamentos. Cada aluno reage de uma determinada 

maneira, o professor necessita conhecer cada tipo de 

personalidade para que a partir daí possa buscar caminhos 

para ter um relacionamento agradável. 

Há professores que são excelentes profissionais, mas 

tem dificuldade de se relacionar, isto é um problema, como 

também temos alunos que tem dificuldades de se relacionar. 

Neste contexto percebemos que professor e aluno necessitam 

aprender a se relacionar, aprender a respeitar a opinião do 

outro, aprender que somos diferentes e é isso que nos torna 

seres humanos.  

Nesta relação de professor e aluno subtende-se que o 

professor é mais maduro, dessa forma é inadmissível o 

professor está batendo boca com o aluno. O educador deve 

ter uma postura diferente diante das ameaças, das conversas 

paralelas, ele deve ser o espelho.  

Estudos revelam que nós captamos 20% do que 

ouvimos 30% do que vemos e 50% do que vemos e ouvimos. 

Neste caso o aluno observa tudo que o professor está 

fazendo, seu falar e seu agir. Se ele diz que vai fazer uma 

coisa e não faz já perdeu a credibilidade. Se não for cumprir 

é melhor que não fale. Educamos pelo exemplo. 

O educador que assume uma postura empática, com 

certeza busca meios de conquistar aquele aluno que sempre 

está batendo de frente, onde na maioria dos casos só age 

assim porque não ver no professor uma figura de respeito. 

Ninguém tratará mal aquele que lhe trata bem. Quando 

baixa-se nosso tom de voz diante de uma sala totalmente 
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barulhenta causa intimidação por parte dos ouvintes. Quando 

se cala diante das afrontas dos alunos assume-se uma postura 

de pessoas maduras. Qual seria o normal? Gritar também. 

Mas quando se faz o contrário constrange.   

A pergunta é: Como eu gostaria de ser tratado? Pois 

é assim que devemos tratar os outros e neste caso o aluno. O 

professor é um influenciador na construção dos valores. Ele 

deve ser um referencial para o aluno. O maior modelo da 

educação é pelo exemplo. Não é o aluno que tem que 

respeitar o educador, pelo contrário, o respeito deve partir do 

educador, porque quando respeitamos o outro o respeito flui 

naturalmente. 

 

Chegou a hora de pensar e olhar o afeto para 

o processo educacional e principalmente 

para quem nele está inserido, necessitando 

ser orientado com segurança e 
responsabilidade para enfrentar os desafios 

dos tempos modernos. Chegou o momento 

de abandonar o tradicionalismo que 

aprisiona a sensibilidade e bloqueia a 

criatividade. O professor precisa renascer 

em suas ideias e metodologias, trazendo 

consigo uma nova forma de relacionamento 

com a geração atual, que é rebelde, sem 

limite e ao mesmo tempo, carente de um 

afeto descomplicado, que se traduz em ter 

alguém que olhe para ela comprometido 
com a formação de valores, e não 

simplesmente com a transmissão de 

conhecimentos. (ANDRADE, 2014, p.9)4 

 

                                                             
4 ANDRADE, Fabiana. A pedagogia do afeto na sala de aula. Recife: 
Prazer de ler,2014. 
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Para Alves5, “[...] a relação do professor com seus 

alunos é de fundamental importância para a Educação, pois 

a partir da forma de agir do mestre é que o aprendiz se 

sentirá mais receptivo à matéria.” (2010). O relacionamento 

interpessoal é sem dúvidas um fator de grande auxílio para o 

professor na condução de uma educação dialógica que tenha 

espaço para a confiança formação de valores primordiais ao 

convívio social como: respeito, solidariedade, empatia, 

cooperação, respeito, responsabilidade e liberdade. 

As relações interpessoais em sala de aula são de suma 

importância ao bom andamento da aula. Quando o professor 

está em sintonia com seus alunos, as coisas fluem. Sabemos 

que não é fácil, mas não é impossível basta cedermos um 

pouco nossa condição de superioridade e único detentor da 

razão para um mediador de aprendizagem numa relação 

dialógica onde o respeito pelo outro prevalece. 

 

2. MATEMÁTICA TRADICIONAL OU MATEMÁTICA QUE 

LIBERTA? 

 

A tendência pedagógica tradicional é aquela em que 

o professor é um transmissor de informações e o aluno um 

ser passivo para receber todo conteúdo explicado. As aulas 

são centradas na figura do professor, único detentor do 

conhecimento. Sua metodologia é baseada na memorização, 

o que contribui para uma aprendizagem mecânica, passiva e 

repetitiva.  A punição é usada como recurso para combater a 

                                                             
5 ALVES, Líria. Professor, você tem um convívio saudável com seus 

alunos? Disponível em<http://educador.brasilescola.com/ etica/ 
relacionamento-professor-x-aluno.htm&gt;. Acesso em 01/09/18. 

http://educador.brasilescola.com/%20etica/%20relacionamento-professor-x-aluno.htm&gt
http://educador.brasilescola.com/%20etica/%20relacionamento-professor-x-aluno.htm&gt
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indisciplina. A avaliação neste tipo de tendência pedagógica 

é feita para medir o conhecimento do aluno com ênfase na 

memorização. 

Já a tendência pedagógica libertadora apresenta o 

diálogo como ferramenta de interação e intermediação de 

conhecimentos. A relação do professor com o aluno é tida 

como horizontal em que ambos passam a fazer parte do ato 

de educar. 

A matemática é uma disciplina com altos índices de 

reprovação. Os alunos afirmam que não gostam da disciplina 

porque é muito cansativa, são longas listas de exercícios para 

memorização de fórmulas e conteúdos. 

Romper com o tradicionalismo que prioriza a 

transmissão e centralização do conhecimento somente na 

figura do professor é uma atitude de conscientização por 

parte do educador. Realmente a prática docente é quem 

revela quem somos como profissionais que fazemos a 

diferença. Não é a formação inicial quem definirá se seremos 

ou não um bom professor. Educação está ligada 

principalmente ao amor pelo que se faz. Ser educador vai 

além de métodos, não há receita pronta, cada sala é diferente. 

Cada aluno reage de uma maneira particular. 

 

Educar com afeto é educar com dignidade. 

É ajudar o aluno a perceber que ele é 

importante. Olhar nos seus olhos, tratá-lo 

pelo nome, compreender suas dúvidas, seu 

tempo de aprendizagem. Compreender que 

não há dois alunos idênticos. A educação 
tem de ser heterogênea. O aluno não deve se 

sentir diminuído porque não sabe o que o 

outro sabe. Cada voo tem o seu tempo e sua 
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dificuldade. Mas todos os voos são 

igualmente belos (CHALITA, 2006)6. 

 

O que está faltando nos dias atuais é realmente este 

profissional que olhe no olho, que veja a alma, que sinta 

quando aquele aluno não está bem. Hoje não basta somente 

repassar conteúdos, isso será consequência, o educador deve 

estar comprometido com a formação do educando. 

A aula de matemática deve ser contextualizada com 

a realidade. Mostrar que ela é importante e que está em toda 

parte. Sair um pouquinho do tradicionalismo não quer dizer 

que vai deixar de dar o conteúdo, pelo contrário, quando 

educa-se por uma aprendizagem significativa o aluno sente 

gosto em aprender por mais difícil que seja o conteúdo. 

Conscientizá-lo que a disciplina é importante para sua vida 

cria pontes para busca do conhecimento. 

 

A utilização do afeto nas palavras e nas 

ações é a melhor estratégia que um docente 
pode ter para conseguir resultados 

satisfatórios de suas turmas. Significa saber 

dirigir-se aos seus alunos, pedindo ou 

reclamando com a coerência, delicadeza e 

sensibilidade de um educador que educa 

para a vida. (ANDRADE, 2014, p. 91)7 

 

A construção da afetividade produz motivação para 

assistir a aula. Se você perguntar a alguém qual é a sua pior 

disciplina a grande maioria vai dizer que é a matemática. Ela, 

como ciência exata, é vista como uma disciplina pronta e 

                                                             
6 CHALITA, Gabriel. Pedagogia do amor. São Paulo: Gente, 2003. 
7 ANDRADE, Fabiana. A pedagogia do afeto na sala de aula. Recife: 
Prazer de ler,2014. 
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acabada. É possível ensinar matemática e ao mesmo tempo 

ter uma boa relação com seus alunos. 

Deve haver uma conquista, é uma relação que vai ser 

construída dia após dia. O educador tem pelo menos 200 dias 

letivos para consolidar esta interação. Se o professor 

conseguir o respeito do seu aluno nem que seja no último dia 

de aula ele ganhará não só um aluno, mas um admirador para 

o resto da sua vida. 

O professor que conquista seu aluno terá um grande 

parceiro nas atividades produzidas em sala porque quando o 

aluno sente-se importante e valorizado ele aprende a confiar 

no professor. Buscar a confiança através da pedagogia do 

afeto proporcionará ao professor uma maior motivação dos 

alunos com relação a sua disciplina.  

 

2.1 Autoritarismo x autoridade 

 

A autoridade é algo que é conquistado em uma 

relação onde há o respeito mútuo, as regras são obedecidas 

não por imposição, mas de maneira consciente. Cultivar uma 

relação afetiva não quer dizer que você vai deixá-lo fazer 

tudo o que quiser. Para que uma relação ocorra de maneira 

satisfatória deve haver o respeito.  

 

Cultive, em relação a seus alunos, uma 

atitude fundamental de interesse, 

compreensão e simpatia. Seja, acima de 

tudo, humano e razoável com eles; mas, não 

seja demasiado condescendente; seja firme 

e insistente nas exigências, esclarecendo 
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sempre a razão dessas exigências. (MATOS 

MINICUCCI, 1968, p.50-51).8 

 

O aluno tem que entender que ele está em uma 

posição inferior ao professor em termos de hierarquia. Ele 

deve compreender que na sala de aula e na escola existem 

regras e elas devem ser cumpridas. As normas precisam ser 

claras e conhecedoras. Isto é ter autoridade. Ela está ligada 

em colocar limites, na qual faz parte do processo educativo.  

Ao contrário do autoritarismo na qual o professor se 

aproveita da sua condição de superior para punir o aluno, 

para impor de forma arbitrária, para chantageá-lo, para 

discriminá-lo. 

 

Na sala de aula conflitos não devem ser 

resolvidos com conflitos. A maneira como o 

professor trata seus alunos pode influenciar no 

desfecho de situações difíceis. Se o professor 

sabe como conversar com esses jovens, gera 

uma simpatia que passa ser recíproca. Ela não 

irá evitar que o professor seja desafiado, mas 

pode amenizar essa circunstância, pois o afeto 

é contagioso e não pode ser esquecido. 

Quando há um professor que vive 
descontando nas suas turmas as frustações 

como o salário que recebe — sempre 

oferecendo palavras duras, bravas e agressivas 

aos alunos —, não receberá deles nenhum 

esforço para tornar a aula melhor, será sempre 

visto com antipatia e terá mais dificuldade 

                                                             
8 MINICUCCI, A. Relações humanas na escola. São Paulo: 
Melhoramentos, 1968. 
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para realizar seu trabalho. (ANDRADE, 2014, 

p. 28)9 

 

O professor deve ser um estimulador da 

aprendizagem, não há nada pior quando o educador desiste 

do aluno.  O aluno que tem um bom rendimento não necessita 

de tanta atenção, quanto aqueles que têm dificuldades na 

aprendizagem. Qual a recompensa para um professor em 

trabalhar com alunos comportados e que tiram notas 

excelentes? Nenhuma. 

O professor precisa deter uma atenção especial para 

aqueles que são os chamados “alunos-problemas”.  Quando 

você consegue chamar a atenção destes, aí sim poderá ter o 

sentimento de missão cumprida porque alcançou aquele ao 

qual ninguém acreditava, aquele que estava perdido. 

Como lembra Freire (1996, p. 25)10 

 

Não há docência sem discência, as duas se 

explicam e seus sujeitos, apesar das 

diferenças que os conotam, não se reduzem 

à condição de objeto, um do outro. Quem 

ensina aprende ao ensinar e quem aprende 
ensina ao aprender. Quem ensina, ensina 

alguma coisa a alguém. 

 

O maior prazer de um educador é saber que 

contribuiu não só na vida profissional do aluno, mas acima 

de tudo que teve um papel na sua formação enquanto ser 

social, crítico e reflexivo. Como afirma Paulo Freire não há 

                                                             
9 ANDRADE, Fabiana. A pedagogia do afeto na sala de aula. Recife: 

Prazer de ler,2014. 
10 FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à 

prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996. 
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professor sem aluno nem aluno sem professor, ambos se 

completam um depende do outro em um processo de troca e 

mediação de saberes que serão construídos em cima de uma 

relação de confiança e valorização do outro. Educar é sim 

uma lição de amor onde deve investir tempo para acreditar 

que o outro é capaz de superar as dificuldades. 

 

2.2. O papel do professor de matemática na relação professor e 

aluno. 

 

O professor de matemática além de um apaixonado 

pelos números deve ser apaixonado pelas pessoas. Ser mais 

sensível aos desejos do outro, sentir as principais 

dificuldades, romper com os traumas. Sair um pouco do 

tradicional, exigir menos repetição de exercícios, abrir 

espaços para o diálogo, relacionar a matemática com o seu 

dia a dia, para que ela venha fazer sentido na vida do 

educando. 

 

“O educador é um guia porque mostra o 

caminho a seguir sem, todavia tirar do 

educando sua liberdade individual. Ele não 

força, mas, revela a verdade com sua beleza 

e, a vantagem de abraçá-la com amor” 

(ALMEIDA, 1986, p. 127)11. 

 

Há conteúdos matemáticos que sem dúvida são de 

difícil compreensão, mas o educador deve buscar meios e 

alternativas diversificadas que possibilitem esta 

                                                             
11 ALMEIDA, Duido de. O professor que não ensina. São Paulo: Sumus 
, 1986. 
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aprendizagem. Ele é quem mostrará o caminho. É possível 

que o aluno aprenda só usando o quadro, o tradicional feijão 

com arroz, como também, terá assuntos que para consolidar 

aprendizagem o docente deve buscar outros meios: data 

show, vídeos, jogos, softwares de matemática, enfim o 

professor é quem planeja a metodologia a ser utilizada em 

sala de aula. 

Criar vínculos afetivos com o aluno proporcionará a 

liberdade de posicionar diante do que foi proposto a fim de 

interferir na construção do conhecimento. É necessário saber 

as expectativas do aluno na disciplina. Refletir diariamente 

se o que foi planejado deu certo é um exercício que todo 

profissional em educação deveria ter. 

Quando numa relação há o diálogo aprendemos a 

ouvir o que o outro pensa de nós. Perguntar aos alunos se 

eles gostaram da aula, se eles têm alguma sugestão de como 

trabalhar como determinados assuntos cria uma ponte de 

saberes. 

Mas na prática não é isto que ocorre, temos medo de 

mudar, medo de algum aluno dizer que o que estamos 

trabalhando está ultrapassado e sabe por que isso acontece? 

Porque quando somos confrontados precisamos sair da zona 

de conforto e partir para mudança e há muitos docentes que 

resistem à mudança.  

Vivemos a era da informação, os alunos mudaram e 

nós também precisamos mudar não podemos usar o mesmo 

plano de aula, a mesma metodologia que usamos há anos 

atrás porque os alunos são outros.  
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Os livros e as aulas, se comparados aos 

meios eletrônicos, são desinteressantes e 

desestimulantes. Não temos como mudar 

esta realidade, mas podemos conscientizá-

los sobre ela, o que, com certeza, diminuirá 

a sensação de fracasso que carregam por não 

conseguirem espontaneamente a 

concentração e a atenção necessárias. 

(QUEIROZ, 2010, p.34).12 

 

O professor hoje tem que competir com o celular, 

com a internet, com os jogos eletrônicos, enfim uma 

infinidade de recursos que a tecnologia oferece no mercado.  

Não há nada mais frustrante do que está explicando e os 

alunos estarem dispersos. O que você está falando é muito 

chato comparado a uma conversa nas redes sociais. A 

solução realmente é a conscientização porque bater de frente 

com eles só criará mais problemas. O professor desta nova 

geração de crianças, adolescentes e jovens deve acompanhar 

essas novas tecnologias, e porque não dizer, introduzi-las em 

sala de aula, há tantos jogos online de matemática, tantos 

vídeos interativos basta disposição para preparar uma aula 

dinâmica e atrativa. 

Para Becker (2005, p. 84)13: 

 
Tanto a relação pedagógica quanto a afetiva 

está impregnada da compreensão do outro. O 
professor deve ser capaz de ter senso de 

                                                             
12 QUEIROZ, Tania D. Educar, uma lição de amor :como criar filhos 

em mundo sem valores. São Paulo: Editora Gente, 2010. 
13 BECKER, Edna da Silva. As modalidades de interação professor e 

alunos no Ensino da Matemática. 2005. 120f. Dissertação (Mestrado 

em Educação de Ciências e Matemática) – Faculdade de Física, PUCRS, 
Porto Alegre, 2005. 
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humor, não ter medo de sorrir. Essa atitude 

permite uma aproximação com os alunos e 
desperta admiração e vontade de aprender. 

 

O professor precisa aprender ouvir. Se o aluno recebe 

elogios, sorrisos afetos ele retribuirá exatamente isto. 

Quando o educando desperta no aluno admiração e o respeito 

pela sua pessoa enquanto professor até as questões de 

indisciplina serão minimizadas. 

Buscar este ambiente harmonioso é imprescindível 

para uma educação de qualidade em que muitos 

aborrecimentos serão evitados. A empatia, na qual é a 

capacidade de se colocar no lugar do outro, deve ser um 

exercício diário dos educadores porque quando entendemos 

o outro aprendemos a lidar com ele, passamos a ver as coisas 

em outra ótica.  

 

CONCLUSÃO 

 

A prática de alguns professores que assumem uma 

postura autoritária em sua forma de se posicionar prejudica 

na autoestima e na aprendizagem do aluno. O professor deve 

ser um mediador de conhecimento e não um centralizador de 

opinião. A sala de aula é o melhor espaço para que as 

interações aconteçam. 

A educação é uma das maiores áreas ou quem sabe 

talvez a maior, capaz de mudar a vida de um indivíduo. É por 

isso que o educador precisa reconhecer o seu papel na vida 

do educando. Cabe a nós como educador buscar diariamente 

ter no espaço da sala de aula um lugar agradável e 
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harmonioso onde as coisas acontecem, onde a aprendizagem 

é consolidada. 

O fato de o professor ter uma boa relação com o aluno 

não significa que ele perderá sua autoridade em sala. A 

autoridade não pode ser confundida com o autoritarismo. 

Entre estes conceitos há um extremo muito grande.  

 O professor pode sim ter uma boa relação com o 

aluno e ter autonomia e autoridade na aula. Você pode dizer 

um não sem magoar, sem excluir. É necessário determinar os 

limites e as regras para que as coisas fluam conforme foi 

planejado. As relações interpessoais devem ser alicerçadas 

na confiança e no respeito mútuo, pois quando há essa troca 

de valores há também o espaço para a reflexão, para o 

diálogo e para motivação em assistir a aula.  

Muitas vezes nós educadores atribuímos a 

indisciplina só ao educando.  Quantas vezes ouvimos 

professores dizer que não se aproximam do aluno porque ele 

é bagunceiro. Mas será que não somos nós que criamos uma 

barreira e nos omitimos dos problemas ao invés de encará-

los? Será que só o aluno é quem causa a indisciplina? 

Uma palavra dita pelo professor tanto pode levar para 

o sucesso quanto para o fracasso escolar. A forma de se 

relacionar, a maneira como se fala tanto pode atrair para mais 

perto, quanto afastá-los para longe. Todos nós sentimos 

nosso ego massageado quando recebemos um elogio. Isso 

não é diferente com o aluno. O professor deve elogiar cada 

atividade por menor que seja para que o mesmo sinta-se 

valorizado. Sinta-se importante. Isso fará uma diferença 

enorme. 
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A forma como o professor se relaciona com o seu 

aluno garantirá ao processo educativo efeitos positivos e 

negativos. Será negativo quando o educador assumir uma 

postura de detentor da verdade a fim de mostrar para o aluno 

que ele e somente ele tem razão. Será positivo quando o 

educador refletir sobre sua prática pedagógica diariamente 

com a intenção de alcançar a atenção do educando. 

Muitos especialistas na área de Relações Humanas 

afirmam que os profissionais na maioria das vezes tem um 

bom currículo, uma boa faculdade, mas não sabem se 

relacionar, não sabem ver com a sua individualidade. E isso 

também ocorre no âmbito da educação, educadores que 

parecem que estão no lugar errado, que trata seu aluno com 

indiferença.  

Educar exige compromisso e acima de tudo amor 

pelas pessoas. Educar vai além de transmitir conteúdos. Este 

processo exige renúncia, empatia e responsabilidade. Ter um 

bom relacionamento com o aluno é talvez o mais importante 

passo para trilhar um caminho na busca do conhecimento e 

reflexão crítica da realidade. 
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CAPÍTULO 2 
 

(RE) SIGNIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA  

PARA PROFESSORES 

 

 

Allysson Ferreira Rodrigues Santos14 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Formação Continuada para professores não é algo 

novo, ela tem sido uma das “principais preocupações do 

Sistema de Ensino, sempre presente em todos os esforços de 

renovação pedagógica promovidos por esse sistema ao longo 

dos tempos” Candau (1996). Atualmente, percebe-se que o 

conhecimento está sendo muito requisitado e as novas 

formas que se utiliza, para tanto, exige rapidez na aquisição 

de novas competências e habilidades. Assim, não se pode 

negar que, dentro deste cenário, o professor é o protagonista. 

SANTOS (1998) acredita que expressões como 

“formação continuada”, “formação contínua” ou “formação 

em serviço”, em sentido mais estrito, têm significado todas 

as formas deliberadas e organizadas de aperfeiçoamento 

profissional do professor, sejam por meio de palestras, 

seminários, cursos, oficinas ou outras propostas. 

                                                             
14 Santos, Allysson Ferreira Rodrigues é Mestre em Ciências da 

Educação pela Universidad Interamericana –Assunção/Py, é Professor 

graduado em Ciências Biológicas pela UNIT e Professor no Sistema 
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A “formação continuada de professores do ensino 

médio ao longo dos tempos”, segundo CANDAU (1996), 

Santos (1998) incorporou expressões como “formação 

continuada”, “formação contínua” ou “formação em 

serviço”, em sentido mais estrito, têm significado todas as 

formas deliberadas e organizadas de aperfeiçoamento 

profissional do professor, sejam por meio de palestras, 

seminários, cursos, oficinas ou outras propostas. 

Este trabalho tem por objetivo geral analisar as 

principais atribuições e desafios da formação continuada no 

que se refere as atualizações de suas políticas. Diante desse 

contexto, essa pesquisa tem como objetivos específicos os 

seguintes: delimitar as atualizações do Plano Nacional de 

Educação e o Ensino Médio e analisar as garantias atuais da 

reforma para o ensino médio brasileiro. 

A presente pesquisa faz uma abordagem com enfoque 

qualitativo, quanto a sua relevância sobre os estudos voltados 

para educação continuada para formação de professores, sua 

pertinência e contribuições para a realidade educacional do 

ensino médio e procura de desvendar os principais aspectos 

associados ao estudo descritivo, uma vez que, o objetivo 

maior destes estudos é conhecer o compromisso dos 

governos com as reformas na educação do país, pela 

aplicação das leis que regem o ensino, a inserção dos novos 

paradigmas que esse novo modelo traz, ligados à 

problemática da educação brasileira. 

A justificativa desta pesquisa se dá pela inegável 

relevância que a globalização trouxe em relação às grandes 

mudanças na prática didática, exigindo um novo perfil do 

profissional da informação, no sentido de dominar as 
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tecnologias e se adequar às frequentes alterações oriundas de 

uma sociedade em evolução. 

 

1. EDUCAÇÃO CONTINUADA — PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES E 

DESAFIOS 

 

Freire (2001) apud Silva (2005, p.05) define a 

educação continuada como um processo contínuo e 

permanente de desenvolvimento profissional do professor, 

onde a formação inicial e a continuada são concebidas de 

forma inter articulada. Para o autor, na formação inicial a 

aprendizagem se realiza nas instituições formadoras, já a 

formação continuada está voltada para os professores no 

exercício da profissão por meio de ações dentro e fora das 

escolas à base de um referencial apresentado pelo Ministério 

da Educação, ocorrendo assim de forma permanente. 

Analisando o ponto de vista de Freire (2001) apud 

Silva (2005) concorda-se que este processo de formação é 

contínuo e ministrado conforme a experiência que o 

professor adquire dentro ou fora da escola. Ele parte dos 

programas delineados pelo MEC e aproveita a realidade do 

alunado adequando sua metodologia a cada situação. Essa 

formação não fica restrita só aos muros da escola. Na 

Instituição de Ensino ela é repassada, lapidada, porém 

exercida fora e dentro da escola. Sendo analisada desse ponto 

de vista, não serão formadas pessoas alienadas, mas 

indivíduos capazes de tomar iniciativas e possuir um senso 

crítico gerado através dos estudos.  

Não existe uma formação continuada estagnada, pois 

as teorias apresentadas por estudiosos estão sempre se 



  - 34 - 

renovando, teorias estas que, na maioria das vezes, o 

professor explora e usa na prática de ensino permitindo assim 

que surjam novas maneiras de trabalhar determinado 

conteúdo sem precisar que copie aquele já conhecido. 

Ferreira (2010, p.04) assegura que: 

 

O conhecimento profissional deve ter como 

característica principal a capacidade de 

reflexão em grupo, sempre buscando um 

equilíbrio das ações e a resolução de 

decisões sobre o ensino, diante das 

informações que são lançadas a todo o 
momento, o que possibilita tornar o ser em 

transformação, em uma pessoa reflexiva e 

de pensamentos independentes capaz de se 

adaptar a mudanças. 

 

Conforme as palavras de Ferreira (2010) o ser 

humano vive em um mundo repleto de mudanças e é preciso 

que o indivíduo se adapte a essas mudanças e o professor tem 

um papel vital nesse sentido. O docente é o elo transformador 

do indivíduo e por esse motivo ele precisa atualizar-se 

sempre. O autor ainda deixa claro que as concepções da 

formação de professores, fundamentadas nas ideias de 

reflexivo e pesquisador, têm gerado o grande perigo de 

responsabilizar os docentes por problemas de ensino, como 

a “má qualidade” da educação, acusação essa que prejudica 

a carreira do magistério e dar a ideia de falta de preparação 

para o exercício do mesmo. 

Ferreira (2010, p.07) interpreta a formação 

continuada de professores “como institucional e requer das 

pessoas uma abertura a novas ideias, decisões e habilidades”. 

Ele salienta ainda que esse tipo de informação implica em ter 
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uma visão de que todos os seres humanos podem ser capazes 

de se aperfeiçoar diante das oportunidades de aprendizado 

em todas as idades e em muitos contextos, tanto na vida 

profissional quanto em atividades simples não formais. 

 

2. PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E O ENSINO MÉDIO E 

SUAS PRINCIPAIS METAS, OBJETIVOS E PRIORIDADES EM 

PROL DO DESENVOLVIMENTO CONTÍNUO DA EDUCAÇÃO 

BRASILEIRA 

 

O Plano de Desenvolvimento da Educação ao mesmo 

tempo em que colabora para uma compreensão e 

coordenação das políticas educacionais num ponto de vista 

mais articulado e estruturado por meio de uma abordagem 

sistematizada da educação, garante a centralidade da 

formação dos profissionais da educação como condição 

fundamental para se avançar na concretização de uma escola 

de qualidade. 

Nesse âmbito, especificamente no quesito formação 

dos profissionais da educação, várias ações vêm sendo 

implementadas nos setores da formação inicial e continuada 

dos professores. Dentre essas ações, destacam-se a 

institucionalização da Política Nacional de Formação dos 

Profissionais do Magistério da Educação Básica, definida no 

Decreto 6.755, de 29 de janeiro de 2009.  

O Plano Nacional de Educação aprovado pelo 

Congresso Nacional com vigência de 10 (dez) anos, através 

da Lei nº 13.005/2014, consagrou uma nova visão para as 

políticas educacionais brasileiras, tendo como uma de suas 

principais diretrizes a melhoria da qualidade da educação. 
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Nesse mesmo plano foram estabelecidas 20 metas com 

estratégias específicas, que culminam diretamente na 

valorização, na formação inicial e continuada dos 

profissionais da educação.  

A Meta 16 aponta que se deve: formar, em nível de 

pós-graduação, 50% (cinquenta por cento) dos professores 

da educação básica, até o último ano de vigência deste PNE, 

e garantir a todos (as) os (as) profissionais da educação 

básica formação continuada em sua área de atuação, 

considerando as necessidades, demandas e contextualizações 

dos sistemas de ensino. Essas metas e, respectivas 

estratégias, estabelecem e representam consonância com a 

formação continuada, pois compreende esferas coletivas, 

organizacionais e profissionais, bem como a reflexão do 

processo pedagógico, dos saberes e habilidades de cada setor 

e profissional envolvido. 

Em seu 2º artigo, o decreto aponta princípios que 

norteiam a Política Nacional de Formação de Profissionais 

do Magistério da Educação Básica que em resumo e 

principalmente garante, o desenvolvimento docente em todas 

as etapas da educação básica como compromisso público de 

Estado, inclusive para profissionais do magistério, a 

contribuição constante dos entes federados para a prática da 

Política Nacional de Profissionais do Magistério da 

Educação Básica e o reconhecimento da escola.  

Além da capacitação mínima exigida ao exercício de 

professor, o decreto torna como prioridade a reflexão sobre 

a prática pedagógica e a busca de aprimoramento técnico-

pedagógico, ético e político do profissional docente, pois a 

educação continuada não procede somente de um fichário de 
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cursos prontos, mas de uma percepção de desenvolvimento 

profissional do professor. Por isso, deve-se levar em conta: 

 

I — As variações de ensino, o projeto 

político pedagógico das instituições 
formadoras, bem como as dificuldades e os 

desafios da escola; 

II — A obrigação de atentar-se a inovação e 

formas do conhecimento, associados à 

ciência e à tecnologia;  

III — o respeito à figura do professor, para 

que seja possível refletir criticamente e 

melhorar sua prática;  

IV — Uma gestão democrática entre os 

atores da educação e as instituições 

competentes, capazes de contribuir para a 
melhora da qualidade do difícil trabalho de 

gestão da sala de aula. 

 

No artigo 3º do mesmo decreto citam-se os objetivos 

da Política Nacional de Formação de Profissionais do 

Magistério da Educação Básica, os quais delimitam 

principalmente que é dever dos entes federados promover a 

qualidade do ensino, a expansão de cursos, a equalização 

nacional das oportunidades de formação inicial e continuada, 

a identificação e suprimentos das escolas públicas, 

valorização dos professores e promover a formação de novos 

professores.   

A formação continuada ocorre pela oferta de 

atividades capacitadoras diversas, incluindo cursos de 

atualização e extensão, aperfeiçoamento, especialização, 

cursos Stricto-Sensu (mestrado e doutorado), que agreguem 

novas habilidades na condução do seu fazer pedagógico.  
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Em 24 de abril de 2007, o Governo Federal lançou 

através do Decreto nº 6.094 o Plano de Metas Compromisso 

Todos pela Educação. Esse plano dispõe a implementação do 

Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, pela 

União Federal, em regime de colaboração com Municípios, 

Distrito Federal e Estados, e a participação das famílias e da 

comunidade, mediante programas e ações de assistência 

técnica e financeira, visando a mobilização social pela 

melhoria da qualidade da educação básica. 

Este decreto menciona que a participação da União 

no Compromisso será pautada pela realização direta de 28 

diretrizes, buscando, quando couber, o incentivo e apoio à 

implementação por municípios, Distrito Federal, estados e 

respectivos sistemas de ensino. A diretriz XII visa 

estabelecer programa próprio ou em regime de colaboração 

para formação inicial e continuada de profissionais da 

educação. 

 

3. REFORMA POLÍTICA PARA O ENSINO MÉDIO 

 

Apesar do PNE ao ser projetado não ter priorizado o 

Ensino Fundamental e não ter valorizado o Ensino Médio, 

recentemente foram feitas algumas mudanças no sentido de 

atender essa modalidade de ensino.  

Essas mudanças ocorreram recentemente quando o 

então Presidente do Brasil Michel Temer, empossado no mês 

de setembro de 2016, consentiu por meio de uma Medida 

Provisória, a MP 746 a reforma no Ensino Médio. No sentido 

de profissionalização a Reforma no Ensino Médio se torna 

interessante. No artigo 36 § 8, reza sobretudo a possibilidade 
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do aluno concluinte do ensino médio cursar, no ano letivo 

seguinte ao da conclusão, formação da área da educação, 

além de: 

 

§ 9º A critério dos sistemas de ensino, a 

oferta de formação a que se refere o inciso 

V do caput considerará: I — a inclusão de 
experiência prática de trabalho no setor 

produtivo ou em ambientes de simulação, 

estabelecendo parcerias e fazendo uso, 

quando aplicável, de instrumentos 

estabelecidos pela legislação sobre 

aprendizagem profissional; e II — a 

possibilidade de concessão de certificados 

intermediários de qualificação para o 

trabalho, quando a formação for estruturada 

e organizada em etapas com terminalidade.   

 

O Brasil de 2016, afetado pela crise econômica, tem 

deixado marcas nos diversos ambientes sociais, inclusive no 

educacional. Preparar profissionalmente o alunado para esse 

ambiente é interessante, no entanto a reforma no Ensino 

Médio não pode ser a única forma de engajar esses jovens ao 

mercado de trabalho. É preciso que se descaracterize o 

Ensino Médio como o fim dos estudos na vida do jovem e de 

certa forma a RP 746 traz consigo essa possibilidade, se for 

bem aplicada. O Art. 1º reza a seguinte alteração: 

 

Art. 1º A Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro 

de 1996, passa a vigorar com as seguintes 

alterações: 

“Art.24. Parágrafo único: A carga horária 

mínima anual de que trata o inciso I do caput 
deverá ser progressivamente ampliada, no 

ensino médio, para mil e quatrocentas horas, 

observadas as normas do respectivo sistema 
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de ensino de acordo com as diretrizes, os 

objetivos, as metas e as estratégias de 

implementação estabelecidas no Plano 

Nacional de Educação.” (NR) 

 

A ampliação do número de dias letivos não será a 

solução para resgatar aquilo que foi perdido durante anos de 

estudo, no entanto pode ser uma solução para oportunizar o 

aprimoramento nas várias áreas de estudo. Talvez o ensino 

ministrado de forma integral venha a ser a solução para a 

grande evasão ocorrida anos após anos dentro do ensino 

médio, no entanto não indica que essa é a real solução para 

problemas já existentes e não resolvidos.  

 

CONCLUSÃO 

 

É possível ver que com o passar do tempo foram 

feitos investimentos na educação brasileira, embora ainda 

não suficientes para atender os desafios educacionais 

brasileiros. Foram aplicadas ao Plano Nacional de Educação 

diversas metas a serem cumpridas dentro do Sistema 

Educacional visando melhorar a qualidade do ensino e 

formação continuada dos docentes.  

Foi enfatizada a importância da formação do 

professor, enquanto formador coletivo e construtivo no 

contexto da interdisciplinaridade atrelada à tecnologia da 

informação, adaptada à sala de aula, como a utilização do 

“Ensino Híbrido” inserido no processo educacional com o 

intuito de aprimorar o uso da ferramenta mais utilizada nas 

últimas décadas, o computador. 
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Foi possível perceber nesta pesquisa, que a Formação 

Continuada deve ser vista como primordial. O educador 

precisa ter convicção do seu papel e perceber que a formação 

do homem é contínua, permanente. A preparação para uma 

nova era não deve se basear apenas na necessidade, mas na 

prioridade individual como uma forma de realização pessoal. 

A busca constante pelo aperfeiçoamento profissional 

por parte do professor só trará benefícios para o mesmo e 

também para aqueles a quem ele ensina se houver 

disponibilidade para sua Educação Continuada e a LDB 

dispõe de normas que exigem o devido respeito. A (Re) 

significação do ensino envolve uma nova visão de educação 

e a presente pesquisa pôde ser utilizada para mostrar que isso 

é possível.  
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CAPÍTULO 3 
 

A FORMAÇÃO DO PROFESSOR CONTEMPORÂNEO 

NO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE ENSINO E 

APRENDIZAGEM 

 

 

Anny Karine Silva Simões Guimarães 

Betijane Soares de Barros15 

 

A função fundamental da avaliação é diagnosticar e 

de decidir, e deve estar presente no dia-a-dia de uma sala de 

aula.  Assim, para Siqueira (2002), a avaliação da 

aprendizagem deve sempre estar a serviço da ação 

pedagógica. Este autor vê a avaliação como processo que 

deve estar a serviço das individualizações da aprendizagem,  

Avaliar significa atribuir valor ou qualidade a alguma 

coisa, isto é, que a avaliação direciona o objetivo numa trilha 

dinâmica de ação, caracterizando os avanços e as 

dificuldades dos alunos no decorrer do curso. É no avaliar 

que se pretende entender o que o aluno assimilou ao final do 

processo e se evoluiu de forma coerente com o planejado 

dentro das metas propostas e das conquistas de cada um. 

                                                             
15 Possui Doutorado em Ciências da Educação e Doutorado em Ciências 

da Saúde, Mestrado em Ciências da Saúde, Especialização em Ciências 

Biológicas e Especialização em Neuropedagogia, Graduação em 

Ciências Biológicas. 

Curriculum Lattes: http://lattes.cnpq.br/4622045378974366 
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São várias as formas de avaliação nas instituições de 

ensino superior, como as provas individuais aplicadas no 

final do período, que se constituem em uma poderosa arma 

de coerção dentro. Essa forma de avaliação não estimula o 

estudo constante, não privilegia o aluno estudioso e, 

principalmente, não garante a verificação da aprendizagem 

durante todo o processo de ensino.  

A avaliação é um meio para alcançar fins e não um 

fim em si mesmo. O uso da avaliação implica propósito útil, 

significativo. É necessário que a instituição, os professores e 

os alunos, repensem com mais clareza e atenção esse 

princípio. Deve-se atribuir à avaliação seu verdadeiro papel, 

o de contribuir para melhorar as decisões de natureza 

educacional, melhorar o ensino e a aprendizagem, bem como 

o planejamento e desenvolvimento curricular. Essa visão 

retrógrada tem sido, em grande parte, a causa da frustração 

de alunos e professores pela deficiência da aprendizagem e, 

sobretudo, pela falta de motivação para aprender por parte 

dos alunos. Perdendo-se o verdadeiro significado do ensino-

aprendizagem, conforme Luckesi (2002, p. 33): “O que 

predomina é a nota: não importa como elas foram obtidas, 

nem por quais caminhos. São operadas e manipuladas como 

se nada tivesse a ver com o percurso ativo da aprendizagem”. 

Diante do exposto, formula-se a seguinte pergunta: 

As metodologias utilizadas na prática da avaliação dos 

alunos, pelas instituições privadas, na nossa atualidade, são 

adequadas, validando o que o aluno já absorveu? 

Entende-se que o que se pretende é que o aluno 

assimile, aprenda ao final de um procedimento, porém, isso 

depende na maioria das vezes da forma como esse processo 
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evoluiu, da sua coerência, da sua pertinência, das metas 

propostas e da conquista diária de cada uma delas, e da 

interação professor-aluno-instituição. 

Entender a metodologia de avaliação é uma questão 

relevante na área de educação, permitindo conhecer os 

avanços e deficiências dessa prática, e este estudo propõe 

discussões que resultem em possíveis soluções, levantando a 

necessidade de avaliar o processo de ensino aprendizagem 

no ensino superior. 

O que se pretende, no contexto escolar, é que o aluno 

assimile, aprenda e apreenda ao final de um procedimento, 

porém, isso depende na maioria das vezes da forma como 

esse processo evoluiu, da sua coerência, da sua pertinência, 

das metas propostas e da conquista paulatina de cada uma 

delas. O assunto é vastamente discutido, não só nos meios 

acadêmicos como na literatura. Verifica-se, assim, que 

muitas questões pertinentes ao ato de avaliar no ensino 

superior continuam sem respostas precisas, principalmente 

para professores e alunos que experimentam continuamente 

o drama de avaliar e ser avaliado. 

Ao examinar as práticas mais usuais de avaliação, 

percebe-se que os papéis de verificação e quantificação são 

considerados como uma tradução do ato de avaliar. Tanto 

professores como alunos atribuem às notas e ao desempenho 

acadêmico uma função estanque: aprovar ou reprovar.  

Assim, o processo ensino-aprendizagem é fonte 

inesgotável de sucessivas análises, reflexões, 

encaminhamentos, enfim, retroalimentação. Portanto, do 

ponto de vista do acompanhamento sistemático presente no 

ato de avaliar, o “aprovar ou reprovar” perde relevância se o 
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produto final da avaliação escolar é a formação da 

personalidade dos alunos, a instituição escolar tem como 

objetivo formar o cidadão (pessoa, profissional) atuante e 

transformador da sociedade, e não são as notas que irão 

mostrar essa capacitação. Esse ponto é o menos considerado, 

tanto pelos sistemas de ensino superior como por professores 

e alunos. 

Ao pensarmos na formação docente dentro do 

contexto brasileiro, organizamos um quadro de reflexões a 

partir de três subseções, considerando que esta formação está 

inserida na Educação Superior que faz parte de um sistema 

educacional que, por sua vez, pertence a um sistema 

socioeconômico, político e cultural mais amplo (ALMEIDA, 

2012). 

A cada escolha de currículo e do fazer docente há por 

trás uma concepção de educação.  

O Professor da Educação Superior Brasileira, 

apresentamos o que é exigido deste profissional e qual é seu 

perfil atual. A partir de um resgate histórico e das leis atuais 

identificamos e apontamos os fatos que levam a não 

valorização da formação pedagógica neste nível de ensino.  

Por fim, expusemos as reais necessidades de repensar 

a formação docente diante de um contexto que exige não 

apenas mais uma formação técnica, mas sobretudo 

pedagógica e política, a partir do olhar de muitos autores que 

estão propondo rupturas dessa realidade e que apresentam 

inovações de ações, não individuais, mas coletivas pela 

defesa de uma formação para o magistério no Ensino 

Superior.  
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A formação inicial de professores da educação 

básica: as licenciaturas, o processo de formação de 

professores no Brasil que revela como se deu a construção 

de um dualismo entre Escolas Normais e cursos superiores 

de Educação em que marca uma falta de identidade 

institucional própria que contemple, no processo de 

organização dos seus cursos, a especificidade de uma 

formação de natureza profissional.  

A partir dessa realidade, reforça-se aqui caminhos 

traçados por alguns autores que tem buscado uma 

ressignificação das bases sobre as quais a formação docente 

tem sido alicerçada uma vez que teriam melhores condições 

de ordenar seus cursos, de modo que estes pudessem 

vincular-se, mais concretamente, à realidade da escola 

básica, sem deixar de considerar o fator político-ideológico 

que tanto interferiu e continua interferindo nesse processo de 

mudança (BERBEL, 2001). 

A formação de professor a partir da tendência dos 

saberes docentes, nos propomos a fazer uma análise desta 

formação docente a partir da tendência dos saberes 

necessários à docência e que na prática já vem se 

apresentando com as ideias dos teóricos especialistas nesta 

temática que revelam uma compreensão pedagógica, na qual 

a figura do professor é de um ser histórico e socialmente 

contextualizado que faz intervenção na sua realidade 

modificando práticas e propostas de formação. 
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CAPÍTULO 4 
 

UM ALUNO LIGADO A 220 W 

UM DESAFIO AO PROFESSOR FRENTE AO 

DISCENTE HIPERATIVO16 

 

 

Edvania Maria da Silva Almeida17 

 

INTRODUÇÃO 

 

Reconhecido recentemente como um distúrbio 

distinto o Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade 

(TDAH), o que pede aos pais, educadores e clínicos 

tornarem-se mais atentos e esclarecidos sobre o assunto. 

Sendo frequentemente diagnosticado na infância que passa 

pelo período escolar até chegar a vida adulta, o TDAH é um 

distúrbio neuro-comportamental (...). O distúrbio destacado 

está sendo diagnosticado mais frequentemente hoje em dia 

que há uma década (JOSÉ & COELHO 1999, apud PORTO, 

2005, p. 68). 

                                                             
16 Trabalho a ser apresentado a Universidad Autonoma Del Sur — 

Unasur em parceria com a Central de Ensino Aprendizagem de Alagoas 

— CEAP como requisito avaliativo da Disciplina Educação inclusiva. 

Orientadora: Dr. Isa Regina dos Anjos. 
17 Mestranda em Ciências da Educação — Formação Educacional, 

Interdisciplinaridade e Subjetividade — UNASUR/CEAP; 

Especialização em Metodologia da Língua Portuguesa — FANESE, 

2004; Graduada em Curso de Letras Português-Inglês, UFS, 2003. E-
mail: vania_alm@yahoo.com.br 

mailto:Vania_alm@yahoo.com.br
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Dentre os pesquisadores Lopes e Nascimento (2005) 

menciona como causa neurobiológica um comprometimento 

do lobo frontal, sendo a mesma área cerebral cuja 

responsabilidade corresponde a capacidade relacionada à 

atenção e ao comportamento, pois, acredita-se, que há uma 

função executiva nos lobos frontais, permitindo a capacidade 

de iniciar, manter, inibir e desviar a atenção.  

O que o torna capaz de possuir a função de gerenciar 

as informações recebidas, fazer a interação das experiências 

atuais com as passadas, realizarem monitoramento do 

comportamento presente, promover a inibição de respostas 

inadequadas, proporcionarem a organização e planejamento 

na obtenção de metas futuras que é responsabilidade dos 

lobos frontais, e assim torna-se possível compreender as 

várias manifestações de TDAH, resultado de deficiência no 

desenvolvimento do processo inibitório normal, e exerce um 

relevante papel na execução da função do lobo frontal 

(LOPES; NASCIMENTO; BANDEIRA, 2005). 

O discente diagnosticado com TDAH, que possui o 

comportamento inquieto e disperso, requer do professor 

além da postura adequada uma atenção especial, e é por meio 

de sua atuação que ocorre a aprendizagem de forma eficaz, 

uma vez que necessita de estímulos diferenciados que 

chamem sua atenção, e com isso contornar os problemas 

associados à aprendizagem dos alunos hiperativos 

(TOPAZEWSK, 1999). 

A inclusão desses alunos em sala de aula regular deve 

ser um desafio ao profissional da educação. Como o 

educador pode direcionar o discente hiperativo para o 

aprendizado? Como lidar com TDAH no ambiente 
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pedagógico? Com o objetivo de elucidar essas questões esta 

pesquisa bibliográfica em artigos e livros foi elaborada. 

 

1. OS DESAFIOS DE ENSINAR O ALUNO HIPERATIVO. 

 

Pesquisas mostram o crescente número de casos de 

crianças diagnosticadas com o TDAH, quando o professor 

não se encontra preparado para conseguir ensiná-los, pois, 

sentem dificuldades ao lidar com tais alunos, em 

consequência essa preocupação cresce com a mesma 

proporção (PORTO, 2005).  

E é nesta situação, que uma ação didático-

pedagógica, ou até mesma, psicopedagógico objetivando 

contornar a presença de algum problema de comportamento 

que possa ocorrer durante a execução da aula, prejudicando 

o desempenho escolar, não apenas do portador de TDAH, 

como também os alunos que se encontram envolvidos nesta 

problemática (PORTO, 2005). 

Devido à incessante procura por reforçadores 

imediatos, os alunos que possuem TDAH podem ser 

distraídos por estímulos externos (BARKLEY, 1981). Rizo 

e Rangé (2003) em sua obra mencionam as principais 

dificuldades de uma criança diagnosticada com TDAH na 

escola: 

 Possui Dificuldade na hora de filtrar distrações 

externas e internas (atenção seletiva). 

Apresenta uma imensa facilidade para distrair-se, que 

pode ocorrer através de fatos observáveis pela janela, até 

mesmo alguém passando pelo corredor, um lápis que cai no 

chão e etc. Além do mais, a criança é ter controle sobre seu 
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comportamento de “sonhar acordado” perdido em seus 

próprios pensamentos. 

 Dificilmente sustenta a atenção durante tempo 

prolongado (atenção sustentada) 

Apenas dão atenção por curto período de tempo, e 

não prestam atenção nas explicações longas, leitura de 

parágrafos extensos também são sintomas de crianças 

portadoras de TDAH, desviam facilmente seu foco para fatos 

ocorrendo a todo instante. 

 Desorganização 

E de modo frequente que esquecem materiais ao qual 

usam em sala de aula. Perde o foco ao organizar as datas. 

Necessitam frequentemente de auxilio extra para organizar 

anotações feitas em seus cadernos. 

 Com frequência esquecem que haviam estudado. 

Este fato ocorre por que sua atenção ao objeto 

estudado era superficial enquanto estudava e como 

consequência o material de estudo não é memorizado 

corretamente. 

 Impulsividade 

Por não esperar o professor terminar de realizar a 

pergunta para responder fornecem respostas inadequadas ou 

incorretas como também passam tópicos, sem concluir o 

anterior, consequentemente construindo anotações confusas 

ou inacabadas. 

Com base nesses sintomas comportamentais, Rizo e 

Rangé (2003) em seu artigo citam diferentes estratégias com 

finalidades pedagógicas facilitando a aprendizagem não 

apenas de alunos com TDAH, e também os demais discentes 
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com aulas diferentes que quebram a rotina de uma sala de 

aula. 

Gentile (2000) afirma que os sintomas de TDAH 

estejam relacionados também com o fracasso escolar, uma 

vez que as crianças ficam vulneráveis em dois aspectos 

importantes para seu desenvolvimento: o relacionamento 

social e escolar.  

Muitas vezes, a criança hiperativa encontra-se 

atrasada nos conteúdos teóricos, comparada a outros alunos 

presentes em sua classe, como resultado da desatenção e a 

falta de autocontrole, que são sintomas da TDAH, 

promovem dificuldades especificas na aprendizagem 

(BENCZIK, 2000). 

Um exercício que possui vantagem, tanto para o bem 

estar físico quanto para o mental, é a atividade física que 

deve ser incentivada como uma manobra pedagógica para a 

evolução do aprendizado da criança hiperativa, devido as 

correlações entre a concentração, o desejo e a convicção; que 

são ações fundamentais com potencial facilitador e 

incentivador no momento da aprendizagem (GARFINKEL, 

1992). 

Quando se trata em incentivo, despertar realmente a 

atenção do aluno para o conteúdo da aula começa no modelo 

de ensino e no planejamento da execução pedagógico que 

envolve alunos e a escola sobre o assunto que é a 

hiperatividade; através dessas aulas inovadas e executadas 

com intuito de atrair a atenção do aluno para o conteúdo 

objetivando o sucesso educacional do mesmo, 

relevantemente fundamental para o processo de ensino e 

aprendizagem, para que essa experiência didática não se 
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esbarre em um obstáculo como a hiperatividade (FREIRE, 

1996) 

Por ser transformado em apenas um transmissor, sem 

apresentar uma análise crítica e repassar de forma mecânica, 

o conhecimento e informações, o professor com sua 

formação reduzida na aquisição de instrumentos com ênfase 

na transferência desse conteúdo, em seu treinamento técnico 

como educador prejudicando então sua formação 

profissional, aprendendo, portanto o método para realiza-lo 

e não para que fazer (FREIRE, 2000). 

Em uma perspectiva interdisciplinar e coletiva, para 

que essa intervenção possua efeitos positivos, é necessário o 

trabalho de outros profissionais os que envolvem o professor, 

o corpo docente, os discentes (portadores do TDAH), seus 

pais/responsáveis e auxilio importante de um especialista de 

uma das áreas da saúde, que cuide das questões relacionadas 

à neurologia com o apoio psicológico e psicopedagógico 

(MATTOS, 2005). 

Cordeiro (2011) menciona ainda vários 

questionamentos sobre as atitudes que o professor deve 

adotar em sala de aula, em relação aos discentes 

diagnosticados com o TDAH. Sobre este fato, Mattos (2005) 

elucida a necessidade de possibilitar que o portador de 

TDAH torne-se bem sucedido apesar de seu déficit, em suas 

palavras “[...] justiça não é dar a todo mundo a mesma coisa, 

mas dar a qualquer um o que cada um precisa”. 

Para Rohde (2000), o profissional educador através 

de seu contato com as crianças deve ficar atento aos seus 

comportamentos como também distingui-lo, sendo 

fundamental para esses alunos que possuem o TDAH, 
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contribuindo para o diagnóstico e o tratamento, como o 

exercício de sua profissão acontece em sala de aula, o que 

ocorrerá na diminuição do risco que a criança possa 

desencadear problemas psicológicos em decorrência do 

TDAH prejudicando-os na sua formação acadêmica e no seu 

futuro como profissional. 

 

[...] é uma das maiores dificuldades dos 

alunos com TDAH, por isso o professor 

precisa lembrar de que essas crianças levam 

de 3 a 4 vezes mais tempo para fazer as 

lições do que as demais. Assim, a 

quantidade de dever de casa deve ser dosada 

adequadamente para não superar o limite 
suportável pela criança, uma vez que seu 

objetivo é revisar e praticar o conteúdo da 

aula, e não castigá-la. Para que os alunos 

com TDAH consigam estudar, vale 

ressaltar, é preciso, ainda, um ambiente 

silencioso, sem estímulos visuais (balões, 

desenhos, ambiente colorido) ou auditivos 

(com ruídos, passagem de várias pessoas) 

(CORDEIRO, 2011, p. 18). 

 

O profissional da educação deve ser instruído para a 

identificação dos discentes que apresentem essa 

peculiaridade visto que é de suma importância, para o 

progresso escolar do educando, que um atendimento 

especializado ou uma conjunta de profissionais ligados à 

área da educação ocorra para suprir as necessidades. No 

entanto, esta autora traz a reflexão que o TDAH não seja 

confundido com preguiça de estudar e vontade de fazer 

apenas o que quer. 
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CONCLUSÃO 

 

Portanto é sensato afirmar que os educadores devem 

tomar posses sobre informações que o levem ao pré-

diagnóstico de um aluno com traços comportamentais em 

sala de aula de uma TDAH, para que possa lidar melhor com 

a situação onde a qual esta criança consiga aprender em 

igualdade a seus coleguinhas de classe. 

Estas características o faz ter dificuldades na 

aprendizagem, já que pode ser distraído facilmente por 

detratores externos e internos como também se perder em 

seus próprios pensamentos. O professor por outro lado 

necessita de auxílio dos pais/responsáveis, alunos, demais 

discentes, profissional ligado à saúde na área neurológica e 

apoio psicológico ou psicopedagógico sobre uma 

perspectiva disciplinar. 

Apesar de ser transformado em apenas um 

transmissor de conhecimento, o educador deve adotar, em 

sala de aula, para possibilitar ao portador de TDAH tenha 

sucesso na vida acadêmica e profissional, apesar do seu 

déficit, pois, as características estão relacionadas também ao 

fracasso escolar, uma vez que facilmente pode distrair-se. 

O planejamento pedagógico deve ser voltado para 

adequar-se a este aluno, com aulas inovadas e diferentes 

beneficiando tanto os que possuem TDAH e os que não 

possuem como exemplo para motivar a concentração tem a 

atividade física além de proporcionar bem estar físico e 

mental. 

É um desafio ao profissional educador lidar, de forma 

didática, com eles é preciso mais pesquisas objetivando não 
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apenas teorias, mas o trabalho em campo de relacionar 

teorias com a prática. 
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CAPÍTULO 5 
 

PROFESSORES E ALUNOS VIVENCIANDO UMA 

RELAÇÃO DINÂMICA: CONSTRUINDO UMA 

APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA NO ENSINO DA 

GEOGRAFIA   

  

 

Cassiane Alves Santos Bispo18 

 

INTRODUÇÃO 

 

O ambiente escolar é um espaço dinâmico onde 

acontece a troca e ampliação dos saberes, isto é, não só os 

educandos aprendem, os professores também adquirem 

novos conhecimentos enquanto ensinam, já que os alunos 

trazem consigo a realidade do local onde vivi, ou seja, o 

conhecimento adquirido através do cotidiano, a que dar-se o 

nome de senso comum. Aos professores cabe a criação de 

momentos onde os alunos sejam instigados a expor seu ponto 

de vista e vivencias para que sintam-se protagonistas de suas 

próprias histórias já que outrora o ensino-aprendizagem 

acontecia de maneira mecânica onde os professores eram 

vistos como detentores do saber e os alunos meros 

aprendizes os quais não tinham nada a acrescentar no 

processo educacional. Sendo assim, os professores falavam 

e os alunos eram somete seus ouvintes, não podiam expor 

                                                             
18 E-mail: profcassiane2014@gmail.com. 
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suas ideias ou conhecimentos, essa era uma relação baseada 

no medo o qual era considerado respeito, mas na verdade 

esse “respeito” era conquistado através de castigos físicos e 

morais os quais naquela época eram comuns já que muitos 

acreditavam que fossem fundamentais para a “correção” de 

erros e melhoria da aprendizagem daqueles que eram 

castigados. Porém, atualmente esse posicionamento já não é 

mais admissível, dado que evidentemente aquelas pessoas 

que vivenciaram tais experiências não trazem consigo boas 

lembranças destes momentos de “correção”. Dado o exposto, 

sabemos que no momento presente é de fundamental 

importância que se construa uma relação amistosa baseada 

no respeito e na confiança sem os medos ou censuras sofridos 

remotamente, isto é, se faz necessário que essa relação venha 

a ser construída diariamente por meio da troca de 

conhecimentos e da valorização do outro seja esses colegas 

de classe ou professores. Obviamente diante disto acontece à 

ampliação do saber, ou seja, uma relação dinâmica 

resultando assim numa aprendizagem significativa e de 

qualidade.  A vista disto, os professores como mediadores do 

conhecimento necessitam reconhecer a importância da 

valorização dos conhecimentos prévios dos alunos 

proporcionando a estes um espaço para expor suas opiniões, 

reflexões e pensamentos acerca daquilo que lhes é 

apresentado, pois só assim teremos uma sociedade formada 

por cidadãos críticos, reflexivos protagonistas de suas 

próprias histórias capazes de pensar e agir de forma criativa 

e dinâmica, os quais reconhecem seus diretos e cumprem 

com seus deveres. Portanto, é preciso perceber que a 

aprendizagem significativa acontece quando há uma relação 
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dinâmica onde todos reconhecem que sempre temos o que 

aprender já que a aprendizagem é um processo infinito.  

 

1. OS PROFESSORES E AS NOVAS TECNOLOGIAS NO 

ENSINO DA GEOGRAFIA   

 

Atualmente, diante das mudanças contemporâneas é 

indispensável que os professores estejam buscando ampliar 

seus conhecimentos, pois, as informações estão chegando 

numa verdadeira avalanche quanto à velocidade e quantidade 

já que vem numa intensidade bastante acentuada.  

Faz-se notório que a cada instante modificasse as 

relações sociais e com isso a educação, sendo assim é de 

fundamental importância e necessidade que os professores 

assim como demais profissionais que trabalham na área 

educacional estejam sempre “antenados”, buscando está 

atentos às mudanças e fatos ocorridos ao seu redor, visto que 

na atualidade destacam-se e priorizam-se os profissionais 

capazes de acompanhar as mudanças ocorridas 

cotidianamente, ou seja, aqueles que contextualizam e fazem 

reflexões acerca de acontecimentos locais e globais 

mostrando interesse na busca de novos conhecimentos e 

ampliação dos já adquiridos posteriormente. 

Segundo Castellar, 

 

O professor deve atuar no sentido de se 

apropriar de suas experiências, do 

conhecimento que tem para investir em sua 

emancipação e em seu desenvolvimento 

profissional, atuando efetivamente no 

desenvolvimento curricular. 
(CASTELLAR. 2003:113). 
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A vista disto, os professores devem está sempre 

buscando aprimorar seus conhecimentos para desenvolver 

seus trabalhos de forma a atender as necessidades de seus 

educandos, já que os professores são agentes de 

transformação, isto é, mediadores no desenvolvimento dos 

seus alunos.  

Desta forma, se faz necessário que além de novas 

formações os professores façam a leitura de livros, jornais, 

revistas, blogs, sites, etc. com o intuito de repensar e atualizar 

sua metodologia de ensino já que as mudanças acontecem a 

todo instante e nossos alunos estão cada vez mais atentos às 

mesmas devido ao uso da tecnologia e com ela das redes 

sociais. 

Contudo, é fato que o ritmo acelerado da nova 

geração e o consumo de produtos de alta tecnologia muitos 

destes desconhecidos para alguns professores cria um certo 

“choque” todavia, se faz de fundamental importância que 

aconteça a introdução de todos nesse universo tecnológico, 

tão apreciados por nossos jovens, adquirindo assim 

habilidades para manuseio destes equipamentos para que não 

venha a ocorrer um “conflito de gerações” já que a relação 

professores-alunos precisa ser dinâmica e amistosa. 

Para Freire,  

 

A atitude crítica no estudo é a mesma que 

deve ser tomada diante do mundo, da 

realidade, da existência. Uma atitude de 

adentramento com o qual se vá alcançando 

a razão de ser dos fatos cada vez mais 

lucidamente. (FEIRE, 2001, p 11.) 
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Diante do exposto fica clara a ideia de que é essencial 

que os professores estejam sempre buscando ampliar seus 

conhecimentos, ou melhor, é preciso desenvolver uma 

prática pedagógica que engloba a realidade atual e local 

fazendo com que aconteça a sintonia alunos-professores 

ocorrendo ai uma aprendizagem significativa onde os alunos 

passam de seres passivos para protagonistas, isto é, tornem-

se seres atuantes, dinâmicos, criativos, participativos, já que 

na atualidade os professores desempenham um papel 

indispensável de orientadores e mediadores da aprendizagem 

direcionando o desenvolvimento de seus alunos, induzindo 

os mesmos na transformação da realidade de suas 

comunidades e com isso da sociedade da qual fazem parte.  

 

2. OS PROFESSORES E A APRENDIZAGEM NO ENSINO DA 

GEOGRAFIA. 

 

A aprendizagem e os professores é algo indissociável 

já que o modo como ministram suas aulas tem suma 

importância para o desenvolvimento intelectual dos seus 

educandos, sendo assim cabe a esses buscar formas 

dinâmicas para lecionar reconhecendo assim sua influência e 

responsabilidade no processo de aprendizagem de seus 

alunos.  

Segundo Callai  

 

É fundamental que se considere que a 

aprendizagem é um processo do aluno, e as 

ações que tal se sucedem devem 

necessariamente ser dirigidas à construção 

do conhecimento esse sujeito ativo. Tal 

processo supõe, igualmente, uma relação de 
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diálogo entre professor e aluno que se dá a 

partir de posições diferenciadas, pois o 

professor continua sendo professor, é o 

responsável pelo planejamento e 

desenvolvimento das atividades, criando 

condições para que se efetive a 

aprendizagem por parte do aluno. 

(CALLAI, 2002: 92-93.). 

 

Diante disto, é indiscutível a importância do 

planejamento adequado onde haja atividades significativas 

para que os alunos possam desenvolver seus conhecimentos 

de forma dinâmica tendo seus limites respeitados pois cada 

pessoa tem seu tempo para aprender, ficando assim evidente 

a necessidade de se ter as orientações necessárias para que 

todos possam desenvolver-se satisfatoriamente tornando-se 

sujeitos ativos e dinâmicos.   

Assim, diante das novas propensões relativas à 

educação, espera-se que os professores obtenham uma 

percepção de mundo que possibilite compreender a educação 

como estimuladora da construção de conhecimentos 

valorizando a relação amistosa entre professores e alunos já 

que quando acontece o respeito mútuo cria-se um ambiente 

propício para que aconteça uma aprendizagem significativa. 

Entretanto, os professores são peças fundamentais na 

construção do conhecimento cabendo aos mesmos está 

sempre buscando adquirir novas informações, isto é, se faz 

necessário que ocorra por parte destes o entendimento que 

para desenvolver seu papel de forma satisfatória terão que 

ser eternos aprendizes na busca incessante do saber. 
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CONCLUSÃO 

 

Ao término deste estudo percebemos a grandiosidade 

da relação professor-aluno onde cada um deve ter seu espaço 

respeitado e seus conhecimentos adquiridos posteriormente 

valorizados para que assim possa acontecer a aprendizagem 

significativa tão fundamental para a aquisição de 

conhecimentos, a busca do saber e a relação dinâmica. 

Diante de tudo que foi exposto fica evidente que uma relação 

dinâmica acontece quando a mesma é construída como base 

no respeito e na valorização das diferenças, sendo assim, já 

não é mais admissível à relação construída com base no 

medo como ocorreu outrora. 

Sabendo que os professores devem está sempre 

buscando inovar sua metodologia já que a mesma é de 

fundamental importância para o bom desenvolvimento de 

seu trabalho e compreensão de seus alunos, a vista disto é 

preciso que o mesmo esteja sempre aprimorando seus 

estudos através de cursos de formações, especializações, 

livros, jornais, sites entre outros sem esquecer do meio ao 

qual a comunidade onde trabalha encontra-se inserida já que 

é de suma importância que se esteja atento ao universo 

frequentado pelos alunos a fim de conhecer a realidade 

enfrentada pelos mesmos.  

Sendo os professores mediadores do conhecimento 

cabe a eles incentivar os educandos a buscar ampliar seus 

conhecimentos para que assim todos venham desenvolvesse 

de forma ativa e dinâmica para que possa ocorrer uma 

aprendizagem com significado a qual envolver o meio social 
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onde a escola está inserida valorizando o cotidiano dos 

alunos como também a comunidade local. 

Portanto, concluímos com a certeza de que os 

professores e os alunos que trabalham juntos em busca de um 

objetivo, ou seja, a aprendizagem significativa precisa 

construir uma relação amistosa onde todos se respeitam e 

buscam melhorar o espaço escolar, a comunidade onde 

vivem e com isso a sociedade como um todo. 
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CAPÍTULO 6 
 

ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA NOS ANOS 

FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: UMA PRÁTICA 

VIVENCIADA COM O GESTAR II19 

 

 

Valquiria Maria do Nascimento20 

 

INTRODUÇÃO 

 

 O presente trabalho que estamos desenvolvendo 

trata-se de resultados obtidos de práticas vivenciadas por 

professores da rede pública de ensino do município de 

Santana do Ipanema – AL, que participaram do processo de 

formação continuada em Língua Portuguesa do Programa 

Gestão de Aprendizagem Escolar – Gestar II, dos anos finais 

do Ensino Fundamental. 

                                                             
19 Artigo apresentado à disciplina Educação e Letramento, pelo Profº 

Doutorando Ricardo Jorge de Sousa Cavalcanti, do curso de Mestrado 

em Ciências da Educação: Formação Educacional, Interdisciplinaridade 

e Subjetividade, ministrada pela Universidade Autônoma Del SUR – 

UNASUR. 
20 Graduada em Letras: Português (Universidade Estadual de Alagoas – 

UNEAL, 2011), graduanda em Letras: Inglês (Universidade Federal de 

Alagoas – UFAL), Especialização em: Metodologia da Língua Inglesa 
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 Com isto, é que o trabalho tem como tema Ensino de 

Língua Portuguesa nos anos finais do Ensino Fundamental: 

uma prática vivenciada com o Gestar II. 

 A motivação para realizar este trabalho surgiu da 

necessidade de apresentar os muitos desafios que os 

professores enfrentam com relação as suas práticas 

educativas e o que veio melhorar participando do Gestar II. 

Pois, o nosso objetivo é mostrar como estes professores 

conseguiram uma transformação nas suas práticas de ensino, 

favorecendo na aprendizagem de seus alunos, e mesmo na 

construção de conhecimentos e desenvolvimento das 

capacidades de uso da Língua Materna. 

 Dito isto, é que houve um interesse maior de fazer um 

estudo acerca de como ocorreu o Programa Gestar II no polo 

de Santana do Ipanema – AL, mostrando detalhes da sua 

implantação, assim como relatos da Formadora e professoras 

cursistas deste evento de aprendizagem. Pois, hoje podemos 

constatar que a leitura e a escrita são um dos maiores desafios 

encontrados nas salas de aula, visto que, quando estimulados 

de forma criativa possibilita a redescoberta do prazer de ler, 

atualização da escrita em contextos sociais e a inserção dos 

alunos no mundo letrado. 

 Para melhor situarmos o leitor, faremos 

primeiramente uma discussão sobre o que é o Programa 

Gestão de Aprendizagem Escolar – Gestar II. Que é uma 

programação de formação continuada semipresencial 

orientada para a formação de professores de Matemática e de 

Língua Portuguesa, objetivando a melhoria do ensino-

aprendizagem. E que seu foco é a atualização dos saberes 

profissionais por meio de subsídios e do acompanhamento 
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da ação do professor no próprio local de trabalho. Tendo 

como base os Parâmetros Curriculares Nacionais de 

Matemática e de Língua Portuguesa dos alunos de 6º ao 9º 

ano do Ensino Fundamental. E sua finalidade, elevar a 

competência dos professores e de seus alunos e, 

consequentemente melhorar a capacidade de compreensão e 

intervenção sobre a realidade sócio cultural. 

 Tendo em vista que antes da implantação do Gestar 

II, foram realizadas reuniões frequentes com os professores 

de Língua Portuguesa e Matemática com o intuito de 

informá-los a respeito dos objetivos, métodos e 

funcionamento da prova Brasil bem como as metas do IDEB 

traçadas para o nosso município. 

 No que se refere ao processo metodológico, além de 

apresentar os relatos ora citados, iremos mostrar atividades 

práticas vivenciadas por estes professores cursistas em suas 

salas de aula. 

 

Ensino de Língua Portuguesa e suas práticas educativas durante 

o Gestar II 

 

 A formação continuada deve ser compreendida como 

uma ferramenta de profissionalização capaz de proporcionar 

aos professores, espaços sistemáticos de reflexão conjunta e 

de investigação, no contexto da escola, acerca das questões 

enfrentadas pelo coletivo da instituição. Espera-se, também, 

que ela proporcione espaços para compartilhar experiências 

e resolução de problemas, como forma de construção de 

conhecimentos, saberes e competência dos professores. 

Deve também provocar discussão e reflexão sobre problemas 
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do ensino, articulação com a proposta pedagógica, curricular 

e plano de ensino, bem como as formas de mobilização da 

comunidade em torno de um projeto social e educativo da 

escola. 

 A necessidade constante de atualização não significa, 

contudo, que a formação continuada se construa tão somente 

por meio de acúmulo de cursos. Ela deve comportar uma 

relação essencial e estreita com a dimensão da prática no 

cotidiano da escola e com a dimensão formal da proposta 

pedagógica. Como diz Ângela Kleiman (2006), “a formação 

continuada deve existir para o professor aprender coisas 

novas, aprofundar, não é para remediar, para aprender aquilo 

que deveria aprender na formação inicial”. Mas o que vem 

acontecendo é que a formação continuada oferecida para 

professores está servindo para corrigir possíveis falhas da 

formação inicial. 

 

A formação de professores se coloca, 

portanto, como necessária para que a efetiva 

transformação do ensino se realize. Isso 

implica revisão e atualização dos currículos 

oferecidos na formação inicial do professor 

e a implementação de programas de 

formação continuada que cumpram não 

apenas a função de suprir as deficiências da 

formação inicial, mas que se constituam em 
espaços privilegiados de investigação 

didática, orientada para a produção de novos 

materiais, para a análise e reflexão sobre a 

prática docente, para a transposição didática 

dos resultados de pesquisas realizadas na 

lingüística e na educação em geral. 

(BRASIL, 1997, p. 67) 
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Desde então, o ensino de Língua Portuguesa tem sido 

alvo de críticas quanto à eficiência e qualidade, 

principalmente em cursos de formação docente. No caso da 

Proposta de Diretrizes Curriculares do Curso de Letras, está 

aí especificado que a formação profissional deve estar 

fundamentada em uma “visão crítica das perspectivas 

teóricas adotadas nas investigações linguísticas e literárias” 

e que “os conteúdos caracterizadores básicos devem estar 

ligados à área dos Estudos Linguísticos e Literários” 

(BRASIL, 2001, p.30). E foi a partir dos exames oficiais de 

verificação da aprendizagem como o Enem e a prova Brasil, 

que foi detectado uma situação preocupante quanto ao nível 

de desempenho de alunos no que se refere às habilidades de 

leitura e escrita. 

 Diante disto, foi implantado o Programa Gestão de 

Aprendizagem Escolar – Gestar II, que é um programa de 

formação continuada orientada para a formação de 

Professores, Língua Portuguesa, contribuindo no 

aperfeiçoamento da autonomia do professor na sua prática 

pedagógica e permitindo ao professor o desenvolvimento de 

um trabalho baseado em habilidades e competências, assim 

como colaborar para a melhoria do processo ensino-

aprendizagem dos alunos. Mesmo porque, na perspectiva dos 

Estudos do Letramento, não há apenas uma forma de usar a 

língua escrita – a reconhecida e legitimada pelas instituições 

poderosas, à qual poucos têm acesso -, mas há múltiplas 

formas de usá-la, em práticas diversas que são sociocultural 

e historicamente determinadas (STREET, 1984; KLEIMAN, 

1995; TFOUNI, 1995; SOARES, 1998). 
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 Considerando a situação concreta dos professores 

participantes do Gestar II, especialmente o fato de eles já 

estarem em exercício, optou-se pela modalidade 

semipresencial de formação continuada. Esta formação, 

apoiada por cadernos teórico-práticos para o estudo 

autônomo e independente, inclui encontros presenciais para 

a realização de atividades. E o programa procura garantir a 

qualidade do processo de ensino-aprendizagem por meio de 

ações sistêmicas e estratégicas de estudos individuais e de 

atividades presenciais, individuais ou coletivas, coordenadas 

pelo formador municipal/estadual. 

 Iniciamos o trabalho com o relato da Professora 

Formadora MMCV, do programa ora citado, destacando 

alguns dos vários processos por ela desempenhados. 

 Os professores da rede pública de ensino têm 

enfrentado muitos desafios com relação à prática educativa. 

Percebe-se que grande parte dos alunos não tem perspectiva 

de futuro e apresentam várias dificuldades de aprendizagem. 

Assim, participar do Programa Gestão de Aprendizagem 

Escolar – Gestar II é uma oportunidade ímpar para todos os 

professores de Língua Portuguesa que atuam nos anos finais 

do ensino fundamental. 

 Enquanto professora formadora percebia o interesse, 

o empenho, a motivação e o tinha sido para todos nós, uma 

experiência inovadora, já que além da teoria, foi ofertada a 

oportunidade de realizar a transposição didática em sala, na 

perspectiva de resgatar a autoestima e a motivação dos 

educandos, e também a do professor. O curso veio 

proporcionar uma melhor aprendizagem, contribuindo, 

assim, para a qualidade do ensino nas escolas públicas do 
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nosso País. Outro sim, o curso propiciou ao professor 

cursista não só se tornar um melhor usuário da língua, capaz 

de se posicionar criticamente com relação aos diversos tipos 

de textos, conduzindo-o a interessar-se pela leitura dos mais 

diversos tipos de textos, inclusive os textos literários. Dessa 

forma, enquanto profissional poderá atuar de maneira mais 

produtiva e adequada a sua clientela, capaz de atuar 

coletivamente, partilhando experiências e projetos e, 

sobretudo, refletindo sobre sua prática docente e buscando 

novos métodos, estratégias e materiais mais adequados e 

inovadores para a sua atuação enquanto profissional 

responsável e consciente do seu papel: a formação do 

cidadão crítico e reflexivo, capaz de interagir com o mundo 

ao seu redor. 

 No decorrer das oficinas abordamos e refletimos 

sobre os conteúdos vistos em cada unidade e realizamos 

atividades individuais e em grupo. Todas as atividades foram 

coordenadas por mim, professora formadora. Conduzi o 

grupo durante as discussões, organizei, administrei o tempo. 

Sintetizamos ideias, registramos, quando necessário. 

Socializamos as ideias e foram lidas, quase sempre, 

“Ampliando nossas referências”. Promovi momentos de 

interação com o grupo envolvendo outros textos 

relacionados com a temática estudada. 

 O aspecto considerado relevante pelo grupo foi o dos 

relatos das experiências vivenciadas por eles na transposição 

didática através do “Avançando na prática”. Como o grupo é 

pequeno, a maioria sempre participava e era possível uma 

interação entre todos do grupo, obviamente com 
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acompanhamento, sugestões e apoio da professora 

formadora. 

 Esse foi o diferencial dessa formação: além de elevar 

a competência do cursista, oportuniza-o a melhorar a sua 

prática pedagógica a partir de atividades já propostas pelo 

próprio programa. Diante de cada conteúdo estudado, era 

oferecido ao professor cursista a possibilidade de interagir na 

sua própria prática pedagógica através das atividades do 

“Avançando na prática” e outras atividades do caderno de 

aprendizagem do aluno. Essa troca de experiências e reflexão 

em grupo esclarecia dúvidas, questionava, conduzia a um 

fortalecimento do grupo, pois a análise crítica da prática em 

sala de aula das atividades realizadas com os alunos fez o 

grupo perceber melhor a realidade vivenciada diariamente 

por todos. São enfim, momentos riquíssimos. A partir deles 

todos podem buscar um aprimoramento da sua prática 

buscando garantir uma melhor aprendizagem dos alunos. A 

cada encontro, a cada estudo e a cada atividade realizada o 

professor cursista percebe melhor o seu papel social 

enquanto professor. 

 Analisei durante o relato do professor cursista, o seu 

desempenho em sala de aula, como interagiu com os alunos, 

se houve motivação ao realizar as atividades e li algumas 

produções dos alunos em sala na execução das atividades. 

 A maioria dos professores cursistas continuou 

participando com empenho das oficinas e todos relataram 

que os alunos demonstraram evolução na aprendizagem e 

maior interesse na leitura, bem como na interpretação e 

escrita de textos. A dinâmica do Gestar II promoveu ainda o 

desenvolvimento de outras habilidades como a pesquisa, 
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curiosidades e maior participação e interação durante as 

aulas e no decorrer do desenvolvimento de trabalhos e 

socialização dos mesmos. Outro sim, os depoimentos de 

Professores cursistas enfatizaram uma mudança de postura 

profissional a partir da formação continuada do Gestar II. 

 Portanto, podemos afirmar que o Gestar II foi muito 

importante, pois trouxe para os professores o enriquecimento 

profissional proporcionando aos mesmos um melhor 

desempenho em sala de aula, e consequentemente um melhor 

ensino-aprendizagem. Por ser um material riquíssimo, os 

professores continuarão a usá-lo como apoio à sua prática 

utilizando diversas atividades propostas tanto nos cadernos 

de atividades quanto no de Teoria e Prática. Cada professor 

que conhece o material se encanta e quando passa a utilizá-

lo na prática entende realmente a proposta do Gestar II. 

 

CONCLUSÃO 

 

 Tudo isso faz parte do letramento para/no local de 

trabalho. A formação do professor é uma construção pessoal, 

decorrente do conhecimento teórico da matéria, do 

conhecimento sobre os métodos e modos de ensiná-la e das 

suas experiências (TARDIF, 2002, p.48), o que certamente 

inclui experiências didáticas anteriores que o ajudam a 

determinar, em uma nova situação, como diagnosticar, 

avaliar e decidir um curso de ação. 

 Além dos conhecimentos teóricos pertinentes, 

devidamente ressignificados para a situação de ensino, o 

letramento para o local de trabalho abrange também 

conhecimentos sobre as condições específicas de trabalho, as 
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capacidades e interesses da turma, a disponibilidade de 

materiais e o acesso que a comunidade tem a eles. E, nesse 

sentido, quanto mais o docente souber sobre o objeto de 

estudo e a situação comunicativa envolvida, sobre seus 

alunos e sua bagagem cultural, maiores serão as 

probabilidades de ele ser capaz de criar situações 

significativas de aprendizagem. 

 Assim, acreditamos ser possível dizer que é o 

professor familiarizado com as práticas de letramento 

acadêmicas (entre outras) quem determina quais são os 

limites e as possibilidades dos saberes teóricos que 

subsidiam sua disciplina de ensino. Sem os demais saberes, 

perceberá constantemente os limites dos saberes 

especializados; munido de outros saberes, multiplicará as 

possibilidades acenadas pelo saber teórico, em função da 

segurança decorrente de seu conhecimento sobre o 

funcionamento da linguagem.  

 

REFERÊNCIAS 

 

BRASIL. MEC. Parâmetros curriculares nacionais de 

língua portuguesa. Terceiro e quarto ciclos do Ensino 

Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 1998. 

 

______. MEC. Diretrizes curriculares para os cursos de 

Letras. Parecer CNE/CES492/2001). Brasília, 2001. 

 

KLEIMAN, A. B. Leitura e prática social no 

desenvolvimento de competências no ensino médio. In: 

BUZEN, C.; MENDONÇA, M. (Orgs.). Português no 



  - 81 - 

ensino médio e formação do professor. São Paulo: 

Parábola Editorial, 2006. p. 23-26. 

 

______. Modelos de letramento e as práticas de 

alfabetização na escola. In: KLEIMAN, A. B. (Org.). Os 

significados do letramento: uma nova perspectiva sobre a 

prática social da escrita. Campinas, SP: Mercado de Letras, 

1995. p. 15-61. 

 

SOARES, M. B. Letramento: um tema em três gêneros. 

Belo Horizonte: Autêntica, 1998. 

 

STREET, B. V. Literacy in theory and practice. 

Cambridge: Cambridge University Press. 1984. 

 

TARDIF, M. Saberes docentes e formação profissional. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 2002.  

 

 

 

 

 

  



  - 82 - 

CAPÍTULO 7 
 

SUBJETIVIDADE E O PAPEL DO PROFESSOR 

 

 

Luciana Tenório Costa Silva21 

 

INTRODUÇÃO 

 

Atualmente as áreas da educação, saúde, 

comunicação, entre outras, pensam o ser humano como um 

todo, um ser holístico. O professor hoje é visto como um 

facilitador do conhecimento, onde seu papel no ensino vai 

além das aulas de sua disciplina nas salas das escolas. 

Apesar de tantas reflexões sobre o professor, a 

situação atual é de pouca capacitação, muita hierarquia, 

problemas no ambiente escolar e uma saúde mais frágil 

devido à falta de reconhecimento da profissão, de 

investimentos na melhoria da estrutura das escolas, o 

aumento da violência e os baixos salários. 

Pensar no papel do professor é refletir sobre a 

sociedade, nas possibilidades de desenvolvimento e 

disseminação do conhecimento científico. É estabelecer 

vínculos significativos com o educando para a compreensão 

da realidade social e a participação efetiva de todos.  

Tardif (2001) afirmou que um professor de profissão 

não é somente alguém que aplica conhecimentos produzidos 

por outro, não é somente um agente determinado por 
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mecanismos sociais: é um ator no sentido forte do termo, isto 

é, um sujeito que assume sua prática a partir dos significados 

que ele mesmo lhe dá, um sujeito que possui conhecimento 

e um saber-fazer provenientes de sua própria atividade e a 

partir dos quais ele a estrutura e a orienta. 

A profissão de professor é uma das mais importantes, 

e uma das mais desvalorizadas no Brasil. A sociedade ainda 

não entendeu a nobreza dessa atividade, os baixos salários e 

o abandono das escolas, principalmente as públicas mostram 

essa realidade. 

 

1. O PAPEL DO PROFESSOR NA HISTÓRIA 

 

Ensinar é uma profissão muito antiga, veio antes do 

surgimento das instituições educadoras.  O relato oral foi 

muito importante para difundir o conhecimento, e incentivar 

as relações sociais e acadêmicas.  

Os professores e as instituições de ensino variavam 

dependendo da cultura e das necessidades da sociedade. Os 

escribas, no Antigo Egito, foram os primeiros profissionais 

específicos com a habilidade de ensinar, nas escolas do 

Reino, os alunos a dominar a técnica da escrita. Em Esparta 

a educação era voltada para as habilidades físicas do 

indivíduo, seu tutor/professor não tinha remuneração. O 

professor ou tutor em Atenas recebia pelo serviço e ele era 

ofertado por disciplina. Na Roma antiga as crianças pobres 

eram alfabetizadas pelo lud magister. 

Na Idade Média o conhecimento era controlado pela 

Igreja Cristã, só seus membros tinham acesso as 
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informações. As universidades criadas nesse período não 

formavam professores.  

No Brasil, os padres da Companhia de Jesus 

fundaram a primeira escola em 1549 com o ensino 

tradicional. A expulsão dos padres jesuítas gerou um declínio 

na educação e a Coroa passou a determinar quem deveria ter 

funções pedagógicas. Só em 1835, em Niterói, começou a 

qualificação dos professores brasileiros.  

A escola tradicional no Brasil durou mais de 

trezentos anos, isso só foi rompido na década de 1930 com 

Getúlio Vargas, onde surgiu a escola nova. O professor passa 

a se tornar um facilitador e não um mero transmissor de 

conhecimentos. 

 

2. O PAPEL DO PROFESSOR NA ATUALIDADE 

 

No mundo inteiro, ainda hoje, a área da educação 

gera vários debates em relação a estrutura, conteúdos, 

qualificação, salários, práticas profissionais docentes, 

ambiente escolar, responsabilidade e outras demandas.   

Independente do país e da cultura a Escola é vista 

como um local de aprendizagem. E para que essa 

aprendizagem aconteça o ambiente escolar tem que ter um 

clima de respeito e segurança entre os professores, 

funcionários, alunos e toda a comunidade.  

O ambiente escolar precisa estar em harmonia para 

que todos se sintam valorizados. Infelizmente muitas escolas 

se encontram tão abandonadas, cheias de problemas físicos e 

estruturais, que os professores e alunos não sentem a 

valorização das suas atividades. Qual a motivação de 
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permanecer horas em um ambiente deteriorado, sujo e sem 

condições de trabalho?  

 

Tudo na escola deve ser feito para educar. 

Tudo. Assim, a sujeira deseduca, o 
abandono deseduca, a desorganização 

deseduca. Por outro lado, a limpeza educa, 

a organização educa, as paredes educam, os 

quadros educam, as plantas educam. Por 

isso a estrutura física para mim é 

importante para a visualização da 

seriedade do processo e da concepção que 

se tem da escola. (Eduardo D’Amorim, 

citado por PORTELA, 2001. p. 175.). 

 

O conforto e a aparência física são importantes tanto 

para o aluno como para o professor e demonstra o respeito 

pelas pessoas e pela profissão. Em se tratando de escolas 

públicas deve haver um trabalho de conscientização de que 

a escola pertence a todos.  

Outra discussão que surgiu junto com a profissão de 

professor é o ensino-aprendizagem.  

A aprendizagem é um estudo empírico e deve ser 

medido através das curvas de aprendizagem. É fundamental 

para o desenvolvimento do ser humano, ela está relacionada 

ao desenvolvimento pessoal e deve ser motivada e orientada.  

O aluno aprende melhor quando é motivado, quando 

o professor desperta o interesse e a curiosidade pela pesquisa. 

A partir da motivação o aluno desenvolve seu próprio 

conhecimento científico e o professor alimenta esse processo 

com conteúdos e pesquisas que se relacionam. 

Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 

possibilidades para a sua produção ou a sua construção 
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(FREIRE, 1996, p. 21). O ensino-aprendizagem é uma 

parceria, todos ensinam e todos aprendem. 

 

“Para que se repensem as ciências humanas 

e a possibilidade de um conhecimento 
científico humanizado há que se romper 

com a relação hierárquica entre teoria, 

prática e metodologia. Teoria e prática não 

se cristalizam, mas se redimensionam, criam 

e são também objetos de investigação. 

Nesse sentido, pesquisa é a atividade básica 

da ciência na sua indagação e construção da 

realidade. É a pesquisa que alimenta a 

atividade de ensino/aprendizagem e a 

atualiza”. (DIAS, 2001) 

 

A relação professor-aluno é fundamental para o 

desenvolvimento do ensino-aprendizagem. Quando o 

professor possibilita ao aluno confiança ele se empenha no 

desenvolvimento acadêmico. O aluno sente uma necessidade 

de retribuir a atenção dada. 

O ensino-aprendizagem faz parte do relacionamento 

humano, e devemos entender que todos são sujeitos com sua 

própria história e valores, onde tanto o ensino como a 

aprendizagem vão se moldar as necessidades desenvolvidas 

no decorrer da vida. 

Para que o ensino-aprendizagem aconteça de uma 

forma harmoniosa precisa haver investimentos na carreira de 

professor, as universidade precisam formar com eficiência 

esses profissionais. Infelizmente, mesmo os cursos de 

licenciatura, tem uma educação bancária.  

O ensino-aprendizagem precisa também de uma 

participação efetiva da família, tanto no acompanhamento 
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diário como na participação das atividades na escola. A 

família é o ponto de partida para o crescimento emocional e 

intelectual dos alunos.  

Outro ponto atual é a saúde do professor. Os 

professores sentem no corpo as consequências das salas 

lotadas, da falta de estrutura, do desrespeito, dos baixos 

salários e das cobranças diárias. Além dos problemas do 

corpo temos os problemas da mente como a depressão e o 

desanimo. Psicóloga clínica e hospitalar e mestre em 

Psicologia pela UFRJ, Elaine Juncken diz que o ambiente de 

trabalho contribui e muito para estas doenças. "Pode ser uma 

questão relacionada a um ambiente muito competitivo, onde 

não há tranquilidade para trabalhar e onde o profissional é 

desrespeitado com frequência". 

Além, dos problemas no ambiente de trabalho, os 

professores lidam todos os dias com a violência verbal e 

física dos alunos. A escola e a família precisam estabelecer 

uma parceria para que haja um entendimento, objetivando o 

interesse comum. Ao professor cabe o saber acadêmico e a 

família educar com valores sociais e estar em alerta buscando 

a harmonia social do seu filho. Os papeis são claramente 

definidos, é importante exercer com sabedoria e 

responsabilidade de todos. 

Os professores fazem parte de uma categoria que 

desenvolvem muitos problemas físicos e mentais. Uma das 

causas dos problemas é a falta de reconhecimento da sua 

atividade laboral. 

O trabalho de professor já foi visto como uma função 

social de grande valor, com o avanço do neoliberalismo essa 

atividade perdeu este sentido. A educação é vista hoje como 
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mercadoria, o objetivo é a obtenção do lucro. O Estado, 

intencionalmente, investe cada vez menos. 

Em Alagoas o problema é muito sério, o Governo 

Federal envia recursos e o estado não aplica. Isso gera 

escolas “caindo aos pedaços”, professores insatisfeitos, mal 

pagos e com vários problemas emocionais. Esse 

desmantelamento do setor público de educação em Alagoas 

vem obrigando os professores a procurarem a rede privada 

submetendo a categoria a um ritmo de trabalho desumano. 

Hoje há uma luta da categoria por melhores 

condições de trabalho, os sindicatos assumem a linha de 

frente para solicitar novas leis e investimentos na estrutura 

da escola. A preocupação é pertinente, sem condições 

adequadas não se desenvolve trabalho satisfatório e um 

grande número de professores são afastados da sala de aula. 

O professor é fundamental para renovar os 

pensamentos e as atividades do cotidiano, provocando uma 

libertação das banalidades e intervindo para melhorar o 

mundo em que vivemos. 

 

CONCLUSÃO 

 

A pretensão deste capítulo foi trazer uma reflexão 

através da história do papel do professor. O professor pode e 

deve ser um caminho para orientar muitos alunos para o 

caminho do conhecimento libertador. Pessoas mais 

conscientes e críticas fazem suas intervenções na sua vida 

cotidiana, lutam e constroem uma sociedade melhor. 

Resta perguntar quando nosso professor terá uma 

formação universitária de qualidade, com princípios 
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libertadores para, desse modo, passar aos seus alunos. Cabe 

questionar: com os salários baixos, a falta de estrutura, a 

violência nas salas de aula e a quantidade de escolas das 

quais o professor deve dar conta, qual o tempo que resta para 

os estudos no cotidiano?  

Quando a família vai reassumir seu papel de 

formação doméstica de seus filhos e não largá-los na escola 

para que o professor crie? 

O desempenho do nosso trabalho, à docência, passa 

por qualificação, entendimento, relações interpessoais, bons 

salários, sentimentos, sonhos, desejos e reconhecimento.  
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CAPÍTULO 8 
 

O PAPEL DO PROFESSOR NA EDUCAÇÃO DE 

JOVENS E ADULTOS: E SUAS SUBJETIVIDADES 
 

 

Ricardo Bastos Farias22 

 

INTRODUÇÃO 

 

É dada muita ênfase no papel do educador de alunos 

que não são da rede de ensino regular, por isto houve esta 

inquietação de saber como será ou como está o educador hoje 

em sala de aula, desde a postura à frente dos alunos até o 

conteúdo e forma de passar para eles. 

 Com o início da globalização, muitos educadores 

tiveram que se adaptar ao novo, ou seja, enfrentar as novas 

tecnologias transformando em ensino, havendo mais a 

necessidade de aperfeiçoamento da função do educador de 

Educação de Jovens e adultos. Muitas conquistas foram 

necessárias para alcançar o novo e o que necessita ser feito. 

As máquinas se modernizaram, a estrutura para ensinar da 

mesma forma, então o olhar do educador teve mudanças 

significativas. 

 As instituições de ensino superior, muito têm se 

preocupado com a formação profissional docente, pois a 

qualidade do ensino depende, praticamente, da relação entre 

educador-aluno e das competências e habilidades que obtém 

                                                             
22 E-mail: ricardobastos3@gmail.com 
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durante sua formação docente, entretanto, as instituições de 

ensino superior têm dedicado poucos esforços para 

implementar a necessária formação para a EJA (Lima; 

Borges, 2010) 

Megale (1998) explica que elementos sociais e 

culturais, tais como o crescente uso de computadores, a 

globalização, a comunicação à distância, as redes digitais e a 

virtualidade, parecem estar produzindo efeitos no campo 

subjetivo, que indicam transformações nos referenciais de 

tempo e espaço possibilitando uma desterritorialização dos 

corpos e das relações entre os indivíduos.  

E de acordo com o autor acima, percebe-se que o 

professor precisa de adequação ao novo, improvisar em suas 

aulas, métodos que não tirem a atenção do público alvo, 

permitindo uma melhor dinamização em busca do resultado 

de ensino com as realidades que o cercam. 

 “A formação dos professores hoje no Brasil tem sido 

alvo de grandes questionamentos no que diz respeito à 

preparação dos educadores que atuam na educação de jovens 

e adultos”. (BEDOYA, 2008 ) 

 Segundo Brasil (1996) a educação de jovens e adultos 

(EJA) é considerada de grande importância pela lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, visto que, com o 

implemento desta lei tornou-se mais autêntico no 

direcionamento a esta classe. 

 Os profissionais que atuam na formação de alunos de 

nível fundamental e médio, geralmente, são os mesmos que 

atuam com alunos da EJA. Sendo assim, necessitaria de uma 

nova reformulação, pois os alunos da EJA são muito 

dinâmicos e às vezes inquietos com a realidade em que 
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vivem, diferenciando do aluno regular, é como se eles não 

pudessem perder mais tempo e sem falar na ocupação das 

tarefas domésticas. 

 Os debates sobre o direito dos jovens e dos adultos à 

educação, sobre as políticas educacionais, as condições 

físicas de oferta, as propostas curriculares, os recursos 

didáticos e a temática sobre a formação do educador no 

campo da EJA têm ocupado um espaço crescente nas 

discussões acadêmicas. 

 A melhoria na formação de seus educadores vem 

sendo colocada como uma das estratégias necessárias para se 

avançar na qualidade deste nível educacional.  (BEDOYA, 

2008) O presente estudo teve como objetivo realizar uma 

revisão de literatura sobre o papel do professor da EJA e suas 

subjetividades em comum na base de dados on-line.  

 

1. METODOLOGIA   

 

Iniciou através de uma pesquisa bibliográfica, 

buscando conhecer o tema e suas particularidades, partindo 

de coleta de dados por meio de uma revisão de literatura. 

Sendo esta revisão um meio de investigação e conclusão 

acerca do assunto estudado. 

Este levantamento dos artigos constitui-se na base de 

dados SciELO (Scientific Electronic Library Online). Foram 

utilizados os descritores para uniformização na busca pelos 

conteúdos: EJA, Subjetividade, Papel do professor da EJA. 
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2. RESULTADOS 

 

 Como resultados da busca de dados SciELO, foram 

encontrados aproximadamente 15 artigos que discutia o 

assunto proposto. Após um enxugamento, a amostra final da 

revisão foram selecionados 8 artigos pelo critério 

estabelecido. O quadro 1 representa as especificações de 

cada um dos artigos 

 Após a leitura e estudos dos artigos, foi possível 

perceber algo em comum a todos os artigos publicados tendo 

enfoque principal o papel do professor da EJA. 

 A discussão desses resultados foi organizada em duas 

categorias, tais como formação dos docentes e pesquisa com 

professores em sala de aula. 

 

Nº Autor Título do Artigo Periódico (cidade, 

vol., nº, pág., ano) 

01 BEDOYA, Maria 

Júlia Alves 

Perfil dos 

professores da 

educação de jovens e 

adultos 

ATHENA – 

Revista Científica 

de Educação, v.10 

jun 2008 

02 COSTA, Jurandir 

Freire 

Como se constrói a 

subjetividade das 

classes populares? 

Social da 

Universidade 

Estadual do Rio de 

Janeiro 

03 GUATTARI, F Cartografia do 

desejo 

Petrópolis: Vozes 

04 LIMA, Terezinha 

Bazé; BORGES, 

Elizabete Velter 

Educação de Jovens 

e Adultos: um olhar 

para a formação do 

educador 

2010 
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05 MEGALE, 

Fernando Carlos 

Santaella 

Notas sobre a 

subjetividade em 

nossos tempos 

Instituto de 

Psicologia da USP. 

São Paulo. 1998 

06 GOMEZ, Carlos 

Minayo 

Saúde, Trabalho e 

Processos de 

Subjetivação nas 

Escolas 

Psicologia: 

Reflexão e Crítica, 

2002 

07 FREIRE, Paulo Pedagogia da 

autonomia: saberes 

necessários à prática 

educativa 

1996 e 2003 

08  BRASIL Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação 

Nacional 

Nº 9394/96. 

Brasília. 20 dez. 

1996 

 

3. DISCUSSÃO 

 

3.1. Formação de docentes 

 

De acordo com Lima; Borges (2010) praticamente 

não existe uma política nacional ou estadual de formação de 

docentes para a educação básica de jovens e adultos, como 

consequência disso é o despreparo da grande maioria dos 

professores que atuam nessa área de ensino, que não 

conseguem, muitas vezes, realizar uma reflexão sobre a 

construção da prática pedagógica em sala de aula com seus 

educandos, tampouco, efetuar pesquisas visando a adquirir e 

aprimorar seus conhecimentos.  

 A formação inicial e a formação continuada devem 

ser compreendidas não simplesmente como um custo ou uma 

despesa financeira, mas como um investimento institucional, 

social e econômico da sociedade no seu futuro, visto que este 
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investimento provocará benefícios que são extensivos a 

todos os segmentos da sociedade. (BEDOYA, 2008) 

 Mas, ao contrário do que se ver, muitos recursos são 

interferidos no meio do caminho e pouco importa se será 

revertido em qualificação profissional, deixando de lado por 

muitos gestores que acham não ter retorno pretendido. 

São poucas as políticas oficiais públicas de educação 

de jovens e adultos, e também poucos os centros de formação 

dos educadores da EJA, do mesmo modo, há ainda um 

número pequeno de informações sobe o perfil do educador 

de jovens e adultos. (BEDOYA, 2008) 

Conforme GOMEZ apud Campos (1999), tanto os 

processos de subjetivação quanto a cultura de uma 

instituição são socialmente produzidos e resultam também da 

estrutura e do funcionamento organizacional e da ordenação 

específica dos processos de trabalho. Nesse sentido, seria 

produto com múltiplas determinações. O autor afirma que 

tais processos são também influenciados pelo protagonismo 

dos grupos, portanto, são passíveis de mudança por meio da 

ação dos humanos.  

            Estamos tentando demonstrar que, ao falar da forma 

como o trabalho se organiza, ao tentar interferir naqueles 

aspectos considerados nocivos aos trabalhadores, estamos 

falando, necessariamente, dos modos de produção de 

subjetividade em curso. Como nos indicou Guattari (1986, p. 

28): 

A produção de subjetividade encontra-se e 

com um peso cada vez maior, no seio 

daquilo que Marx chama de infra-estrutura 

produtiva. Sem um trabalho de formação 

prévia das forças produtivas e das forças de 

consumo, sem um trabalho de todos os 
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meios de semiotização econômica, 

comercial, industrial, as realidades sociais 

locais não poderão ser controladas. O lucro 

capitalista é, fundamentalmente, produção 

de poder subjetivo. 

 

A formação do professor para EJA é uma prática de 

conhecimento que visa à aquisição de uma proposta 

pedagógica pautada no diálogo, questionamento e na 

compreensão da realidade que nos conduz à busca de novas 

propostas coletivas de mudanças, em que o conhecimento 

deve ser apresentado como uma construção social. (Lima; 

Borges, 2010) 

Paulo Freire (2003) adianta que a alfabetização de 

jovens e adultos não é simplesmente um ato de ler e escrever, 

por exemplo, um simples bilhete, mas o de construir a leitura 

e a escrita crítica e participativa, de forma que os alunos 

tenham uma participação social efetiva e que possam 

transformar a realidade em que vivem. 

Cada vez é aberto espaço ao aluno, fazendo com que 

eles interajam com o professor, o aluno faz parte da aula 

conforme for surgindo à oportunidade, daí, cabe ao professor 

entender e transformar em uma aula motivada. 

De acordo com Paulo Freire (2003), o educador 

precisa, em primeiro lugar gostar do que faz e dos educandos, 

desenvolver um trabalho coletivo e socialmente 

contextualizado, basear-se num compromisso de refazer o 

mundo e mergulhar numa sensibilidade para o pluralismo 

cultural, respeitando e valorizando cada aluno e suas 

peculiaridades e diante disso a EJA diferencia dos demais 
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métodos de ensino, mostrando que cada um tem sua 

particularidade. 

 

3.2. Pesquisa com professores em sala de aula 

 

Verifica-se, portanto, que o professor em qualquer 

instância de formação/atuação, precisa ser pesquisador frente 

a sua prática educativa, ou seja, precisa ter formação e ação 

baseadas na pesquisa como prática educativa, envolvendo, 

desse modo, teoria e prática. O educador precisa desenvolver 

uma prática pedagógica crítico-reflexivo a fim de orientar 

seus educandos por meio de uma didática que os eduque pela 

pesquisa, além de analisar o contexto histórico, social e 

político de seus alunos, auxiliando-os a construir uma 

sociedade mais justa e igualitária (Lima; Borges, 2010). 

Então, se fomos ver de perto esta realidade, temos a 

certeza que os educadores questionam a forma de ensino da 

EJA, mas mesmo assim optam em ficar neste método, pois o 

contato do aluno é diferente, porque a cada dia é visto uma 

transformação de amadurecimento em virtude de desejar 

uma melhor condição de vida, através do futuro emprego a 

ser alcançado, pois é na sala de aula que é notável o esforço 

de aprender mais. 

Quanto à preferência a respeito do público discente, 

68,4% dos professores preferem atuar com alunos da EJA, 

enquanto 31,6 % preferem atuar no ensino regular, a maior 

preferência pela EJA foi justificada pelo fato de existir neste 

caso um maior retorno quanto às propostas de ensino 

aplicadas (BEDOYA, 2008). 
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A pesquisa de Bedoya (2008) mostra a realidade de 

escolha dos professores e deixando a entender que sua 

grande maioria preferem ensinar alunos da EJA, pois o 

relacionamento entre professor-aluno é diferenciado. 

É necessário que o professor trabalhe de forma 

interdisciplinar com seus alunos-educandos, valorizando a 

experiência de cada um, integrando a turma à vida escolar, 

ampliando, assim, o universo cultural por meio da 

socialização (Lima; Borges, 2010). 

Neste contexto, o papel do educador é o de mediador 

do processo de aprendizagem, que prioriza a bagagem de 

conhecimentos trazida por seus alunos, e os ajuda, de forma 

interativa, a transporem esse conhecimento para o 

“conhecimento letrado” sendo de grande importância no 

ensino-aprendizado. 

 Para definir o perfil do educador da EJA, deve-se 

avaliar o perfil da própria EJA, que se diferencia das 

modalidades regulares do ensino fundamental e ensino 

médio (BEDOYA, 2008). 

 O professor da EJA requer especificidades para 

trabalhar com seu público alvo, que já traz para a sala de aula 

uma leitura articulada do mundo (Freire, 1996). 

 Dentre os fatores que causam desmotivação na 

profissão de professor, foram citados conforme a pesquisa: 

“falta de compromisso por parte de alguns educadores”; 

“sistema educacional com problemas”, “falta de 

compromisso do governo”, “comportamento de alguns 

alunos” (BEDOYA, 2008). 

 Através dos três fatores apontados mostra o 

descompromisso de cada um que está à frente da educação 
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como também, a desvalorização por parte de gestores, 

fazendo com que a EJA se tome um dimensionamento mais 

difícil de tornar realidade, para que possamos trabalhar de 

forma humanitária e o alcance de resultados. 

 

CONCLUSÃO 

 

 Muitos já diziam que a formação da educação de 

jovens e adultos precisa dar uma nova “cara” com base em 

formação e valorização do seu quadro funcional de 

educadores, desde por parte dos gestores que ainda precisam 

olhar com bons olhos até o próprio profissional que lida com 

estes alunos diferenciados da rede regular. 

 Segundo Costa, a sociedade deve criar espaços 

diferenciados e plurais para as mais diversas experiências de 

vida, porque o ser humano se caracteriza justamente pela 

pluralidade e dinamismo da arte de ensinar. 

 Diante da ideia de Paulo Freire (2003), o educador 

precisa estar qualificado para atuar na EJA, sabendo 

valorizar e respeitar as peculiaridades de cada educando da 

sua sala de aula, tendo uma reflexão teórico-prática sobre sua 

prática pedagógica, ou seja, sobre sua própria concepção 

metodológica de como trabalhar de forma diferenciada com 

a educação de jovens e adultos. 

  Podemos concluir que a educação de jovens e adultos 

é um processo por meio da qual o indivíduo usufrui a sua 

própria história, a fim de almejar uma pesquisa de vida 

melhor. Isso é possível mediante a confiança que o professor 

pode depositar no educando e na sua capacidade de aprender, 
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de descobrir, de criar soluções e de enfrentar desafios. ( 

Lima; Borges) 

 Para tanto, é necessário que tenhamos novas práticas 

educativas com os educandos jovens e adultos, a fim de que 

o aprendizado seja significativo para eles. Uma boa 

formação do educador se torna a base para o processo de 

ensino-aprendizado sendo uma abertura de uma nova 

conquista em benefícios destes educadores, visto que, como 

mostra na discussão, muitos preferem ensinar na modalidade 

EJA. 
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CAPÍTULO 9 
 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS: UMA 

ESTRATÉGIA DE MUDANÇA EFETIVA23 

 

 

Walter de Souza Monteiro24 

   

INTRODUÇÃO 

O exposto trabalho apresenta os paradigmas, 

problemas, soluções e uma visão ampla da Educação 

Ambiental no Brasil e no mundo. A Educação Ambiental se 

dá pelo processo de uso da psicologia na conscientização, 

que leva a sensibilização do indivíduo para evitar que 

ocorram situações catastróficas em nosso planeta e com a 

sociedade a educação ambiental em prol do meio 

ambiente. Objetiva-se expor ao leitor a relevância deste 

assunto, abordando a Educação Ambiental como 

ferramenta eficaz de mudança, tendo em vista que para se 
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Psicologia da Educação do curso de Mestrado em Ciências da Educação, 

Formação Interdisciplinar e Subjetividade, orientada pelo Professor Msc 

Dr. Everaldo Pedrosa. 
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ter qualidade de vida conservar e preservar o meio 

ambiente é preciso. 

Verifica-se que construindo conhecimento em 

Educação Ambiental é onde se tem uma percepção coerente 

do que se passa no nosso planeta, a informação é um 

instrumento modificador da consciência do homem e de seu 

grupo. (BARRETO, 1994). Contudo, a Educação 

Ambiental tem que vir da base de aprendizagem formal do 

indivíduo como o ensino fundamental ou até mesmo dentro 

de casa. 

Durante todo o aprendizado escolar de uma 

pessoa, estudam-se disciplinas, pelo qual engloba meio 

ambiente, mas porque estamos passando por esses 

problemas ambientais sendo que se fala da importância 

do meio ambiente desde os primórdios do nosso 

aprendizado formal? Quando que essa consciência irá 

impregnar na mente de cada ser humano? 

Percebe-se que durante toda a nossa vida, ouve-

se falar que, se não tem a base de aprendizagem é difícil 

conseguir ter bons resultados futuros, deve-se investir na 

educação ambiental no ensino fundamental, pois é onde 

está à base de nossa aprendizagem, assim se tem cidadãos 

conscientes de que se deve sim utilizar os recursos 

naturais, mas para suprir nossas necessidades básicas e 

dispondo para as gerações futuras o direito de suprir 

suas próprias necessidades (Constituição Federal). 

Portanto, a educação ambiental como prevista na 

Constituição Federal deve ser inserida em todos os níveis 

de ensino, para que futuramente possam ter pessoas 

conscientes da importância de um meio ambiente 
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ecologicamente equilibrado. Devido essa grande 

preocupação com o meio ambiente é que se acredita que a 

educação ambiental é a única ferramenta de estratégia para 

uma mudança efetiva. 

 

1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

1.1. A evolução da Educação Ambiental 

 

Segundo Carvalho (2006), a Educação Ambiental é 

concebida inicialmente como preocupação dos 

movimentos ecológicos com a prática de conscientização 

capaz de chamar a atenção para a finitude e má 

distribuição do acesso aos recursos naturais e envolver 

os cidadãos em ações sociais ambientalmente apropriadas. 

No plano internacional, a educação ambiental 

começa a ser objeto de discussão das políticas públicas, 

Em 1972, em Estocolmo na Suécia, aconteceu à primeira 

Conferência Mundial das Nações Unidas sobre Meio 

Ambiente Humano, que adotou, mediante a Declaração de 

Estocolmo, um conjunto de princípios para o manejo 

ecologicamente racional do meio ambiente, reuniram 

vários países inclusive o Brasil para discutirem o tema 

Meio Ambiente Humano, pois passaram a se preocupar 

com o crescimento desordenado de cidades, bem como, a 

poluição dos bens globais: água, ar e oceanos e o bem estar 

dos povos de todo o mundo. 

“O Plano de Ação da Conferência de Estocolmo 

recomendou a capacitação de professores e o 
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desenvolvimento de novos métodos e recurso instrucionais 

para a Educação Ambiental”. (PEDRINI, 1997). 

O encontro de Belgrado, em 1975, reuniu 

especialistas de 65 países e gerando a Carta de Belgrado, 

objetivando uma nova ética planetária para a erradicação 

da pobreza, analfabetismo, fome, poluição, exploração e 

dominação humana e sugeriu também a criação de um 

Programa Mundial de Educação Ambiental. (PEDRINI, 

1997). 

Uma das conferências mais marcantes da história 

do EA foi a Conferencia de Tbilisi em 1977, em sua 

declaração constam os objetivos, funções, estratégias, 

características, princípios e recomendações para a 

Educação Ambiental. No decorrer dos anos foram 

realizados diversos eventos ligados a Educação Ambiental 

como a Conferência de Moscou, a Conferência do Rio de 

Janeiro, cujo surgiram tratados importantes e vigentes 

até os dias atuais. (Conferência Tilibis 977). 

Mas é principalmente nas décadas de 80 e 90, com  

o  avanço  da  consciência ambiental, a educação ambiental 

cresce e se torna mais conhecida. (CARVALHO, 2006). 

 

1.2. Rio 92, Carta Brasileira Para Educação Ambiental 

 

A Rio 92 foi o mais importante encontro sobre o 

meio ambiente, após 20 anos da Conferência de 

Estocolmo, representantes de 170 países estiveram reunidos 

no Rio de Janeiro. No Rio 92 foram elaborados o tratado 

de Educação Ambiental para as Sociedades Sustentáveis 

(Wikipédia, orgwiki/ECO-92).  

Como confirma outros princípios Philippi Jr (2005). 
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A educação ambiental não é neutra, mas 

ideológica; é um ato político; a educação 

ambiental deve envolver uma holística 
enfocando a relação entre o ser humano, 

a natureza e o universo de forma 

interdisciplinar; a educação ambiental 

deve promover a cooperação e o diálogo 

entre indivíduos e instituições, com a 

finalidade de criar novos modos de 

vida e atender as necessidades básicas 

de todos, sem distinções étnicas, físicas, 

de gênero, idade, religião ou classe 

social. 

Percebe-se que a educação ambiental quando 

aplicada de forma correta atinge todas as dimensões do 

mundo; alcança todos os âmbitos sociais, econômico e 

ambiental. 

 

1.3. Legislação  

 

A Constituição Federal (1988 pg.103), Art. 225.  

 

“Todos têm direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida, impondo-se ao poder 

público e à coletividade o dever de 

defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 
futuras gerações”. 

VI — promover a educação ambiental 

em todos os níveis de ensino e a 

conscientização pública para a preservação 

do meio ambiente e dos recursos naturais. 
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1.3.1. Política Nacional de Educação Ambiental (Lei nº 9.795 de 27 
de Abril de 1999) 
 

Segundo a Lei 9.795 de abril de 1.999 — Art. 1
o  

Entende-se por educação ambiental os processos por meio 

dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores 

sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e 

competências voltadas para a conservação do meio 

ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia 

qualidade de vida e sua sustentabilidade. 

Art. 2o
 
A educação ambiental é um componente 

essencial e permanente da educação nacional, devendo 

estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e 

modalidades do processo educativo, em caráter formal e não 

formal. 

Os problemas ambientais, em quase todo o mundo, só 

se tornaram mais evidentes a partir da década de 1950 quando 

começaram a influenciar a qualidade de vida das sociedades 

humanas, nesse momento a temática ambiental ganhou 

visibilidade, pelos órgãos nacionais e internacionais 

responsáveis pelas políticas. 

Atualmente os problemas relativos à poluição, a 

escassez de recursos naturais, a camada de ozônio, a 

destinação dos resíduos sólidos, passaram a fazer parte do 

universo de preocupações de grande parte da população ES 

escala planetários, sobretudo daquelas pessoas que vivem em 

grades centros urbanos. De acordo com Cavalari (2007), para 

compreender a complexidade da questão ecológica 

precisamos compreender quais concepções uma determinada 

sociedade tem da natureza, pois a ideia de natureza não pode 
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ser ainda hoje algo natural, mas sim cultural, ou seja, tal ideia 

é construída historicamente, e estas concepções são 

determinantes nas relações estabelecidas com as mesmas.    

 

1.4. Educação Ambiental  

Definindo educação ambiental Meirelles e Santos 

(2005, pg.34) dizem: 

 

A educação ambiental, é uma atividade 

meio que não pode ser percebida como 

mero desenvolvimento de “brincadeiras” 

com crianças e promoção de eventos em 

datas comemorativas ao meio ambiente. Na 

verdade, as chamadas brincadeiras e os 

eventos são parte de um processo de 

construção de conhecimento que tem o 

objetivo de levar a uma mudança de atitude. 

O trabalho lúdico e reflexivo e dinâmico e 

respeitar o saber anterior das pessoas 
envolvidas. 

 

“O desafio de um projeto de educação ambiental é 

incentivar as pessoas a se reconhecerem capazes de tomar 

atitudes” (MEIRELLES; SANTO, 2005, pg.35). 

Segundo Meirelles e Santos (2005), o processo de 

aprendizagem, neste caso, é cíclico, vai crescendo em 

complexidade e profundidade a cada caminhada pelos 

objetivos das  ne ce ss idad e s  do  tempo cada grupo ou 

pessoa demora em passar de um nível para o outro. O 

importante é entender que ação no sentido de mudança de 

comportamento em prol do meio ambiente, e o que 

realmente fará diferença no resultado de um projeto ou na 

solução de um problema ambiental, tem que passar do 
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estágio de alerta para o da consciência e, posteriormente 

para o da prática. Não é um processo rápido. 

O processo de aprendizagem pode ser linear, 

passando apenas de um objetivo a outro, caso o trabalho de 

educação ambiental seja somente formado por campanhas 

temporais sobre determinado assunto. Por isso, é 

importante ligar as ações de educação ambiental ao ensino 

formal da sociedade, o que poderá dar um caráter mais 

permanente ao tema, tornando o processo cíclico e 

evolutivo. 

De acordo com Carvalho (2006, pg.33), 

 

Nossas ideias ou conceitos organizam o 

mundo, tornando-o inteligível e familiar, 

são como lentes que nos fazem ver isso e 

não aquilo e nos guiam em meio a 

enorme complexidade e imprevisibilidade 

da vida. Acontece que, quando usamos 

óculos por muito tempo, a lente acaba 

fazendo parte da nossa visão a ponto 

esquecermos que ela continua lá, entre nós 

e o que vemos, entre os olhos e a paisagem. 

 

1.5.  Educação Ambiental Formal e Não Formal 
 

Entende-se que a  educação ambiental pode ser 

aplicada de diversas formas, mas com uma única 

finalidade, construir “valores sociais, conhecimentos, 

habilidades, atitudes e competências voltadas para a 

conservação do meio ambiente”. (DIAS, 2004, pg.202). 

Dentre todo esse processo de educação das pessoas 

houve a necessidade de direcionar a aplicação da Educação 

Ambiental, utilizando políticas públicas educativas ligadas 
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à sensibilização da coletividade sobre a questão ambiental, 

abrangendo o público em geral, que é considerada a 

Educação Ambiental Não Formal. Outro foco da Educação 

Ambiental, que busca a formação do sujeito de forma 

continuada, e que se insere dentro do todo e qualquer 

sistema escolar, que então chamamos de Educação 

Ambiental Formal. 

Art. 13. Entende-se por educação ambiental não-

formal as ações e práticas educativas voltadas à 

sensibilização da coletividade sobre as questões ambientais 

e à sua organização e participação na defesa da qualidade 

do meio ambiente. 

 

1.6. Problematizando e conscientizando os alunos 

 

Segundo Dias (1992), o lixo e s t á  e n t r e  os 

maiores problemas nas cidades brasileiras, os governantes 

têm investido “pesadamente” em sistemas de 

equacionamento do lixo. E quem mais sofre com os 

impactos causados pelo lixo é a comunidade. 

Como o lixo é citado entre os maiores problemas 

ambientais na comunidade consequentemente está 

ligado a escola, e por ser um ambiente que produz grande 

quantidade d e  resíduos, e pela importância que a 

instituição escolar tem na formação de cidadãos mais 

responsáveis e conscientes. “O lixo foi citado pelos alunos 

como principal problema ambiental”. (ZEPPONE; 

ROSEMEIRE, 1999). 

Citando o lixo como um dos maiores problemas 

dentro das comunidades, percebe-se a falta de consciência 
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entre alunos das escolas públicas e privadas. Verifica-se 

que na maior parte das escolas públicas e privadas não 

existe um ensino de “Educação Ambiental que suscita uma 

vinculação mais estreita entre os processos educativos e a 

realidade, estruturando suas atividades em torno dos 

problemas concretos que se impõe a comunidade” (DIAS, 

1992). 

Identifica-se que a falta de consciência ambiental 

dos alunos origina-se da estrutura educacional com 

métodos defasados, sem sintonia com a realidade, gerando 

cidadãos com hábitos e comportamentos prejudiciais ao 

meio ambiente, não porque pretendiam ser assim, e sim, por 

não terem recebido uma educação com métodos que se 

adéqüem a realidade das necessidades dos dias de hoje. 

Estudos e práticas realizadas apresentam que, a 

educação ambiental só será eficaz, se levar os alunos a 

terem percepção do mundo que os cerca, “envolvendo-

os de forma a despertar uma consciência crítica que busca 

soluções para o problema” (KINDEL, 2006). 

Ainda com relação a modos de ensinar educação 

ambiental, e enfatizando a importância do reaproveitamento 

dos resíduos sólidos gerado na comunidade, algumas 

práticas segundo Kindel, (2006), o objetivo é ensinar e 

conscientizar alunos de várias faixas etária de idade, o 

porquê da reciclagem, do reaproveitamento dos resíduos. 

Desenvolvendo a capacidade de observar e classificar os 

resíduos, e despertar em cada aluno seu lado criativo, 

instigando-os a fazer questionamentos e propondo 

sugestões e soluções; propiciando aos alunos a reflexão 

sobre qual material poderá ser reciclado. 
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1.7. Categorias de objetivos 

 

As categorias de objetivos têm por finalidade 

enquadrar os indivíduos num processo ordenado, que 

possibilite passar pelas fazes de desenvolvimento humano 

relacionados à questão ambiental. “Propiciando o aumento 

de conhecimentos e a mudança de vários valores e o 

aperfeiçoamento de habilidades, que materializam as 

condições básicas para que o ser humano assuma atitudes 

e comportamentos que estejam em harmonia com o meio 

ambiente. 

Percebe-se que para qualquer ação de educação 

ambiental é imprescindível o enfoque da interligação das 

categorias, porque não é possível obter resultados sem que 

esses elementos estejam implantados no processo de 

formação de consciência na sociedade. 

 

1.8. Desenvolvimento Sustentável 

 

A preocupação da comunidade internacional com o 

meio ambiente somente ganhou intensidade na década de 

60 quando começaram as discussões sobre a degradação 

do meio ambiente, e perceberam que os recursos naturais do 

planeta eram esgotáveis. 

Com tais discussões intensas, levou a ONU a 

promover a conferência sobre o meio ambiente em 

Estocolmo (1972); que visava princípios para orientar os 

povos de todo o mundo na preservação e melhoria do meio 

ambiente. Em 1973, o canadense Maurice Strong lançou o 

conceito de eco desenvolvimento, cujos princípios foram 



  - 115 - 

formulados por Ygnacy Sachs. Os caminhos para o 

desenvolvimento seriam seis: participação de todos, 

preservação dos recursos naturais e do meio ambiente; 

garantia de emprego; segurança social; respeito a outras 

culturas; programas de educação. 

Os recursos da terra são suficientes para atender as 

necessidades de todos os seres do planeta se forem 

manejados de forma eficiente e sustentável. “O 

desenvolvimento sustentável é simplesmente impossível se 

for permitido que a degradação ambiental continue”. 

(DIAS, 1992, pág.141) 

Diante de todo este contexto pode-se concluir, 

que a partir de muitas discussões globais através de 

conferencias, surgiu um novo pensamento em relação ao 

meio ambiente que despertou entre algumas partes do 

mundo a percepção de que o meio ambiente necessitava de 

socorro. 

Nas próximas décadas a sobrevivência da 

humanidade vai depender da nossa eco alfabetização, ou 

seja, de nossa habilidade de extrair conhecimento da 

natureza, entender os princípios básicos da ecologia e de 

viver de acordo com eles. Para tanto, a educação das atuais 

e próximas gerações para a compreensão dos paradigmas 

que mantém o ciclo da vida faz-se imprescindível. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Este trabalho possui cunho cientifico acadêmico e 

tem por método a pesquisa exploratória e descritiva. 

Segundo Andrade, (2006) pesquisas exploratórias são 
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informações obtidas através de fontes bibliográficas com a 

finalidade de proporcionar maiores informações sobre 

determinado assunto, definindo objetivos ou formulando 

hipóteses de uma pesquisa. 

A pesquisa exploratória foi realizada em livros da 

Biblioteca da Universidade Federal de Sergipe, Campus 

de São Cristovão — SE. Foram realizadas pesquisas em 

sites e apostilas do referido curso. 

Segundo Andrade, (2006), Pesquisa descritiva são 

fatos descritos, observados, registrados, analisados sem 

interferência do pesquisador. O trabalho realizado baseia-

se na observação dos fatos tal como ocorre na realidade, 

foi utilizado questionários na escola de ensino fundamental 

da cidade do município de São Cristovão, a pesquisa foi 

realizada com 51 alunos de faixa etária de 08 a 15 anos, 

nos dias 10 e 11 de junho do ano corrente, para avaliar o 

nível de consciência ambiental dos alunos/estudantes. 

 

3. ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

Tabela 1: Hábitos de onde jogar o lixo 

Na lixeira No chão No bolso ou na bolsa Outros 

15% 10% 2% 73% 

Fonte: Escola Estadual do conjunto Brigadeiro Eduardo Gomes, São 

Cristovão - Pesquisa de Campo novembro (2014) 
 

Tabela 2: Ouviram falar em Educação Ambiental 

 

Sim Não 

73% 27 % 
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A referida pesquisa identifica que a maioria das 

pessoas entrevistadas possui consciência de onde jogar o 

lixo. 

Percebe-se que o conceito de Educação Ambiental é 

muito conhecido no meio escolar, mas de maneira informal. 

Percebe-se que o conceito Educação Ambiental é 

muito conhecido no meio escolar, mas de maneira informal. 

 

Tabela 3: Participa de alguma prática de Educação 

Ambiental 

          

Tabela 4: Definição de Meio Ambiente 

 
Tudo que está ao nosso redor Água Plantas Não Sabe 

36% 20% 22% 7% 

 

Conclui-se que os alunos da mesma escola ficaram 

divididos em questão se estudavam Educação Ambiental ou 

não. 

Ouviram falar em Desenvolvimento Sustentável 

Identifica-se que nesta instituição de ensino apenas possuem 

práticas de Educação Ambiental em datas comemorativas, 

não possuindo processo contínuo de conscientização. 

É possível notar que os alunos ficaram divididos 

quando o assunto é meio ambiente, entendendo eles que o 

meio ambiente são todos os fatores que afetam diretamente 

o comportamento de um ser vivo. 
 
 
 
 

Sim Não 

34% 66% 
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CONCLUSÃO 

 

Desde a década de 60 quando passaram a se pensar 

em meio ambiente e perceberam que o mesmo é um bem 

global e finito, até os dias atuais a luta para que se tenha 

um meio ambiente ecologicamente equilibrado continua e 

de forma mais intensa. O contexto das escolas entra nessa 

luta como uma estratégia de mudança, educando de forma 

prática para que os estudantes possam evoluir em seu 

cotidiano cuidando e preservando o meio ambiente e os 

recursos naturais. 

Conclui-se que para que haja o desenvolvimento 

sustentável, será necessário que haja a consciência 

ambiental da sociedade como um todo, e as escolas como 

educadores tem que fazer seu papel, para se chegar ao 

desenvolvimento sustentável. Acredita-se que uma eficaz 

ferramenta para uma consciência ambiental se faz através 

do ensino formal, colocando em prática atitudes 

ecologicamente corretas para o bem estar das populações. 

Através do presente trabalho podemos concluir que 

os alunos por geral apenas têm uma leve percepção do que 

é meio ambiente, sem ter um conhecimento crítico da 

importância da preservação do meio ambiente em que 

vivem. 
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CAPÍTULO 10 
 

AS CONTRIBUIÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS PARA O PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO 

TARDIA 

 

Maria José Dias da Silva25 

 

INTRODUÇÃO 
 

Esse trabalho tem como objetivo geral conhecer a 

trajetória sócio-histórica da Educação de Jovens e adultos no 

Brasil e identificar as contribuições sociais dessa modalidade 

para o cidadão tardiamente alfabetizado. 

Foi utilizado como teoria fundamental, o 

conhecimento e dedicação do professor e filósofo Paulo 

Freire, juntamente com a sua perspectiva de educação e 

metodologias para alfabetização. Paulo Freire formulou um 

programa de alfabetização para adultos, cuja metodologia de 

alfabetização era conduzida com muita atenção, apego e 

dedicação, e assim, fazendo com que todos descobrissem o 

valor de ser uma pessoa alfabetizada. 

É relevante para pesquisadores de educação tentar 

encontrar uma maneira para resolver os problemas que 

levam tantos adolescentes a abandonarem a escola, e 

conhecer o que os levam outra vez em busca e retomada dos 

                                                             
25 E-mail: palomameury@hotmail.com 
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estudos. Essa é uma tarefa árdua, apesar de multidisciplinar, 

e que abrange a área de educação nos governos federal, 

estadual e municipal, gestores e, evidentemente, os 

educadores, que devem envolver-se e integrar-se para esse 

novo desafio. 

O trabalho, de caráter bibliográfico, foi dividido em 

três tópicos, e inicia com “A história da Educação de Jovens 

e Adultos no Brasil”, que descreve os caminhos da educação, 

desde os anos 30, onde a Educação de Jovens e Adultos 

ganha o seu lugar na sociedade de forma quase 

imperceptível, ao desenvolver discurso sobre a importância 

que Paulo Freire trouxe para esse método de ensino e de sua 

passagem pela cidade de Angicos, onde comprovou que 

quando se tem vontade é possível idealizar e realizar um bom 

plano de alfabetização, revelando ainda um pouco da 

contemporaneidade presente nesta modalidade de ensino no 

nosso país. 

De acordo com Aranha, 

 
[...] Ao longo das mais diversas experiências 

de Paulo Freire pelo mundo, o resultado 

sempre foi gratificante e muitas vezes 

comovente. O homem iletrado chega 

humilde e culpado, mas aos poucos 
descobre com orgulho que também é um 

“fazedor de cultura” e, mais ainda, que a 

condição de inferioridade não se deve a uma 

incompetência sua, mas resulta de lhe ter 

sido roubada a humanidade. O método 

Paulo Freire pretende superar a dicotomia 

entre teoria prática: no processo, quando o 

homem descobre que sua prática supõe um 

saber, conclui que conhecer é interferir na 

realidade, daqueles que até então detêm seu 
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monopólio. Alfabetizar é, em última 

instância, ensinar o uso da palavra. 

(ARANHA, 1996, p. 209). 

 

No segundo tópico, intitulado “O cidadão na 

condição de ‘ser’ alfabetizado”, relata sobre o quanto é 

relevante para o homem manter o status de cidadão 

alfabetizado, para que este possa sentir-se presente na 

sociedade como um ser colaborativo, e que primeiramente, 

ler e escrever é um dos principais instrumentos para manter-

se conectado com o meio e com o seu semelhante.  

Além disso, é descrita a alfabetização e seus diversos 

estados, apresentando que cada ser humano é apto para 

desenvolver-se de maneira particular e instintiva, até chegar 

à alfabetização plena, ou seja, além de ler e escrever, ele 

também tem a capacidade de compreender o mundo. 

Em seguida, as abordagens do pensamento freireano 

sobre alfabetização são levadas em consideração para 

compreensão da metodologia da Educação de Jovens e 

Adultos aplicadas no processo não somente de alfabetização, 

como também de letramento. O tópico está, no texto, 

intitulado como “O conceito freireano para alfabetização. 

No último tópico, “A importância da alfabetização na 

concepção do cidadão como um ser social”, narra a 

importância da alfabetização para a inclusão social do 

sujeito, evidenciando o quanto a educação básica é 

indispensável para avida de todos os homens, pois somente 

a educação é capaz de nos conduzir ao conhecimento, e dessa 

forma distinguirmos e brigarmos por nossos direitos.  

O capítulo é finalizado revelando que “ser 

alfabetizado é sinônimo de liberdade”, é poder realizar com 

dignidade tudo que é exigido pela sociedade, cada vez mais 

competitiva, afinal a passagem pelo ambiente de 

alfabetização é a garantia de ingresso no mundo moderno. 
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E, assim sendo, confiamos que esse trabalho trará 

uma enorme contribuição acadêmica aos docentes, 

educadores e interessados no assunto, pois aponta o quanto a 

alfabetização é extraordinária, e a obrigação de todos para 

que, sob a força do trabalho multidisciplinar coletivo e 

colaborativo, tenhamos uma sociedade livre e erradicada do 

fantasma do analfabetismo. 

 

1. A HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO 
BRASIL À PARTIR DOS ANOS 30. 

 
A história da EJA está inserida num ambiente 

econômico e sociopolítico, onde a relação entre educação e 

trabalho está geralmente vinculada em um só contexto, tendo 

um público de trabalhadores adolescentes que buscam pelo 

primeiro emprego e, ao mesmo tempo, apresentando os 

aposentados como partícipes desse cenário.  

Ela começa a ganhar espaço a partir da década de 30 

devido às necessidades políticas e cobranças por uma nova 

ordem social movida por transformações no cenário 

educacional brasileiro, forçando o sistema de ensino 

brasileiro a se consolidar como um todo. 

  
As reformas da década de 20 tratam da 

educação dos adultos ao mesmo tempo em 

que cuidam da renovação dos sistemas de 

um modo geral. Somente na reforma de 28 

do Distrito Federal ela recebe mais ênfase, 

renovando-se o ensino dos adultos na 
primeira metade dos anos 30 (PAIVA, 1973, 

p. 168). 
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A história da EJA no Brasil, a partir de então, passou 

por diversas fases, tentando conquistar o seu lugar e receber 

a devida importância na educação básica dos brasileiros. Há 

de se observar que a Educação de Jovens e Adultos não é 

recente no Brasil, pois, constata-se que desde o Brasil 

colonial, quando se discorria sobre o ensino para a população 

não infantil, fazia-se menção aos adultos, que deviam ser 

catequizados para os ensejos do Cristianismo. 

O aumento industrial começou a exigir mais da 

população, o ensino era oferecido de graça e atendia várias 

camadas sociais, não somente a burguesia. 

Todo esse desenvolvimento, essas transformações e 

facilidades fizeram com que uma grande parte das pessoas se 

preocupassem mais com a educação. Em cada década 

aconteciam transformações, com perspectivas de distintos 

governos, estudiosos e educadores, todavia sempre prontos 

para auxiliar a todos, não se importando com a camada 

social. 

Nesta década de 30, o único empenho do governo era 

alfabetizar as classes menos favorecidas. Um momento em 

que aconteceram muitas transformações na educação de 

jovens e adultos foi na década de 40, pois houve amplas 

iniciativas na esfera político-pedagógicas. 

Em 1945 com a queda da ditadura de Getúlio Vargas, o país 

iniciou uma grande efervescência política, e com certeza isso 

fez com que a sociedade sofresse com tormentos as crises.  

Foi um período que apareceu muitas censuras aos 

adultos analfabetos, fazendo com que milhões de pessoas se 

desestimulassem, e parassem de crer na possibilidade de 

existir uma educação de qualidade no país. Toda essa batalha 
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com bravura e dedicação por um ensino de qualidade para 

todos, fez com que a educação específica para adultos 

ganhasse ênfase na sociedade. A partir desse momento, a 

educação de adultos, privilegiada por uma grande campanha 

popular, despontou nacionalmente exteriorizando o seu 

valor.  

A campanha pela educação difundida em 1947 lutava 

por ações que conjecturavam a alfabetização em um 

trimestre, para em seguida adentrar a fase de ações voltadas 

para a profissionalização e para o engajamento comunitário. 

Por meio da campanha de Educação de Adultos, abriu-se os 

debates sobre o analfabetismo e a educação de jovens e 

adultos no país. 

 

[...] Esses jovens e adultos, embora não se 

reconheçam como analfabetos, têm 

consciência da precariedade de suas 

habilidades de leitura e de escrita e, 

portanto, voltam à escola para obter aquilo 
que acreditam que a ampliação de seus 

conhecimentos pode lhes proporcionar: 

ascensão social, possibilidade de melhor 

colocação no mercado de trabalho, 

ampliação e conquista de novas habilidades. 

Não se consideram cegos para as letras mas 

reconhecem que o aprendizado alcançado 

anteriormente não lhes garantiu a 

independência e a inclusão social desejada. 

Reconhecem que seus níveis de leitura e de 

escrita os coloca sempre em posição de 

desvantagem perante aqueles que dominam 
essas habilidades. (JOYCE LYS SABACK 

NOGUEIRA DE SÁ; ROSANE MELO, 

2015, s/p) 
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Percebe-se que uma enorme rejeição era alimentada 

em relação aos analfabetos, discriminando-os como 

indivíduos inábeis e incompetentes não somente na vida 

social, mas também intelectualmente. Por este motivo eles 

não eram beneficiados econômica, política e juridicamente, 

não tinham direito a votar, eram oprimidos no trabalho, pois 

não eram letrados e não tinham cultura. 

Com a campanha esse posicionamento 

preconceituoso foi acabando fazendo com que os analfabetos 

passassem a ser enxergados com naturalidade, como seres 

aptos para adquirir cultura e letramento. 

Estudos na área psicossocial apontaram que a 

capacidade que os adultos têm de aprender não é inferior que 

a das crianças, e seguramente isso fez com que o preconceito 

fosse acabando, ocupando lugar por um novo horizonte para 

esses cidadãos. Paulo Freire nos direciona para respostas, 

para caminhos prováveis reprimidos na sua práxis 

pedagógica, que é a leitura metódica do que Dussel titulou 

de Ética da Libertação (2000). 

 
Freire, diversamente de todos os autores 

citados, define precisamente as condições de 

possibilidade do surgimento do nível do 

exercício da razão ético-crítica (...) como 

condição de um processo educativo integral. 

Por isso, o educando não é só a criança, mas 

o adulto e, particularmente, o oprimido, 

culturalmente analfabeto, dado que a ação 

pedagógica se efetua no horizonte dialógico 

intersubjetivo comunitário mediante a 

transformação real das estruturas que 

oprimiram o educando. Este se educa no 
próprio processo social, graças ao fato de 
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emergir como “sujeito histórico” (DUSSEL, 

2000:345). 

 

Mais na frente da história, com a promulgação da 

Constituição de 1988, o Estado brasileiro tem o dever de 

ampliar suas obrigações com a Educação de Jovens e 

Adultos. Assim, de acordo com o Artigo 208 inciso I e VII 

da mesma: 

I - educação básica obrigatória e gratuita dos 
4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, 

assegurada inclusive sua oferta gratuita para 

todos os que a ela não tiveram acesso na 

idade própria; 

VII - atendimento ao educando, em todas as 

etapas da educação básica, por meio de 

programas suplementares de material 

didático escolar, transporte, alimentação e 

assistência à saúde. (MELISKA, 2001, p. 
47) 

 

Neste caminho, a Educação de Jovens e Adultos 

consegue, nos anos 90, estabelecer uma nova ordem política 

onde ganha novas metodologias para trabalhar com 

inventividade, no intuito de fazer com que jovens e adultos 

que puderam ter um rápido contato com a escola, tenham 

uma nova chance de aproximar-se do conhecimento 

científico e, deste modo permanecendo, venham a inserir-se 

no mercado de trabalho com mais propriedade. Assim, 

segundo Moll (2004, p. 11): 

 

Nesse sentido, quando falamos “em adultos 

em processo de alfabetização” no contexto 

social brasileiro, nos referimos a homens e 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art208i.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art208vii.
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mulheres marcados por experiências de 

infância na qual não puderam permanecer na 

escola pela necessidade de trabalhar, por 

concepções que as afastavam da escola 

como de que “mulher não precisa aprender” 

ou “saber os rudimentos da escrita já é 

suficiente”, ou ainda, pela seletividade 

construída internamente na rede escolar que 

produz ainda hoje itinerários descontínuos 
de aprendizagens formais. Referimo-nos a 

homens e mulheres que viveram e vivem 

situações limite nas quais os tempos de 

infância foi, via de regra, tempo de trabalho 

e de sustento das famílias. (MOLL, 2004) 

 
É evidente conferir e perceber que a EJA ambiciona 

educar pessoas com saberes igualitários e fazer com que a 

educação seja enxergada com mais valor. No entanto, em 

meio a tantos obstáculos, verifica-se que as dificuldades para 

construir uma Educação de Jovens e Adultos de qualidade, 

estão mais relacionadas às metodologias e compreendem, 

neste contexto, a efetivação de professores qualificados, a 

falta de materiais didáticos apropriados e tantas outras 

barreiras que impedem aqueles que realmente necessitam, e 

findam por não conseguir seguir os estudos até o final. 

 

2. O CIDADÃO NA CONDIÇÃO DE “SER” ALFABETIZADO 
 
A Educação, para o ser humano, representa um salto 

para a liberdade, haja vista que alfabetizado o homem 

mantém status de cidadão na sociedade, podendo interagir 

com seu semelhante com mais confiança e autonomia, sem 

receio de ficar à margem da sociedade que evolui em ritmo 

progressivo. 
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A alfabetização na vida do homem é de extremo 

valor, não somente pelo fato de “ser alfabetizado”, todavia 

porque o ambiente escolar é um lugar diferenciado para que 

todos possam ampliar o pensamento reflexivo, 

possibilitando, assim, que pessoas de diversas culturas, com 

comportamentos e particularidades próprias possam 

interagir, equacionando problemas concretos de seu dia a dia 

e, com isso aprender lições de vida. 

Segundo Paulo Freire: 

 
Ninguém luta contra as forças que não 

compreende, e a realidade não pode ser 

modificada senão quando o homem 

descobre que é modificável e que ele pode 

fazê-lo, antes de tudo, provocando uma 

atitude crítica, de reflexão, que comprometa 

a ação. “É preciso, portanto, fazer dessa 

conscientização o primeiro objetivo de toda 

educação libertadora.” (FREIRE, 1980, p. 
40) 

Tornar-se uma pessoa alfabetizada, segundo o autor, 

é mais do que imprescindível, pois a cobrança é grande por 

parte da sociedade que estamos inseridos, e não apenas para 

o mercado de trabalho é indispensável aprender a ler e 

escrever, mas torna-se importante para tantos outros 

segmentos da vida, por exemplo, o simples fato de viajar, ir 

ao supermercado, usar o telefone, ou seja, é importante para 

os mais diversos aprendizados sociais, pois estamos cercados 

e mergulhados nas expressões escritas. 

Ler e escrever são necessidades de todas as pessoas, 

independente de faixa etária, sexo, raça, grupo étnico ou 

social, e isso vem se desenvolvendo cada vez mais no Brasil, 



  - 131 - 

graças aos progressos tecnológicos, pelo intenso trabalho 

burocrático das instituições, pela industrialização, dentre 

outros fatores, que igualmente exigem noções de leitura e de 

escrita. 

Todos os programas pedagógicos visando 

alfabetização são produtos de grande valia para os menos 

favorecidos, o alvo é alfabetizar todo mundo, fazendo com 

que todos sejam capazes de entender e serem entendidos por 

si só, que possam opor-se quando preciso, batalhar pelo que 

lhes for de direito e serem contidos no meio social como 

indivíduos normais. A alfabetização é uma fase essencial 

para que as pessoas possam contrair maior liberdade e 

independência para permear o mundo mágico da escrita. 

Sobre essa questão, Freire (1996, p.64) lembra: 

 
Não é possível respeito aos educandos, a sua 

dignidade, a seu ser formando-se, à sua 

identidade fazendo-se, se não se levam em 

consideração às condições em que eles vêm 

existindo, se não se reconhece a importância 

dos "conhecimentos de experiência feitos” 

com que chegam à escola. O respeito devido 

à dignidade do educando não me permite 

subestimar, pior ainda, zombar do saber que 

ele traz consigo para a escola. (FREIRE, 

1996) 

Dessa maneira, desvendar as várias formas de saber 

científico, podendo empreender no que possa pretender, sem 

confiar que outra pessoa possa conduzi-lo. O ser humano que 

procura o conhecimento evolui em passo acelerado, 

tornando-se um cidadão democrático e participativo com o 

seu semelhante. 
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3.  CONCEITO FREIREANO PARA ALFABETIZAÇÃO 
 

Um dos pioneiros em prol da alfabetização de jovens 

e adultos foi Paulo Freire que a vida inteira contestou e 

batalhou contra a educação elitista, Freire tinha como meta 

uma educação democrática e libertadora, ele parte dos fatos, 

das experiências dos educandos, de acordo com Aranha 

(1996, p.209): 
 
Ao longo das mais diversas experiências de 

Paulo Freire pelo mundo, o resultado 

sempre foi gratificante e muitas vezes 

comovente. O homem iletrado chega 

humilde e culpado, mas aos poucos 

descobre com orgulho que também é um 

“fazedor de cultura” e, mais ainda, que a 

condição de inferioridade não se deve a uma 

incompetência sua, mas resulta de lhe ter 

sido roubada a humanidade. O método 

Paulo Freire pretende superar a dicotomia 
entre teoria e prática: no processo, quando o 

homem descobre que sua prática supõe um 

saber, conclui que conhecer é interferir na 

realidade, de certa forma. Percebendo-se 

como sujeito da história, toma a palavra 

daqueles que até então detêm seu 

monopólio. Alfabetizar é, em última 

instância, ensinar o uso da palavra. 

(ARANHA, 1996) 

 

No decorrer dos tempos o conceito de alfabetização 

vem se transformando, vem sendo analisado, e assim 

definindo-se de maneiras distintas. Investigações realizadas 

através de vários censos demográficos no Brasil nos 

auxiliam para perceber alguns aspectos dessas 

transformações. 
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Até a década de 40, eram considerados alfabetizados 

os indivíduos que afirmavam saber ler e escrever, e que 

subscrevessem o seu próprio nome para que pudessem 

provar a afirmação. A partir da década seguinte e até o censo 

demográfico de 2000, passou a ser considerado alfabetizado 

todos aqueles que não somente sabiam ler e escrever, mas 

também ler e escrever um pequeno texto. 

Isso nos demonstra que os critérios avaliativos foram 

alterados e foi alterado também o enfoque inicial atribuído 

ao conceito de alfabetização, ele foi sendo cada vez mais 

expandido e exteriorizado, pois houve a necessidade, tanto 

social quanto política, e atualmente não é avaliado como 

alfabetizado o indivíduo que simplesmente assimila ou 

interpreta os sinais gráficos, pois esse é um processo 

ininterrupto, que não se dá por concluído já nas séries iniciais 

da criança, é um processo que se desdobra por toda a vida 

escolar.  

Alfabetizar-se é muito mais do que ler e escrever, 

pois é imprescindível que o sujeito entenda os significados e 

que saiba decifrar um simples. “Não satisfaz saber ler que 

Eva viu a uva. É necessário compreender a posição que Eva 

ocupa no seu meio social, quem trabalhou para cultivar e 

produzir a uva e quem desfruta desse trabalho” (FREIRE, 

1991, p.22).  

Em outras palavras, para alguns pesquisadores como 

Paulo Freire, o vocábulo está relacionado com a leitura e 

compreensão de mundo, já que a linguagem e os fatos reais 

estão embaralhados, pois essa compreensão pleiteia a 

percepção das relações que existe entre a escritura e a 

contextualização. 
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Deste modo, é imaginável entender que a capacidade 

de codificar e decodificar não são satisfatórios para 

compreender a conceituação do alfabetizar. Sobre este 

aspecto, vejamos o posicionamento de Klein (2002, p, 87), 

 
Recuperar o sentido do tema alfabetização, 

na leitura que nos é possível fazer hoje, é 

ensinar para além das evidências sonoras e 

gráficas e de usos em práticas sociais, 
portanto, nas características do letramento. 

Mas é também explicitar os mais diferentes 

elementos que concorrem para a 

significação de uma palavra, e apreender seu 

sentido, inclusive ideológico (KLEIN, 2002, 

p. 87) 

 

Para consolidar o papel da escrita, portanto, o 

pensamento tem que sair de dentro do indivíduo. Isto não 

denota que o pensamento sempre antecede a escrita, na 

verdade enquanto escrevemos refletimos, pensamos, 

raciocinamos. Por esta razão, a escrita representa muito mais 

do que a reprodução gráfica de um código. (KLEIN, 2002, p. 

88). Ler e escrever, então, são passos de aprendizagem que 

ocorrem ao longo de toda nossa vida, e sem um tempo 

predefinido para se manifestarem. 

 

4. A IMPORTÂNCIA DA ALFABETIZAÇÃO NA CONCEPÇÃO DO 
CIDADÃO COMO UM SER SOCIAL 
 

Um dos principais papéis da escola, segundo 

anunciado por todas as sociedades democráticas, é o de 

construir e educar o futuro cidadão. Até porque mesmo tendo 

nascidos e sendo partícipes de uma sociedade politicamente 
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independente e longe de rótulos, tendo direitos e obrigações 

legitimamente reconhecidas, não nascemos tendo 

consciência disso e se, no decorrer da vida, continuarmos a 

não considerar esse fato, nunca nos estabeleceremos 

inteiramente como cidadãos. 

 
A preocupação da escola é a de fazer com 

que o educando participe do seu grupo ativa 

e afetivamente, apropriando-se de valores, 

crenças, conhecimentos acadêmicos e 
referenciais sócio-históricos. Uma 

apropriação significativa tanto para si como 

para o outro, tornando-se uma pessoa 

consciente e responsável pela transformação 

da realidade em que está inserido. 

(DESCHAMPS, 2012, s/p) 

 

Daí surge a obrigação de termos uma formação 

escolar, pois é o processo educação e aprendizagem que irá 

nos auxiliar na participação diretamente na vida em 

sociedade, que abrange vários segmentos, tais como política, 

economia, respeito a direitos e deveres, profundamente 

interligados à cidadania, e se não nos tornamos cidadãos 

militantes e efetivos os seremos somente na ponta do lápis.  

Onde não existe real cumprimento de direitos e 

deveres, não pode existir cidadania íntegra. E então a escola 

é a fundamental organização socialmente incumbida de dar 

concretude ao sujeito passivo, às constituições, aos 

regulamentos, aos códigos e princípios. Ser alfabetizado, 

hoje em dia, é muito importante e necessário, haja vista que 

a escrita é um dos principais canais utilizados para a 

comunicação entre as pessoas.  
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A sociedade estabelece que sejamos cultos, pois no 

dia-a-dia todas as pessoas se deparam com situações onde 

precisam ler e escrever, estamos abafados pelo verbo 

escrever. Para que um indivíduo possa ter autonomia, 

liberdade e tornar-se um cidadão decisivo é imprescindível 

que aprenda, pois tanto no meio familiar, como na rua, no 

trabalho, nos ambientes de diversão, ou nas práticas sociais 

mais diversas, exigem de nós o saber, a informação. Segundo 

Paulo Freire, 

 
Mulheres e homens, somos os únicos seres 

que, social e historicamente, nos tornamos 

capazes de aprender. Por isso, somos os 

únicos em que aprender é uma aventura 

criadora, algo por isso mesmo, muito mais 

rico do que meramente repetir a lição dada. 

Aprender para nós é construir, reconstruir, 

constatar para mudar o que não se faz sem 

abertura ao risco e à aventura do espírito. 
(FREIRE, 2003, p. 69) 

 

A realidade do letramento é para o mundo, sem 

restrições e, mesmo assim, ainda sabendo o quanto é 

fundamental para todos, persiste uma enormidade o número 

de brasileiros com 12 a 17 anos que não o conhece. Para que 

esse quadro seja transformado, exige empenho de todos, 

sobretudo dos governantes, na implementação de políticas 

públicas sociais e iniciativas que proclamem uma educação 

de qualidade, visando erradicar a pobreza extrema, uma das 

principais causadoras do analfabetismo no Brasil. Gadotti 

(1983) chama atenção para educação popular como máquina 

de transformação:  
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(...) a Educação só pode ser transformadora 

nessa luta surda, no cotidiano, na lenta tarefa 

de transformação da ideologia, na guerrilha 

ideológica (...). Por que ela pode ser 

transformadora? Porque o trabalho 

educativo é essencialmente político e é o 

político que é transformador (GADOTTI, 

2000, p.163) 

 
Ser alfabetizado é sinônimo de liberdade, é ter 

controle de seus próprios atos, é usufruir o direito 

constitucional de ir e vir, é a busca da perfeição, é tornar-se 

protagonista de sua própria história, e evoluir cada vez mais 

como ser social.  

Foi na procura de todo esse contexto, e com propostas 

de garantir um amanhã de sucesso, inserindo-se no mundo 

globalizado como um bom profissional que esses cidadãos 

regressaram para a escola, por intermédio da Educação de 

Jovens e Adultos. No pensamento de Paulo freire, 

 
Você, eu, um sem-número de educadores 

sabemos todos que a educação não é a chave 
das transformações do mundo, mas sabemos 

também que as mudanças do mundo são um 

que fazer educativo em si mesmas. Sabemos 

que a educação não pode tudo, mas pode 

alguma coisa. Sua força reside exatamente 

na sua fraqueza. Cabe a nós pôr sua força a 

serviço de nossos sonhos. (FREIRE, 1991, 

p. 126) 

 

Ter acesso à educação é um direito constitucional de 

todos nós, brasileiros e, certamente, é o que irá fazer com que 

nos tornemos colaborativos de uma sociedade que já é nossa 

por direito, apenas nos falta adquirir o conhecimento 
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necessário para vivermos plenamente em um país que se 

intitula democrático. 

 

CONCLUSÃO 
 

Com a pesquisa bibliográfica realizada para este 

artigo, compreendemos que a educação de jovens e adultos 

tem muito para desenvolver e encontrar o seu merecido lugar 

ao sol, com a adesão e ajuda de todos e considerando-a uma 

modalidade tão respeitável quanto a obtida na faixa etária 

apropriada.  

No entanto, podemos compreender, também, que ela 

se transformou muito desde o seu aparecimento na década de 

30, momento histórico onde apenas uma parte da sociedade 

tinha acesso aos estudos.  

Devido às transformações econômicas, retratadas no 

crescimento industrial, a alfabetização e letramento passou a 

ser considerados estrategicamente como uma necessidade e 

o reingresso na escola, por parte de jovens e adultos que não 

conseguiram completar o ensino na idade correta, começou 

a crescer de forma exponencial.  

Entretanto, mesmo com essa procura, ainda é 

alarmante os indicadores de analfabetos no Brasil, dentre 

eles uma boa parte corresponde a jovens de 12 a 17 anos, que 

por diversas razões acabam abandonando os estudos. Sabe-

se que uma grande parte desses adolescentes precisam 

trabalhar para auxiliar nas despesas de casa, outros 

abandonam por residirem afastados da escola, e no caso das 

meninas, por terem engravidado ainda muito novinhas.  
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A cobrança da sociedade e a preferência do mercado 

de trabalho por pessoas cultas e treinadas, por pessoas que 

tenham completado pelo menos o Ensino Médio, ajudaram a 

fazer com que a maioria desses jovens e adultos retornassem 

para a escola, e por este motivo a procura vem sendo cada 

vez mais crescente.  

A alfabetização na vida do cidadão tem um 

extraordinário peso e importância, pois, apenas assimilando 

a educação formal, introduzindo-se na sala de aula, e 

convivendo com a diversidade de pessoas e de culturas, 

podemos nos tornar cidadãos verdadeiramente competentes 

para enfrentar os desafios, e manter nossa autonomia e 

autoestima revigorados. 

Assim sendo, percebemos o quanto precisamos 

deixar de lado os problemas e obstáculos e readquirir o 

tempo perdido, pois jamais é tarde para recomeçar e sentir-

se um ser participante da sociedade, a EJA, neste caminho, 

está disponível para socorrer aquele que por alguma razão 

não conseguiu dar início e(ou) concluir os estudos na faixa 

etária certa.  

Espera-se da escola e dos educadores, finalmente, 

que estejam prontos e dispostos a fazerem de nós, os 

brasileiros particularmente, plenos cidadãos alfabetizados. 

Uma vez plenamente alfabetizados conseguiremos viver 

com mais alívio e autonomia, fazendo do conhecimento 

adquirido, um pré-requisito condicional a mais para dar 

sequência aos estudos, e com isso poder concluir uma 

faculdade por exemplo, ou seja, não existe fronteiras para um 

sujeito letrado, ele pode se tornar o que quiser, conseguir os 

melhores salários e progredir de acordo com a sua 
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capacidade, sob os olhos sempre atentos e muito exigentes 

da sociedade e do mercado de trabalho. 
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