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Apresentação
Angelita da Rocha O. Ferreira
Sob tema “Profissionais da Educação em Busca do Reencantamento Com o
Ser/Fazer”, o XIX Fórum Internacional de Educação de Osório buscou discutir a
educação, tarefa de encantos e profundos desencantos, especialmente nos dias de
hoje onde parece haver por todo lado um descompasso entre os discursos
produzidos e as práticas que se efetivam, tanto no interior da escola quando fora
dela, nas instâncias de governo.

O professor vive as alegrias e os encantos da docência quando consegue
efetivamente encontrar seu educando e estabelecer com ele uma relação dialógica
de ensino-aprendizagem na qual todos aprendem e todos, em algum momento,
ensinam. No entanto, não podemos esconder nossos desencantos. É fato que a
educação não é mais valor nessa sociedade consumista, que vive da aparência, não
da essência. É fato que os governos por décadas abandonaram as escolas e os
professores, resultando em estruturas precárias, péssimas condições de trabalho e
uma crescente desmotivação com a profissão.

Mas era preciso resgatar sentimentos, especialmente a emoção que em algum
momento nos move ou nos moveu para a docência. Este foi o ponto de partida para
que a equipe técnica do fórum pensasse a metodologia e os palestrantes para
defender o tema. Como metodologia manteve-se a fórmula das conferências: uma
motivacional e duas pertinentes ao tema, e as palestras. Desta vez foram realizadas
07 palestras voltadas aos níveis e modalidades de ensino: educação infantil,
letramento, anos finais do ensino fundamental, ensino médio, educação em tempo
integral, educação profissional e educação e mídias e 04 palestras sobre questões
contemporâneas da educação: relações interpessoais, inclusão, educação digital e
avaliação. A inovação nesta edição ficou por conta das Rodas de Conversa, uma
possibilidade de discussão de um tema por mais de um estudioso com a
participação efetiva da platéia. Temos a convicção de que tanto a roda que tratou de
Neurociência e Educação quanto a roda de Formação de professores encantaram o
público.
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Atividades já tradicionais do fórum foram mantidas como a apresentação de
trabalhos, os espetáculos culturais e o passeio turístico, outras foram incorporados.
Realizamos o primeiro encontro de escritores do Litoral Norte durante o evento.
Seis colegas professores/escritores puderam nos apresentar seu encantamento com
a literatura. A grande ambição do fórum para o futuro é qualificar e diversificar
eventos como este para que o fórum conte com uma programação obrigatória e uma
por adesão, onde cada participante tenha a possibilidade de optar por atividades que
estejam mais alinhadas com o seu perfil.

O resultado concreto desse evento pode ser quantificado pela adesão de mais de
mil educadores e educadoras, pelo crescente número de profissionais que
apresentam trabalhos no evento e por todos aqueles que se envolvem nas diversas
atividades paralelas. Essa edição especial da Revista Trajetória tem por objetivo
fazer o registro das construções teóricas produzidas durante o evento.

O professor Adelar Hengemülhe se propõe a apresentar os desafios educacionais
para o século XXI, afirma que existe uma enorme distância entre os desejos das
crianças

da atualidade e as expectativas dos professores, frente aos

novos

paradigmas familiares e sociais. A conectividade, ao mesmo tempo permite
interações em tempo real independente do espaço e do tempo, está interferindo na
comunicação entre indivíduos. Nessa linha Ariana Cosme também se pronuncia, no
artigo, intitulado “O trabalho docente e os desafios

educativos das escolas

contemporâneas: repensando a sala de aula”, a autora afirma que os desafios a
uma prática pedagógica alinhada com as necessidades dos educandos desse
século são: condições de trabalho, recursos pedagógicos e infra-estrutura. Por
condições de trabalho entende, além do salário, de outras condições subjetivas tais
como o reconhecimento social. Recursos pedagógicos dizem respeito às condições
das escolas quando aos recursos pedagógicos: materiais, jogos, livros, revistas e
todos os materiais que auxiliam e diversificam as metodologias. Por fim, a autora
defende a existência de infra-estrutura adequada e pertinente a ação educativa,
embora o senso comum entenda que em qualquer lugar pode haver aprendizagem,
sabemos que

as escolas com infra-estrutura adequada se

têm maiores

possibilidades de desenvolver propostas metodológicas inovadoras e alinhadas com
as necessidades do mundo contemporâneo.
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O deslocamento de paradigma está como deixar de ensinar a todos com se fossem
um só para ensinar a todos individualmente. É necessário pluralizar o tempo, gestão
participativa das questões curriculares e ambientes educativos como comunidade de
aprendizagem, ou seja, segundo Ariana Cosme, é preciso trabalhar sob égide da
diversidade e da heterogeneidade.

Outra temática abordada por nossos palestrantes foi a criação autoral na escola.
Neste viés a professora Cintia Boll apresenta as mídias como uma excelente
ferramenta no auxílio da criação, pois as mesmas têm o poder de tornar imóvel o
que é móvel, ou seja, a vida. A vida é capturada e reinventada simultaneamente
pelos smartphones e outras mídias. Segundo Cíntia, o indivíduo não é mais
composto por uma única mente, já que captura e cristaliza o tempo todo informação
de outras mentes.

Nessa linha, a professora Lúcia Giraffa, uma das palestrantes da roda de conversa
sobre formação continuada, vem nos afirmar que a geração dos “nativos digitais” é
caracterizada pela habilidade de realizar muitas tarefas ao mesmo tempo, somente
se aprofundando naquilo que realmente lhes interessa. Essa nova juventude deseja
outro

modelo

de

escola.

No

mundo

virtual

são

indivíduos

autônomos,

desbravadores, proativos. Não aceitam mais serem conduzidos em seu processo de
aprendizagem sem o mínimo de liberdade ou possibilidade de escolha.

Clésio Gonçalves e Guilherme Nogueira, palestrantes da roda de conversa sobre
neurociências, nos apresentam um belíssimo texto no qual, segundo ambos, o
desafio é traduzir em linguagem compreensível o conhecimento produzido pela
neurociência sem, no entanto, simplificá-lo a ponto de descaracterizá-lo. Segundo
os autores, o cérebro não é exclusividade humana, mas o cérebro humano possui
características diferenciadas em relação a outras espécies: a capacidade de
aprender e de se reinventar constantemente. O homem constrói seu mundo e sua
cultura a partir deste pressuposto, sendo assim, amor, trabalho e conhecimento são
as fontes de nossa vida e deveriam governá-la. Essa colocação está totalmente
alinhada com a temática do Fórum Internacional: a educação é, acima de tudo, uma
atividade que exige amor, o gosto pelo trabalho e a busca permanente pelo
conhecimento, somente assim encontramos o encantamento da profissão.
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O texto do professor Clésio e do professor Guilherme traz ainda um trecho que
relaciona bom humor, apresentando-o como um sinal de inteligência. No entanto,
marcam a diferença entre bom humor e deboche, este diz respeito ao desprezo pelo
outro, aquele está relacionado à capacidade de realizar leituras e interpretações
instantâneas do contexto. O bem humorado ri-se de si mesmo, o debochado
ridiculariza o outro, segundo os autores, “Bom humor é sinal de inteligência,
deboche, qualquer idiota faz”.

As palestras relacionadas aos níveis e modalidades de ensino também trouxeram
inúmeras contribuições para o aprofundamento do debate de questões relacionadas
a educação. Joyce Raimundo trouxe como contribuição a reflexão sobre o cuidar e o
educar na educação infantil. Para a autora, a educação infantil tem por finalidade
mediar o desenvolvimento sócio cultural de nossas crianças desde o nascimento.
Sendo assim, cuidar diz respeito às necessidades físicas, formação de hábitos e
cuidado com o corpo. Cuidar também diz respeito à segurança psicológica e
estimulação psicomotora. Segundo a autora, enquanto essas ações se desenvolvem
a educação acontece.

Além dos textos atribuídos aos palestrantes, a Revista Trajetória faz ainda o registro
dos trabalhos apresentados no evento. Ana Felícia Trindade apresentou o estudo da
potência humana como sua condição infinita de adaptar-se ao meio e suas
condições. Os estudos de Ana Felicia, de certa forma, servem de guarda-chuva para
os textos que sucedem: Graciela B. Horn traz uma análise das representações
sociais presentes na cultura de uma comunidade escolar indígena, já José Fabiano
de Paula discute propostas de inclusão do jovem camponês ao seu meio,
preservando e valorizando sua cultura. Marilei Farias relata experiências de
aprendizagem matemática com a utilização de material concreto, Sabrina Zeferino
faz relato de projeto de leitura, Marcos Knevitz chama atenção para atividades que
normalmente acontecem nas escolas: as práticas de prevenção ao uso de
substâncias psicoativas são normalmente realizadas por professores que, embora
tenham boa vontade, quase sempre não possuem formação adequada para
trabalhar com tema tão delicado. O autor demonstra preocupação frente a essa
realidade, afirmando que uma abordagem equivocada pode acarretar danos
irreversíveis aos processo e
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digital como possibilidade de interação social de jovens oriundos do PROEJA. Ou
seja, os diversos textos têm em comum, o educando e sua capacidade de aprender
e modificar o seu entorno ao mesmo tempo em que se modifica constantemente.

As questões pedagógicas e metodológicas seguem presentes nos textos que
seguem: a professora Silvana Silveira disserta sobre propostas de aprendizagem e
registro em ambientes virtuais. Nesse viés, o professor nos é apresentado como
“animador de Inteligência coletiva”, mediado pelas TICs que possibilitam a
representação e articulação do pensamento. Zuleika Costa e Renato Silva trazem o
tema Bullyng para a discussão. Chegam a conclusão em seu estudo que as ações
de prevenção dessa violência não devem estar centradas somente na gestão da
escola, devendo perpassar todos os segmentos escolares como sugere a gestão
democrática. Por fim, o professor Carlos Jaime Dalpaz nos apresenta um texto
reflexivo sobre a questão ressignificação de conhecimentos, fala de como este termo
esteve presente em muitos momentos de sua trajetória acadêmica e docente e o
quanto o PNEM (Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio) trabalhou
com esse conceito construindo com e nos docentes envolvidos novos olhares e
novas possibilidades de interação com os educandos e com o conhecimento.

Enfim, caro leitor, tens em tuas mãos um registro de parte das reflexões e dos
estudos que foram produzidos e apresentados por ocasião do XIX Fórum
Internacional de Educação. Sobre o encantamento, descobrimos que apesar de
todas as dificuldades enfrentadas pelos profissionais da educação ainda existem
muitos que realizam a docência com amor, trabalham com dedicação e seriedade e
buscam continuamente ressiginificar-se, reinventar-se aprimorando o conhecimento
sobre seu ofício. Esses encontram diariamente em suas salas de aula o
encantamento com a docência. Talvez precisemos iniciar um grande movimento em
que esses sirvam de inspiração para tantos outros que já não de importam mais com
o resultado daquilo que fazem.
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A ação da gestão educacional e o bulliyng no espaço escolar
Zuleika Leonora Schmidt Costa1
Renato Silva2
Resumo
Este estudo, ora apresentado é um recorte de uma pesquisa maior sobre como a escola e a família
se protegem diante do bullying (2013), e pretende direcionar-se a investigar como os gestores de
escolas de Educação básica públicas e privadas do município de Osório - RS podem minimizar as
ações de bullying nestas escolas? A metodologia utilizada foi levantamento bibliográfico; entrevistas
com o corpo docente e gestores dessas escolas. Os dados necessários à realização desse estudo
foram adquiridos através de uma pesquisa exploratória e descritiva, as quais foram relacionadas e
comentadas através do levantamento dos tipos de agressões praticadas pelos alunos nas escolas,
bem como o comportamento dos gestores educacionais em relação às atitudes agressivas que
resultam em bullying. Analisando os dados pesquisados nos dois grupos, em ambas as escolas, as
ações da gestão mais eficazes para lidar com violências no ambiente escolar seriam: diálogo,
comunicação, tanto entre alunos e professores, quanto entre escola e comunidade; disciplina bem
definida na rotina escolar e punição para aqueles que cometem atos violentos; informação de todas
as formas (seminários, encontros, palestras, depoimentos) sobre a temática violência. Por último,
diríamos que, com estas três opções anteriores, teríamos um quadro de prevenção à violências no
ambiente escolar. Não é difícil detectarmos que o papel da gestão para lidar com violências no
ambiente escolar é fundamental. As ações para lidar com situações de violências no ambiente
escolar não são estanques e centralizadas na figura do gestor. Elas perpassam por um perfil de
gestão democrática em todos os níveis.
Palavras - chave: bullying – escola - gestão educacional.

Introdução

Este estudo é referente ao tema bullying discutido no mundo inteiro e, que no Brasil,
vem tomando proporções avassaladoras. Nas escolas, principalmente nas de Ensino
Fundamental, por se tratar de um público formado, basicamente por crianças e
adolescentes com idades entre seis e quatorze anos e, em alguns casos, com mais
de quinze anos, vem ganhando destaque devido a alguns acontecimentos
marcantes, os quais vêm à tona por sua gravidade e por suas consequências nas
vidas das crianças e adolescentes vítimas de bullying. Este estudo, ora apresentado
é um recorte de uma pesquisa maior sobre como a escola e a família se protegem
diante do bullying (2013), e pretende direcionar-se a

investigar como os gestores

de escolas de Educação básica públicas e privadas do município de Osório podem
minimizar as ações de bullying nestas escolas? A pesquisa constitui-se da seguinte
metodologia: levantamento bibliográfico; entrevistas com alunos de Escolas do
1
2
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Município de Osório; e Entrevistas com o corpo docente gestores dessas escolas.
O bullying se divide em duas categorias: o bullying direto, que é a forma mais
comum entre os agressores masculinos e o bullying indireto, sendo essa a forma
mais comum entre mulheres e crianças, tendo como característica o isolamento
social da vítima. Os dados necessários à realização desse estudo foram adquiridos
através de uma pesquisa exploratória e descritiva, as quais foram relacionadas e
comentadas através do levantamento dos tipos de agressões praticadas pelos
alunos nas escolas, bem como o comportamento dos supervisores educacionais em
relação às atitudes agressivas que resultam em bullying.

A técnica de pesquisa utilizada para o levantamento desses dados foi a entrevista
estruturada, com perguntas fechadas, nas quais alunos e supervisores emitiram sua
opinião a respeito do tema em estudo: o bullying e, em um segundo momento,
apontaram possíveis soluções para a conscientização dos praticantes dessa
violência, de que estes atos agridem as vítimas profundamente e, por isso, devem
ser minimizados e não mais devem fazer parte do cotidiano escolar.

A técnica de análise de dados é a Análise Discursiva, onde as respostas obtidas
junto aos gestores e alunos são analisados conforme as revisões dos autores
considerados na pesquisa bibliográfica.

Escola, família e bullying?

As pessoas que testemunham o bullying, na grande maioria, alunos, convivem com
a violência e se silenciam em razão de temerem se tornar as “próximas vítimas” do
agressor. No espaço escolar, quando não ocorre uma efetiva intervenção contra o
Bullying , o ambiente fica contaminado e os alunos, sem exceção, são afetados
negativamente, experimentando sentimentos de medo e ansiedade.

De

acordo

com

Camargo

(2010)

as

crianças

ou

adolescentes

que

sofrem bullying podem se tornar adultos com sentimentos negativos e baixa
autoestima. Tendem a adquirir sérios problemas de relacionamento, podendo,
inclusive, contrair comportamento agressivo. Em casos extremos, a vítima poderá
tentar ou cometer suicídio. O(s) autor(es) das agressões geralmente são pessoas
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que têm pouca empatia, pertencentes à famílias desorganizadas, em que o
relacionamento afetivo entre seus membros tende a ser escasso ou precário. Por
outro lado, o alvo dos agressores geralmente são pessoas pouco sociáveis, com
baixa capacidade de reação ou de fazer cessar os atos prejudiciais contra si e
possuem forte sentimento de insegurança, o que os impede de solicitar ajuda.
(CAMARGO. 2010).

De acordo com Gallo (2009) o relacionamento chega a ser ambíguo. Muitos
gestores e docentes, embora no discurso reclamem da falta de participação dos pais
na vida escolar dos filhos - com alguns até atribuindo a isso o baixo desempenho
deles - não se mostram nada confortáveis quando algum membro da comunidade
mais crítico cobra qualidade no ensino ou questiona alguma rotina da escola. Alguns
gestores percebem essa atitude inclusive como uma intromissão e uma tentativa de
comprometer a autoridade deles.

Já a maioria dos pais, por sua vez, não participa mesmo. Alguns por não conhecer
seus direitos, outros porque não sabem como, ainda há os que até tentaram, mas se
isolaram, pois nas poucas experiências de aproximação não foram bem acolhidos e
se retraíram. Para as famílias antes segregadas do direito à Educação, o fato de
haver vagas, merenda e uniforme representou uma enorme conquista. Muitos pais
veem a escola como um benefício e não um direito e confundem qualidade com a
possibilidade de uso da infraestrutura e dos equipamentos públicos. Isso de nada
adianta se a criança não aprender. (GALLO, 2009).

Ainda a mesma autora coloca: "No Brasil, o acesso em larga escala ao ensino se
intensificou nos anos 1990 até nos dias atuais., com a inclusão de mais de 90% das
crianças em idade escolar no sistema". (GALLO, p.25, 2009).

A escola foi criada para servir à sociedade. Por isso, ela tem a obrigação de prestar
contas do seu trabalho, explicar o que faz e como conduz a aprendizagem das
crianças e criar mecanismos para que a família acompanhe a vida escolar dos filhos.
Acredita-se que todo o ser humano é fruto do meio, portanto, as crianças aprendem
não apenas o conhecimento transmitido, mas principalmente os modelos a serem
imitados.
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Como Freud, que nos ensinava a agressividade forma parte de toda
pulsão (seja de vida ou de morte) considerando-a um possibilitador de
aprendizagem e um indicador de saúde. Quando não encontra um
terreno para desenvolver-se, a agressividade pode transformar-se em
agressão ou em hostilidade, ambos indicados de risco na
aprendizagem e, às vezes, sinais de patologia. (FERNANDEZ, 1994,
P.126).

Podemos pensar que a agressividade torna-se destrutiva e considerada por alguns
como “desvio de conduta” por a criança conviver e construir-se em ambientes que
favorecem frustrações e limitações ao seu potencial criativo. Mas quando esta
pulsão, esta energia agressiva encontra um objeto de conhecimento, um agente
permitindo que canalize esta agressividade em ações criativas afastará a
possibilidade de “agressão”. A agressividade, ao ser utilizado de forma criativa, não
deixa espaço para esta pulsão se reverta em aspectos negativos, prejudiciais ao
desenvolvimento da criança, a sua autoestima, as suas relações sociais e ao seu
aprendizado. (FERNANDEZ, 1994).

Conceitos de bullying

Embora a conscientização sobre os efeitos nocivos do bullying esteja aumentando, a
tolerância de pais, educadores e alunos que testemunham agressões ainda dificulta
a erradicação desse fenômeno. Conforme Fante (2005) alguns ambientes
causadores de agressividade são eles:
 Rejeição dos pais e parentes;
 Crianças superdotadas (falta de espaço);
 Excesso de tolerância;
 Falta de supervisão dos pais ou responsáveis;
 Desvios sociais (imita o comportamento dos outros);
 Discórdia em família;
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 Tratamento incoerente (ora muito mimo, ora muita punição) e o uso de punições
físicas dolorosas e ameaças.

Dependendo do caso, existem várias formas para explicar a ocorrência de um
transtorno de conduta:
 Situação clínica;
 História pregressa;
 Quadro neurológico;
 História doença na família;

O temperamento individual e ralações familiares, por consequência existem fatores
de risco, tais como: a rejeição e abandono de pais, estes com transtornos
emocionais, como transtorno antissocial, depressão, alcoolismo e dependência de
drogas, prejudicando o desenvolvimento da criança, pois a desestruturação familiar,
trauma causado por abuso físico/sexual assim como a rejeição e abano, tem
causado atraso no desenvolvimento pessoal deste indivíduo. (FANTE, 2005).

Ao menos 28% dos estudantes brasileiros entre as 5ª e 8ª séries do Ensino
Fundamental

já

sofreram

maus-tratos,

segundo

pesquisa

divulgada

pela

organização não governamental (ONG) Plan Brasil, 28% dos 5.168 estudantes
entrevistados para a pesquisa foram agredidos em 2009.Quando os maus-tratos
ocorrem mais de três vezes no mesmo ano, está caracterizada a ocorrência do
Bullying, de acordo com a metodologia da pesquisa. O termo designa todo o tipo de
atitudes agressivas, verbais ou físicas, praticadas repetidamente por um ou mais
estudantes contra outro aluno. Estiveram envolvidos em bullying 17% dos
estudantes, como agressores ou vítimas. Os mais atingidos são os meninos.

Segundo o estudo, 12,5% dos estudantes do sexo masculino foram vítimas desse
tipo de agressão, número que cai para 7,6% entre as meninas.
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A sala de aula é apontada como o local preferencial das agressões, onde acontecem
cerca de 50% dos casos. Nesta pesquisa a autora descreve que o bullying não é
uma simples brincadeira de criança ou apelido que às vezes constrange. Tem casos
que são gravíssimos, chegam a espancamentos. A criança não pode ir à escola
porque sabe que vai apanhar. (FANTE. 2005).

O tema da violência na escola também deve ser tratado como da escola. Tal
afirmação é compartilhada pela sociologia e mesmo pelas pesquisas em educação:
em primeiro lugar, uma escola que busca formar seus alunos como há 50 (ou mais)
anos, por meio da informação; uma escola que expõe seus alunos; que humilha; que
homogeneíza; que impõe; que restringe; que desrespeita; que controla; que
desencoraja à própria descoberta tem como resultado forma menos democráticas de
relações.

Podemos afirmar que a violência na escola sempre existiu, mas disfarçada e longe
dos olhos atentos das autoridades. O tema da violência na escola tem sido
atualmente destacado. Isso porque inúmeras pesquisas bibliográficas (Nogueira,
2003; Sposito, 2001) apontam para um fenômeno interessante. Na literatura, não
encontramos pesquisas em grande número sobre violência, mas sim sobre
indisciplina na escola nas últimas décadas. Ora, não havia violência nas escolas nos
anos anteriores? Por certo, há de se considerar alguns aspectos importantes nessa
resposta: em primeiro lugar acreditamos, pelas investigações atuais, (Leme, 2006)
que haja um crescente aumento da violência na escola. Talvez por essa razão, hoje,
aumentam os estudos sobre bullying. Por certo, as manifestações de bullying
traduzem um acontecimento particular entre os próprios alunos, o que não quer
dizer, em hipótese alguma, que não tenham de ser retomadas pelo educador.

Neste sentido, uma das principais autoridades internacionais no assunto, a
portuguesa Ana Tomás Almeida, afirma que há um componente cultural a ser
vencido:
Basta dar exemplo muito conhecido de alcunhas com que as crianças
gozam umas com as outras, ou a forma como excluem das
brincadeiras as mais frágeis, imaturas, esses comportamentos são
olhados com muita condescendência e vistos como brincadeiras.
(Jornal Zero Hora, Domingo, 09 de maio de 2010, pg.24).
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Os dados pesquisados sobre: bullying, escola e gestores

A pesquisa, de caráter descritivo e exploratório, analisou três escolas com
características diversas, abrangendo a percepção de valores e das violências vividas
pelos docentes do ensino médio. De acordo com Gil (2008), as pesquisas descritivas
possuem como objetivo a descrição das características de uma população,
fenômeno ou de uma experiência. Por exemplo, quais as características de um
determinado grupo em relação a sexo, faixa etária, renda familiar, nível de
escolaridade entre outras.

Uma pesquisa exploratória é exatamente o que a situação anterior sugere. O
objetivo de uma pesquisa exploratória é familiarizar-se com um assunto ainda pouco
conhecido, pouco explorado. Ao final de uma pesquisa exploratória, você conhecerá
mais sobre aquele assunto, e estará apto a construir hipóteses (GIL) 2008.

Estudantes que promovem o bullying (comportamento de intimidação e violência)
podem, também, ter relacionamentos conflituosos com pais e amigos, além de falta
de preceitos morais.

Para a maioria dos alunos e professores, fatos como agressões verbais ou ameaças
não são percebidos propriamente como violências, mas, sim, como acontecimentos
comuns da idade e da adolescência.

MUITOS
NÃO MUITOS
POUCOS

ALUNOS
Nº
%
22
23,91
36
39,13

ESCOLA X
PROFESSORES
Nº
%
0
0
2
15,38

34
36,95
9
Fonte: pesquisa de campo

69,23

No Brasil, a imagem que se tem de violência, na maioria das vezes, tem sido de uma
violência

passional,

sanguinolenta

e

explícita,

reforçada

pelos

meios

de

comunicação de massa e por uma cultura sensacionalista.
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Violências que mais ocorrem na escola - Visão de alunos e professores

Ameaças
Agressões verbais
Brigas
Intimidação sexual
Depredações
Uso de armas
Roubos e furtos
Bullying
Não há
TOTAL

ALUNOS
Nº
%
43
10,88
87
22,02
43
10,88
44
11,13
61
15,44
3
0,76
42
10,63
72
18,22
0
0
395
100%
Fonte: pesquisa de campo

Nº
5
10
9
1
8
1
1
10
0
43

PROFESSORES
%
11,62
23,26
20,93
2,2
18,60
2,32
2,32
23,26
0
100%

Importante percebermos, através dos resultados, que as violências mais explícitas e
passionais não foram as mais citadas por alunos e professores, traduzindo a
necessidade de uma mudança de postura na forma de encarar o tema.

No entanto, há o despreparo para lidar com este assunto começa já em sua própria
definição. Os grupos afirmam haver pouca violência no ambiente escolar, mas ao
mesmo tempo admitem que ocorram vários tipos de manifestações neste sentido.
Apesar do conceito de “violências” estarem sofrendo alterações no meio acadêmico,
devido à própria extensão de seus efeitos, percebe-se que o entendimento no
interior das escolas está mais voltado às agressões físicas. Ainda é dada pouca
importância às violências menos explícitas.

Que ações da gestão, são mais eficazes no tratamento da violência escolar?
Vejamos os dados da pesquisa abaixo:
Escola 1 – Particular / Alunos
NÚMERO

PERCENTUAL

1-) Dialogar, conversar, ouvir mais os alunos

57

42,53%

2-) Punir de forma mais severa e redobrar a vigilância

34

25,37%

3-) Promover palestras, debates e seminários sobre o tema
“violências”

21

15,67%

AÇÕES
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Escola 2 – Pública / Alunos
NÚMERO

PERCENTUAL

1-) Dialogar, conversar, ouvir mais os alunos
2-) Punir de forma mais severa e redobrar a vigilância

48
41

27,58%
23,56%

3-) Recorrer à polícia em casos mais graves de “violências”

24

13,79%

4-) Promover palestras, debates e seminários sobre o tema
“violências”

18

10,34%

AÇÕES

Escola 1 – Particular / Professores
NÚMERO

PERCENTUAL

7

35%

7

35%

NÚMERO

PERCENTUAL

1-) Estabelecer parcerias com a família

14

25,45%

2-) Punir de forma mais severa e redobrar a vigilância
3-) Promover palestras, debates e seminários sobre o tema
“violências
4-) Incentivar e propiciar a interdisciplinaridade, enfocando
temas como violência, sexo, drogas, desemprego e outros
Fonte: pesquisa de campo

9
8

16,36%
14,54%

7

12,72%

AÇÕES
1-) Punir de forma A pesquisa, de caráter descritivo e exploratório,
analisou três escolas com características diversas, abrangendo a
percepção de valores e das violências vividas pelos docentes do
ensino médio.mais severa e redobrar a vigilância
2-) Dialogar, conversar, ouvir mais os alunos

Escola 2 – Pública / Professores
AÇÕES

Analisando de forma bem resumida, diríamos que, na percepção destes dois grupos,
em ambas as escolas, as ações da gestão mais eficazes para lidar com violências
no ambiente escolar seriam:


Diálogo, comunicação, tanto entre alunos e professores, quanto entre escola e
comunidade;



Disciplina bem definida na rotina escolar e punição para aqueles que cometem
atos violentos;



Informação de todas as formas (seminários, encontros, palestras, depoimentos)
sobre a temática violência;
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Por último, diríamos que, com estas três opções anteriores, teríamos um quadro
de prevenção à violências no ambiente escolar.

Não é difícil detectarmos que o papel da gestão para lidar com violências no
ambiente escolar é fundamental. As ações para lidar com situações de violências no
ambiente escolar não são estanques e centralizadas na figura do gestor. Elas
perpassam por um perfil de gestão democrática em todos os níveis.

O papel da escola
O foco do gestor em relação ao bullying deve se voltar para a recuperação de
valores essenciais, como o respeito pelo que o alvo sentiu ao sofrer a violência.

A escola não pode agir com o autor em forma de agressão, humilhação ou até
mesmo puni-lo com medidas drásticas como, por exemplo, fazê-lo se ausentar do
intervalo, causando, assim, um mau relacionamento com os colegas.

Já o alvo precisa ter a autoestima, fortalecida e sentir que está em um lugar seguro
para falar sobre o ocorrido, muitas vezes, quando o aluno resolve conversar, não
recebe a atenção necessária, pois a escola não acha a brincadeira, grave o bastante
e deixa passar.

É comum vermos esse tipo de situação acontecer em várias escolas por não ter
preparação para lidar com esse tipo de problema. A escola precisa capacitar
profissional para a observação para que os mesmos possam identificar diagnosticar
e saber como intervir nas situações do bullying ou até mesmo aos encaminhamentos
corretos. (BOSSA, 2011).

A autora Fante (2005) coloca que todo ambiente escolar apresenta o problema do
bullying, a escola que afirma não ter, ou esconde sua existência ou até mesmo não
sabe o que é ela precisa urgente de reconhecer, que é o primeiro passo, estudar e
pesquisar a fundo o seu significado e o nível em que ela está na escola também é
essencial, ela também deve se conscientizar de que esse conflito relacional já e
considerado um problema de saúde pública. Por isso, é preciso desenvolver um
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olhar mais observador tanto dos professores quanto dos demais profissionais
ligados ao espaço escolar, sendo assim, deve atentar-separa sinais de violência
procurando neutralizar os agressores, bem como assessorar as vítimas e
transformar os espectadores em principais aliados.

A escola não deve ser apenas um local de ensino formal e cultural, mas também de
formação cidadã, de direitos e deveres, amizade, cooperação e solidariedade. Agir
contra o bullying é uma forma barata e eficiente de diminuir a violência entre
estudantes e a sociedade.

Ainda segundo pesquisa divulgada pela organização não governamental (ONG) Plan
Brasil no Brasil, ao contrário dos outros países, o bullying dentro da sala de aula é
muito maior que nos horários de intervalo, além do bullying verbal (que inclui
apelidos e vaias, por exemplo), 16% dos alunos é alvo de agressão física e quase
12% indicam a difamação (bullying social) como problemas enfrentados na escola.
Os atos de bullying ferem princípios constitucionais – respeito à dignidade da pessoa
humana – e ferem o Código Civil, que determina que todo ato ilícito que cause dano
a outrem gera o dever de indenizar.

O responsável pelo ato de bullying pode também ser enquadrado no Código de
Defesa do Consumidor, tendo em vista que as escolas prestam serviço aos
consumidores e são responsáveis por atos de bullying que ocorram dentro do
estabelecimento de ensino/trabalho.

O bullying nas escolas e o papel da Gestão Educacional

A escola deve utilizar todas as oportunidades de contato com os pais para passar
informações relevantes sobre seus objetivos, recursos, problemas e também sobre
as questões pedagógicas. Só assim eles vão se sentir compromissado com a
melhoria da classe escolar.

Muitas instituições não informam à família sobre o trabalho ali desenvolvido e isso
atrapalha o diálogo.
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Ou os pais cobram o que não deveria ser cobrado, ou ficam desmotivados e não
participam de uma comunidade que não deixa claro seus objetivos e dinâmicos, a
importância do envolvimento da gestão na questão da violência, uma vez que suas
ações alcançam diretamente o dinamismo do trabalho escolar bem como o seu
direcionamento na comunidade escolar e na sociedade.

É através da gestão educacional que se pode atingir todos os atores do cenário
escolar.

A gestão escolar educacional não pode mais se fechar em ações isoladas,
ignorando acontecimentos que vão além dos muros da escola, uma vez que esta
instituição traduz o reflexo da sociedade com todos os seus dilemas e contradições.

Refletir sobre o problema, além se ser uma necessidade, retrata um desafio para
gestores.

Neste sentido Waiselfsz (1998) afirma que:
(O) aumento da violência cotidiana configura-se como aspecto
representativo e problemático da atual organização da vida social nos
grandes centros urbanos, manifestando-se nas várias esferas da
sociedade e constituindo-se como um dos principais problemas do
momento. (Waiselfsz, p.19, 1998)

Algumas pesquisas que abordam o tema violência escolar têm sido desenvolvidas
no Brasil, embora em quantidade pouco representativa frente às necessidades
investigativas desta temática. Outras, realizadas fora do país, têm sido alvo para
análises e discussões entre educadores e pesquisadores. Vejamos, em seguida,
alguns desses trabalhos.
Guimarães (1996) destaca o assunto em sua obra “A Dinâmica da Violência Escolar
– Conflito e Ambigüidade” em que retrata uma pesquisa realizada na cidade de
Campinas, tese de doutorado, com enfoque na depredação escolar e na violência
manifestada na escola.
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Sposito (2001), em seu artigo “Um Breve Balanço da Pesquisa sobre Violência
Escolar no Brasil”, realiza um balanço da pesquisa realizada sobre as relações entre
violência e escola no Brasil, após 1980.
Chrispino e Chrispino (2002), em “Políticas Educacionais de Redução da Violência:
Mediação do Conflito Escolar” apontam a massificação da educação como uma das
três grandes revoluções no quadro educacional.

Para estes autores, tal fato vem ocasionando grandes mudanças educacionais e
uma delas são a heterogeneidade dos alunos e o convívio com diferentes padrões
culturais, apontando para esta massificação do ensino como fator que pode vir a
ocasionar fatos violentos no ambiente escolar, uma vez que pode ser um gerador de
conflitos. Finalmente propõem a mediação de conflitos como uma das formas de
prevenção à violência.
Em sua obra “Violências nas Escolas e Políticas Públicas”, Debarbieux & Blaya
(2002) trazem uma coletânea de pesquisas realizadas na área, desde o conceito de
violências no ambiente escolar até os fatores de risco mais evidenciados.

Abramovay (2002) tem realizado pesquisas com temas ligados a questões de
gênero, juventude e violência. Organizou o livro “Violências nas Escolas”,
juntamente com Maria das Graças Rua, com pesquisas na mesma área. O livro traça
um mapa da violência no Brasil. Gomes (2003), juntamente com alguns de seus
alunos do curso de Mestrado em Educação na Universidade Católica de Brasília,
realizou a pesquisa “A Violência Vista pela Ótica de Adolescentes Escolarizados do
Distrito Federal”. O trabalho faz uma análise dos depoimentos de adolescentes de
escolas do DF utilizando a metodologia do grupo focal.

Oliveira (2003) desenvolveu, em sua dissertação de mestrado na Universidade
Católica de Brasília, o tema “Percepção de Valores e Violências nas Escolas pelos
Docentes do Ensino Médio”.
O Observatório Brasileiro de Violências nas Escolas – Brasil reúne pesquisadores,
educadores e demais interessados no tema, com objetivo de promover dinâmicas
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que favoreçam o estudo, a pesquisa e a reflexão acerca da violência escolar bem
como a divulgação de uma cultura da paz.
Com iniciativa inédita na América Latina, a Unesco – Brasil firmou parceria com a
Universidade Católica de Brasília, visando à intensificação dos objetivos já
explicitados anteriormente.
Fante (2005) trata o conceito de Bullying em sua obra “Fenômeno Bullying” e
discorre, também, sobre a prevenção da violência escolar num contexto educacional
voltado para a paz.

É importante que educadores, gestores, pais e alunos tomem consciência de que é
direito de crianças e adolescentes estudarem num ambiente saudável e isto inclui
que todos sejam aceitos e respeitados em suas diferenças e, conscientes, trabalhem
para que estes direitos sejam garantidos.

A Associação Brasileira Multiprofissional de Proteção à Infância e Adolescência
(Abrapia) recomenda as seguintes atitudes para um ambiente saudável na escola:


Conversar com os alunos e escutar atentamente reclamações ou sugestões;



Estimular os estudantes a informar os casos;



Reconhecer e valorizar as atitudes da garotada no combate ao problema;



Criar com os estudantes regras de disciplina para a classe em coerência com o
regimento escolar;



Estimular lideranças positivas entre os alunos, prevenindo futuros casos;



Interferir diretamente nos grupos, o quanto antes, para quebrar a dinâmica do
Bullying.
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Um modelo de gestão é construído de forma gradativa e coletiva com a participação
de todos os que estão envolvidos na rotina escolar, levando-se em conta suas
necessidades, prioridades e características. (LIMA, 1996).
Cada escola é um “mundo” em diversidades e é a gestão que irá coordenar a rotina
escolar com vistas à prevenção de fatos violentos.

Considerações finais

Existem modelos diferenciados de gestão escolar e estes também dizem respeito à
cultura institucional. Levar em conta esta cultura significa respeitar as pessoas, seus
diferentes posicionamentos, sem perder de vista a missão da instituição.

Cabe aos gestores a tarefa de estabelecer acordos dentro deste espaço, conciliando
diferentes concepções, abrindo campos para a discussão, levando em conta as
peculiaridades de cada um dos atores que atuam no espaço educacional.

Dentre os vários modelos de gestão, não podemos dizer que há rigidez e
concepções estanques. Na maioria das vezes as instituições adotam características
de mais de um modelo, sobressaindo-se um deles.

Qualquer que seja o modelo adotado, sempre haverá uma intenção política, cultural
ou qualquer circunstância que favoreça esta ou aquela situação.

Da mesma forma, não há modelo bom ou mau, melhor ou pior, cabendo ao gestor e
ao grupo de pessoas que atuam no cenário escolar a busca por ações que estejam
devidamente adequadas à realidade local, às necessidades vigentes.

Lima (1996) afirma que:
(Em)quanto construção social, um modelo de gestão é por natureza plural,
diversificado e dinâmico, dependendo da produção e da reprodução de
regras, de diferentes tipos, construídas e reconstruídas pelos atores
envolvidos.
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Não parta do princípio de que a família precisa ser ajudada pela escola e sim de que
a escola precisa dela.

Todo gestor tem que dar conta da participação familiar e para isso a gestão não
pode ser autoritária. É importante que educadores, gestores, pais e alunos tomem
consciência de que é direito de crianças e adolescentes estudarem num ambiente
saudável e isto inclui que todos sejam aceitos e respeitados em suas diferenças e,
conscientes, trabalhem para que estes direitos sejam garantidos.

O bullying não deve ser considerado como uma característica normal de jovens e
adolescentes, pois quando a escola age desta forma está sendo conivente com um
tipo de violência que se perpetua sem alardes, agindo “disfarçadamente” sobre
vítimas que na maioria das vezes não conseguem se defender.

Traduzido ao pé da letra, seria algo como intimidação. Trocando em miúdos: quem
sofre com o bullying é aquele aluno perseguido, humilhado, intimidado.

Especialistas revelam que esse fenômeno, que acontece no mundo todo, pode
provocar nas vítimas desde diminuição na autoestima até o suicídio. Portanto, não
se trata de brincadeiras ou desentendimentos eventuais. Os estudantes que são
alvos de bullying sofrem esse tipo de agressão sistematicamente.

Vale lembrar que os episódios que terminam em homicídio ou suicídio são raros e
que não são poucas as vítimas do bullying que, por medo ou vergonha, sofrem em
silêncio.

Além de haver alguns casos com desfechos trágicos, como os citados, esse tipo de
prática também está preocupando por atingir faixas etárias cada vez mais baixas,
como crianças dos primeiros anos da escolarização.

Dados recentes mostram sua disseminação por todas as classes sociais e apontam
uma tendência para o aumento rápido desse comportamento com o avanço da idade
dos alunos. Diversos trabalhos internacionais têm demonstrado que a prática
de Bullying pode ocorrer a partir dos 3 anos de idade, quando a intencionalidade
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desses atos já pode ser observada. O bullying é inadmissível. Não é uma piada, não
é uma brincadeira. É papel da gestão educacional, indignar-se e agir em prol de um
convívio harmônico no meio educativo.
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Discutindo a formação de professores para uso de tecnologias...
Até quando? Sempre!
Lucia Maria Martins Giraffa1
Resumo
Este artigo apresenta o conjunto de reflexões relacionadas à formação docente para uso de
tecnologias apresentadas pela autora por ocasião do XIX Fórum Internacional de Educação. O texto
apresenta o contexto da cibercultura e as implicações advindas da comunicação ubíqua e da
aprendizagem ubíqua associada à computação pervasiva, os recursos ofertados pela Internet e as
oportunidades e desafios impostos à formação docente. Discute-se a questão dos níveis de formação
desde a graduação, a pós-graduação e a Educação Continuada, finalizando com algumas lições
aprendidas ao longo de mais de 20 anos atuando na formação docente e apontando alguns caminhos
para se pensar na questão da reformulação tão necessária dos currículos de formação docente.
Palavras-chave: formação docente – cibercultura - comunicação ubíqua - aprendizagem ubíqua.
Abstract
This paper presents some reflections regarding to teacher training to use digital technologies
presented by the author during the XIX International Education Forum. We discuss the context of
cyberculture and the implications arising from the ubiquitous communication and learning associated
with pervasive computing, and also the resources offered by the internet for education. We analyze
teacher training from undergraduate, graduate and continuing education contexts. The paper ends
with some lessons learned over more than 20 years working in teacher training associated to digital
technologies, and pointing out some ways to think about the question of reshaping the teacher-training
curriculum.
Keywords: teacher training – cyberculture - ubiquitous communication - ubiquitous learning.

O contexto contemporâneo e os desafios docentes

O estabelecimento e consolidação da rede mundial Internet promoveu mudanças
significativas na sociedade contemporânea, fortemente impactada pela ubiquidade
da comunicação. Estávamos acostumados a organizar nossas aulas para encontros
presenciais, depois usamos o correio, o rádio, a televisão e, agora, o novo espaço
virtual estabelecido pela computação pervasiva ou ubíqua 2. Usamos os dispositivos
móveis como elementos de distribuição e apoio à comunicação, estabelecendo a
comunicação ubíqua, a qual amplia a construção e as trocas, gerando novos
desafios e possibilidades para se fazer educação.
1

Doutora em Computação; Pós-doutora em Educação pela Universidade do Texas/College of
Education. Professora da Faculdade de Informática e do Programa de Pós-graduação em Educação
da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil – giraffa@pucrs.br
2
Onipresente; que pode ser encontrado em todos os lugares; que está em toda ou qualquer; que se
expande ou pode ser difundido por qualquer parte. (Etm. do latim: ubique). Fonte:
http://www.dicio.com.br/ubiquo/
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O “novo” aluno, considerando a média dos alunos brasileiros que frequentam as
escolas privadas, comunitárias, confessionais e até as públicas é um usuário, em
algum grau, de tecnologia, possui idade até 18 anos, nasceu imerso no mundo
digital, é um nativo membro da “nova espécie”, o “Homo Zappiens”. Win e Vrakking
(2009) destacam que os jovens de hoje fazem parte de uma nova geração, os
“Homo Zappiens”, também denominada pelos autores de “geração da rede”.

Essa geração está acostumada a interagir com seus amigos e, muitas vezes,
familiares, através das ferramentas de comunicação disponibilizadas na Web 2.0
(WhatsApp e outros aplicativos de comunicação instantânea, Twitter e redes sociais
em geral). Seus membros possuem fluência e ambiência com os elementos
integrantes do ciberespaço e são sujeitos ativos nessas comunidades virtuais das
quais participam. Essa geração se diferencia das anteriores por conseguir realizar
várias tarefas ao mesmo tempo. Segundo os autores, “são capazes de aumentar ou
diminuir seu nível de atenção de acordo com a fonte de informação, sem silenciar
inteiramente outra e mantendo um nível básico de contato com cada uma delas”. Os
alunos da categoria Homo Zappiens vivem intensamente a era digital. Eles, de certa
forma, são o ambiente.

No entanto, os docentes não nasceram imersos no contexto de uso massivo de
tecnologias e tiveram de desenvolver competências e habilidades para poder
adaptar-se a esse novo contexto. Logo, a percepção não é a mesma. O desafio é
grande e temos de vencer preconceitos antes de tudo.

Escrevemos, em Giraffa (2013), acerca da taxonomia proposta por Prensky
relacionada aos termos “nativos digitais” e “imigrantes digitais”. Quando Prensky
(2001) postulou que os nossos alunos nascidos após o advento da Internet e
imersos na cultura digital deveriam ser denominados “nativos digitais” e, por
consequência, seus professores seriam os “imigrantes digitais”, sentimentos
antagônicos e alguns desconfortos permearam o espaço das discussões e
pesquisas relacionadas ao tema do uso e adoção de Tecnologias Digitais (TD) no
espaço escolar, presencial ou virtual. Os termos cunhados por Prensky foram
adotados em larga escala.
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Raramente um artigo causa tanta polêmica e interpretações tão diversas como o do
referido autor. Prensky foi muito combatido, porque ousou afirmar algo que percebia
a partir do seu trabalho como game designer e do contato frequente que tinha com
jovens que adotaram o espaço virtual como seu habitat primário: os jogadores de
games digitais, com suas partidas, muitas vezes, online. Posteriormente, Prensky
(2010, 2012) amadureceu suas afirmações, refinou e suavizou seus textos,
buscando apoiar-se em dados (o que não fez no seu primeiro artigo, que era oriundo
de percepções e não de resultados de investigação formal, como estamos
acostumados na academia), suscitando, porém, mais críticas, as quais estão
sintetizadas na obra de Thomas (2011) e destacadas em Bennett e Matton (2011) e
em Jones (2011).

O que nos fez e ainda nos faz, pessoalmente, apreciar o trabalho de Prensky é sua
ousadia em nos dizer aquilo que está diante de nossos olhos: temos uma nova
juventude que deseja outro modelo de escola e que não quer mais aprender do jeito
como nós fomos ensinados. Prensky, no seu artigo de 2001, buscou chamar a
atenção da comunidade educacional para esse fato, destacando, especialmente
para professores e gestores escolares, a necessidade de se considerar que o
contexto mudou. O autor criticou a resistência em aceitar as mudanças de
comportamento dos alunos e a necessidade de se considerar a urgência em renovar
e/ou criar metodologias que permitam aos nativos digitais serem desafiados a
aprender como protagonistas ativos da sua formação.

Temos nos dedicado, assim, a pesquisar a questão do uso de tecnologias no
ambiente escolar desde 1984, com o surgimento, no contexto brasileiro, dos
primeiros microcomputadores.

Os discentes contemporâneos já nasceram num mundo imerso em tecnologias
digitais e, desde sua infância, convivem com aparatos diversos e associam um toque
numa tela, seja ela de um tablet ou de um smartphone, como uma porta para um
grande mundo virtual. Enquanto alguns dos seus professores observam o mouse
como um recurso a ser transposto, com habilidades a serem construídas, eles
navegam no ciberespaço para jogar, fazer novos amigos, resolver seus problemas,
aprender coisas novas e interagir com novas culturas. Enquanto seus pais e
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professores assistem à televisão, eles assistem ao YouTube. Enquanto aprendemos
uma língua estrangeira numa escola formal, começando com a gramática para
depois conversar, eles aprendem outro idioma na interação e na associação icônica
implícita nos seus games online.

Eles conversam com outros jogadores de outros países, resolvem seus problemas
de entendimento usando softwares de tradução automática, disponíveis na rede, e
por aí segue. No mundo virtual, esses jovens são autônomos, desbravadores,
criativos e proativos. Acusados de não serem leitores e de ficarem alienados do
mundo “real”, eles surpreendem pela quantidade de informação, boa e ruim, que
absorvem diariamente nas suas viagens pelo ciberespaço. O ciberespaço aqui
mencionado se refere ao termo utilizado por Lévy (1999), quando define o espaço
virtual criado pela grande rede Internet e seus serviços (Web, correio eletrônico,
transferência de arquivos...) como sendo fruto de um objeto comum, dinâmico,
construído, ou pelo menos alimentado, por todos os que o utilizam.

Nesse mundo dinâmico, rico, mutante e desafiador, nossos jovens precisam ler
muitas coisas e ao mesmo tempo. Suas leituras não acontecem apenas em textos
escritos. As muitas mídias conectadas e estruturadas em hiperestruturas (não
lineares) criam espaços hipermídia onde a navegação ocorre no sabor do interesse
e da necessidade imediata. Nessa navegação por diversos pontos da hiperestrutura,
eles constroem de maneira única e pessoal o seu conhecimento. Sim, eles leem
bastante: aquilo de que necessitam e pelo que se interessam. São motivados pelos
desafios.

Eles, como todos os que os antecederam, foram expostos desde bebês à tecnologia
vigente. Pessoalmente, lembramo-nos de que, quando surgiram os videocassetes,
e, posteriormente, os DVDs, pais e avós se surpreendiam com os filhos pequenos
manipulando as fitas, os discos, gravando, configurando os dispositivos, enquanto
eles apenas sabiam colocar a fita e/ou disco, ligar e desligar o aparelho. Quando
muito, avançavam e retrocediam o filme na fita e mudavam de faixa no disco.
Controles remotos sofisticados com múltiplas funções sempre foram objeto de
desafio para adultos, e brinquedos para os jovens. Por que isso? Porque a cada
geração que passa, nasce um novo contexto tecnológico, a tecnologia que se
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apresenta é “nova” para quem é adulto e é disponível e única para quem nasce
naquele tempo.
Quando hoje falamos em “novas tecnologias”, a juventude fica esperando que os
surpreendamos. Ficam achando que o professor vai chegar à aula portando um
dispositivo de onde sairá um holograma em três dimensões, onde aparecerá um
planeta, uma galáxia para ser vista em diversos ângulos, ou um corpo humano
translúcido onde se possam iluminar órgãos e manipulá-los como se ali estivessem.
Sim, as expectativas do que seja "novo" para essa juventude são muito diversas das
nossas. Eles nasceram nesse contexto digital.

Costumamos dizer que desde pequenos nos observam a colocar um DVD ou
selecionar filmes na TV digital usando um controle remoto. Tão logo sua motricidade
permita, eles o farão também. E nós nos surpreenderemos e diremos que eles são
especiais. Não, eles não são. Eles são representantes típicos do seu mundo, do seu
tempo. Eles têm fluência e ambiência digital, pois, evidentemente, eles nasceram
nessa época, e essas são suas referências, não as nossas.

Porém, eles continuam precisando de professores. Eles precisam, por exemplo,
saber como selecionar a informação correta e confiável entre as milhares que
aparecem quando fazem uma busca na Internet. Eles precisam aprender a escrever
corretamente e a usar a linguagem adequada para cada ambiente. Em espaços
como o WhatsApp e similares, a comunicação é rápida e direta: poderão abreviar e
usar a linguagem simplificada. Um e-mail, entretanto, é outro veículo de
comunicação, que vai requer outra forma de expressão. O texto escolar, outra
linguagem. Temos de explicar as diferenças e os sentidos. Precisamos explicar as
convenções do mundo adulto, o regramento de convívio social, do espaço de cada
um... Há muito a ser ensinado. O que não podemos fazer é usar o referencial de um
mundo que não se sustenta mais como referência para o jovem.

Não queremos dizer que nada se aproveita, não é isso. Apenas, que vivemos um
tempo em que a comunicação é diferente e usa recursos diferenciados daqueles aos
quais estamos acostumados. Quando os alunos saem das comunidades virtuais
onde encontram seus amigos, quer seja nas redes sociais, quer nos games online
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interativos, e vão para escola, eles encontram uma estrutura rígida, ortodoxa e
centrada

num

conteúdo

compartimentado

em

disciplinas.

Acostumados

a

gerenciarem problemas complexos de forma interdisciplinar e sem se dar conta
disso, para eles, fica difícil entender a separação e a compartimentalização do
saber.

Os problemas do mundo estão cada vez mais complexos e um saber apenas não dá
conta. Para resolver um problema, temos de buscar recursos em diferentes áreas do
conhecimento. Quando os jovens têm um problema, compartilham-no em fóruns,
redes, salas de bate-papo e, na busca da solução, vão a diferentes locais e
diferentes fontes e nem se dão conta de que estão usando conhecimentos de física,
de química, de matemática e de outros campos na resolução desse problema. A
solução acontece com a utilização de fragmentos extraídos a partir de suas
necessidades. Na escola, nós compartimentamos os saberes e não somos eficientes
em fazer a ponte entre eles.

Eles não querem mais a aula onde somente o professor apresenta conteúdo,
mostra-o, explica-o sem conexão com algum fato ou problema do cotidiano. Assim,
não é à toa que emergem com força as propostas baseadas em metodologias
ativas3, resolução de problemas4, Design Thinking5 e tantas outras, oriundas da área
de comunicação e marketing, como alternativas de se trabalhar na escola, na busca
de criar espaços diferenciados para a formação dos jovens de hoje.

Muda o meio, muda o comportamento das pessoas. Veen e Vrakking (2009)
apresentam o fenômeno do Homo Zappiens como grande fator de mudança na
educação. Essa nova geração faz coisas diferentes e é expoente de mudanças
relacionadas à globalização. Em Giraffa (2009), destacamos que não se sabe a
novidade que vem por aí, mas se sabe que a comunicação interativa é a base de
toda oferta tecnológica.
3

Ver detalhes em OLIVEIRA, M.G.; PONTES, L. Metodologia ativa no processo de aprendizado do
conceito de cuidar: um relato de experiência. X Congresso Nacional de Educação – EDUCERE,
Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Curitiba, 2011.
4
Sugere-se a leitura de
http://www.ufrrj.br/emanped/paginas/conteudo_producoes/docs_24/metodologia.pdf
5
Leitura interessante em: CROSS, N. Design Thinking: Understanding How Designers Think and
Work. Berg, Oxford and New York, 2011.
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A formação docente em discussão
La enorme máquina de la educación es rígida, endurecida, coriácea,
burocratizada. Muchos profesores están instalados en sus costumbres u sus
soberanías disciplinares… Existe una resistencia obtusa, incluso entre
espíritus refinados. El desafío es invisible para ellos.
Edgar Morin

Quanto aos docentes, o desafio é grande no que tange à aquisição de competências
para trabalhar com tecnologias, tanto no aspecto de operacionalização, quanto no
sentido de mudar sua práxis docente e a forma como organizar e ministrar sua aula.
Não existe mais espaço para aula meramente informativa.

Segundo Perrenoud (2000), o ofício de professor está se transformando. O autor
salienta que se devem privilegiar práticas inovadoras e, portanto, as competências
emergentes, aquelas que deveriam orientar as formações iniciais e contínuas,
aquelas que contribuem para a luta contra o fracasso escolar e desenvolvem a
cidadania, aquelas que recorrem à pesquisa e enfatizam a prática reflexiva. Dentre
as

dez

grandes

famílias

de

competências

sugeridas,

destaca-se:

organizar/dirigir/administrar situações de aprendizagem, trabalhar em equipe e
utilizar novas tecnologias.

Com certeza, essas competências afetam de forma direta a maneira como os
professores organizam suas aulas. Especialmente no que tange ao trabalho escolar
e à pesquisa, cada vez mais as possibilidades da Internet facilitam o plágio e a
postura da cópia sem reflexão. Ao mesmo tempo, blogs, redes sociais e diversos
espaços de expressão permitem e incentivam a autoria, cada vez mais colaborativa,
e isso faz com que seja necessário que se repense o tradicional conceito de
propriedade intelectual.

Perrenoud termina sua reflexão questionando se estamos a caminho de uma nova
profissão. Acredita-se que estamos apenas ajustando o foco da atuação docente e
ampliando o papel do professor quando permitimos que ele ultrapassasse a figura
de mero repositório para ser um guia, um facilitador um orientador do processo de
aprendizagem dos seus alunos.
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Na sua obra de 2012, Prensky surge com uma nova provocação: Sabedoria Digital.
“Sabedoria Digital transcende a geração definida e dividida pela distinção Imigrante /
nativo" (PRENSKY, 2012, p. 205). Essa pessoa digitalmente emergente (homo
sapiens digital) se difere do sábio humano digital (wise digital human), segundo ele,
em dois aspectos fundamentais: ele/ela aceita os acessórios digitais como
ampliação de suas habilidades inatas e as utiliza para facilitar suas decisões e tornálas mais sábias. "Sabedoria Digital significa não apenas manipular a tecnologia com
facilidade, ou até mesmo de forma criativa, o que significa tomar decisões mais
sábias aprimoradas pela tecnologia" (PRENSKY, 2012, p. 212).

Nesse contexto de desafios e possibilidades, nunca foi tão importante o papel da
escola e, em especial, do professor. Mudanças dentro e fora implicam resiliência de
todas as partes. Henderson (2003) destaca em sua pesquisa que resiliência pode
ser definida como a capacidade de recuperar, superar e adaptar-se com sucesso
diante da adversidade, e desenvolver competências sociais, acadêmicas e
profissionais. A pesquisa fornece o que deve ser feito nas escolas para fortalecer
resiliência nos alunos. Ele explica que, para conseguir isso, é requerida uma
mudança de atitude e um modelo de bem-estar que se concentra na aquisição de
poderes, faculdades e eficácia. Como a resistência é um processo natural na vida,
são necessários professores com uma atitude de construção da resiliência para
transmitir esperança e otimismo.

O paradigma mudou e o professor enfatiza cada vez mais o seu de papel: ele deixa
de ser o mero fornecedor de informação para ser o organizador do processo de
aprendizagem. Ele é o guia, o orientador e o facilitador da aprendizagem do aluno.
Prensky (2012) salienta que essa tarefa de mudança não pode ser feita apenas pela
atitude do professor e da gestão da escola. Para que esse cenário seja viável, é
necessário

que

sejam

adotadas

diretrizes

governamentais

para

causar

transformação na escola. O sistema de ensino desempenha um papel importante
para contribuir para essas mudanças: infraestrutura (computadores, dispositivos de
acesso à Internet com alta velocidade e qualidade), a flexibilidade para os
professores experimentarem as suas novas metodologias, verba para pagar a
educação continuada do professor, a fim de mantê-lo atualizado, e, claro,
remuneração adequada (compatível com a função) do professor.
Rev.

Traj.

Mult. – Ed. Esp. XIX Fórum Internacional
Vol. 6 – ISSN 2178 4485- Agosto/2015

de

Educação

35

Aretio (2007) nos coloca que essa nova realidade fez com que fosse estendida a
todo o planeta uma preocupação em adequar a formação dos indivíduos para que
eles desenvolvam as competências necessárias para trabalhar e conviver no novo
cenário. Os ciclos de renovação do conhecimento se produzem num período
temporal muito inferior à vida das pessoas. Dessa forma, faz-se premente que o
indivíduo se atualize constantemente para poder acompanhar o ritmo da sociedade
e sentir-se inserido e apto para desenvolver funções produtivas. A sociedade passou
por diversas fases nesses últimos 100 anos:


Sociedade da Informação: baseada no (então) novo sistema tecnológico que
seria consolidado pela Web 1.0, em que a produção dos conhecimentos e
informações, sua gestão e aplicação são baseadas fortemente nos recursos
informáticos;



Sociedade do Conhecimento: uma sociedade cognitiva que emerge de uma
civilização cientifica e técnica, imersa numa globalização da economia e de uma
cultura supostamente independente, onde devemos captar o significado das
coisas, compreendê-las e incentivar a criatividade. Onde a informação por si
mesma não produz conhecimento. Nesse contexto, é fundamental ter acesso à
informação e preparar o indivíduo para transformar essa informação em
conhecimento.



Sociedade da Aprendizagem: se refere ao sistema onde as pessoas são
formadas com uso das novas tecnologias e não se limitam a consumir
passivamente o volume de informações que recebem, uma vez que a constante
evolução técnica, econômica e social, vai requerer do indivíduo costumes e perfil
de “eterno aprendiz”. Reforçando a ideia de Aretio, costumamos, pessoalmente,
dizer a nossos alunos que “dormimos informados e acordamos desatualizados”.
Nossa atitude é verificar sempre as fontes consultadas e ampliar as opções de
busca de informação, estar abertos às novas oportunidades e não termos uma
atitude preconceituosa com respeito a como e onde podemos aprender.
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O professor que atua na escola contemporânea percebe o impacto das tecnologias e
a presença da cibercultura no cotidiano dos seus alunos. A relação simbiótica
estabelecida entre o meio digital e a conduta dos jovens de hoje muitas vezes faz
com que a realidade do presencial seja confundida com a virtual. As relações
interpessoais do virtual muitas vezes são mais vivenciadas e próximas do que
aquelas da presencialidade. As nossas escolas, na sua maioria, possuem
professores que estão ainda trabalhando na era “analógica”. Ou seja, não
incorporaram na sua atividade docente práticas que incluam o ciberespaço como
meio alternativo/complementar para trabalhar com seus alunos. Apesar dos esforços
em capacitar e formar professores para que incluam nas suas partidas as
possibilidades ofertadas pelas tecnologias digitais, estamos muito aquém do
desejado.

O grande desafio do docente é organizar os processos de forma que seus alunos
adquiram as competências necessárias para viver e trabalhar na sociedade baseada
numa nova cultura de aprendizagem. Para isso, é necessário que tenhamos
estratégias de formação que impliquem revisão das percepções e sentimentos do
professor. Não se trata apenas de motivação para uso de tecnologias, e sim de
atuação a partir de um conjunto de crenças adquiridas acerca do potencial dessas
tecnologias como elemento de diferenciação ou qualificação da prática docente, com
a certeza de que os recursos poderão ser utilizados de forma customizada e
adequada às necessidades e ao planejamento.

Comentários finais

Para finalizar essa reflexão, oriunda de anos de vivências e de pesquisas
relacionadas à questão da formação docente e uso de tecnologias digitais, citamos
Santaella:
O contexto é vasto. Ele pode e deve ser explorado sob uma multiplicidade
de aspectos. O que precisamos reter em nossas mentes é que vivemos em
um tempo em que não há mais lugar nem tempo para a nostalgia. A
velocidade tomou conta do mundo. E se há uma área da ação humana que
não permite que fiquemos à janela vendo a banda passar, essa área é a
educação. (2013, p.126).
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Precisamos reformular nossos currículos de formação docente de maneira urgente.
Não estamos formando os professores de que a sociedade precisa. Temos
currículos que tratam a questão do conhecimento de forma fragmentada,
compartimentalizada e sem a devida reflexão interdisciplinar.

No que tange às tecnologias digitais, a questão ainda é pior. Simplesmente estamos
negando a realidade. Alguns professores que formam professores não dão o
exemplo de como fazer. Muitos falam de tecnologias, discutem informática na
educação teoricamente e não mostram na sua prática como fazer. Para poder saber
ensinar com apoio de tecnologias, é preciso antes de tudo estudar com o apoio de
tecnologias.

Muitos docentes não possuem a devida fluência e ambiência tecnológicas e usam
como defesa o reducionismo, tratando da questão como uma mera “modernidade”.
O velho giz, o quadro e o livro impresso seriam os verdadeiros instrumentos da
docência. Ao negar a discussão crítica da inserção tecnológica digital, associada à
cibercultura, estamos promovendo um afastamento entre as necessidades que
emergem da sociedade contemporânea e a formação docente e auxiliando a
desqualificar mais ainda nosso papel formador.

Não acreditamos que os problemas enfrentados pelos professores sejam resolvidos
apenas com uma reforma curricular que passe a tratar de maneira transversal e
transdisciplinar a adoção das tecnologias digitais como vetores para mudanças no
contexto escolar e social. A questão é mais complexa e ampla. Porém, certamente,
uma das facetas a serem enfrentadas está relacionada à desatualização, à
obsolescência e à inadequação da formação de graduação que ofertamos na
maioria das nossas universidades, centros universitários e faculdades.

O paliativo encontrado pelas escolas para suprir as lacunas de formação tecnológica
e, principalmente, metodológica, são as capacitações docentes de curta duração,
associadas à Educação Continuada. Essa, como o nome sugere, é uma formação
de atualização complementar. Nossas pesquisas estão apontando que esse tipo de
capacitação não promove as mudanças desejadas na escala pretendida. Temos de
atacar a questão no seu âmago, na sua base: na formação de graduação. Para que
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isso aconteça, temos de ter reformas mais amplas no âmbito de políticas
governamentais, MEC e incentivo à renovação curricular.
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O ensino rural no extremo oeste catarinense: preocupações e
propostas na inclusão do jovem estudante camponês
José Fabiano de Paula1
Resumo
A ocupação e desenvolvimento do extremo oeste catarinense deu-se através da formação das
pequenas e médias propriedades rurais baseadas na agricultura familiar. Percebe-se que existe
atualmente uma evasão dos jovens e sua migração para os centros urbanos, modificando assim, a
paisagem. Diante da situação, políticas públicas por parte dos governos, em todas as esferas, foram
estimuladas para a permanência deste no campo. Porém, não vem alcançando o êxito esperado. A
presente proposta acredita que tal fenômeno manifesta-se pela complexidade sócio-cultural
reconstruída no espaço e tempo através de uma crise identitária vinculada ao pessimismo e a falta de
conscientização promovida pelo meio técnico-científico-informacional e a outros fatores, como o
ensino não-formal e informal que estimulam a existência desse evento.
Palavras-chave: Êxodo Rural - Educação Rural – Globalização - Inclusão.

Abstract
The occupation and development of the far west Santa Catarina took place through the formation of
small farms based on family farming. It is noticed that there is currently an evasion of young people
and their migration to urban centers, thus changing the landscape. Given the situation, public policies
by governments, at all levels were encouraged to stay in this field. However, it is not reaching the
expected success. This proposal believes that this phenomenon manifests itself in the socio-cultural
complexity rebuilt in space and time through an identity crisis linked to pessimism and lack of
awareness promoted by the technical-scientific-informational milieu and other factors such as not
teaching -formal and informal that stimulate the existence of this event.
Keywords: Peasant Exodus - Peasant education – Globalization - Inclusion.

Introdução

O processo civilizador da sociedade construiu e reconstruiu modelos de identidade
que foram absorvidas por populações inteiras, tanto com países de economia
planificada como nos emergentes. A burguesia urbana gestada na Idade Média e
consolidada com o poder político na Revolução Francesa passou a criar
mecanismos de manutenção de seu poder, não só através do poder econômico,
mas também político e cultural via Educação.

A formação dos Estados-Nação e a necessidade se consolidar as fronteiras com
língua e sentimento de pertencimento na população fez com que governos
1
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totalitários e autoritários lançassem mão de tentativas de assimilação repressivas,
em especial, para o fortalecimento do rei e posteriormente com a ascensão de
partidos políticos na Europa no início do século XX. Fato este que contribuiu para o
desencadear da 1ª e 2ª Guerra Mundial e o que Benedict Anderson (1989) chamaria
como o surgimento de “comunidades imaginadas”. A homogeneização da sociedade
é buscada intensamente, tanto que Guibernau (1997) lembra que “a nação
representa o contexto sócio-histórico no qual se encaixa a cultura e por cujos meios
esta é produzida, transmitida e recebida” (p. 77).

O Brasil não diferente a isso recebe forte influência desses governos e através do
Regime do Estado Novo, legitima o processo de assimilação dos quistos étnicos,
principalmente na região Sul do país. Dessa forma, a Escola, o Exército e os
Órgãos Públicos recebem a missão de nacionalizar as cidades e suas populações
rurais que não mantinham hábitos e costumes tipicamente “tupiniquins”.

A marginalização dessas massas e ao mesmo tempo a inclusão delas como um
símbolo de resistência à cristalização da cultura nacional provocavam perseguições
de todos os tipos. Nesta época a própria sociedade incorporou sentimentos de
exclusão como, por exemplo, a diferenciação entre o sujeito da cidade e o sujeito do
campo. Enquanto o primeiro era urbano e tinha acesso com mais facilidade a
tecnologia e o conhecimento, o segundo era dito “alienado”.

Neste período já inicia um padrão de comportamento que passa a justificar uma
desvalorização do rural sob o urbano. Esse governo nacionalista como os demais
que se segue apresenta que um país desenvolvido é um país urbano e industrial.
Sob o ponto de vista econômico foi nesta época que Vargas conseguiu os
investimentos necessários para a instalação da Siderúrgica Nacional: indústria de
base para a criação de tantas outras no país.

A partir desse momento e seguindo pelas décadas de 50 e 60 essa ideia ganha mais
força através da política desenvolvimentista do Governo Juscelino Kubitschek.
Ocorre nesta fase uma inversão dos quantitativos populacionais entre rural e urbano
que até então representava menor ao primeiro. As migrações e a inserção de
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grandes massas camponesas nas indústrias moldavam uma classe operária que já
vinha sendo gestada desde o início do século XX no Brasil.

A transformação da paisagem social e do próprio espaço geográfico, fruto de
influências econômicas e culturais, recebe uma ocupação historicamente construída
com grandes disparidades, pois enquanto havia uma concentração populacional no
litoral, o interior do Brasil via-se como um recurso agrícola a ser explorado.

A região do extremo oeste catarinense ou microrregião de São Miguel do Oeste foi
um espaço ocupado e produzido socialmente com os madeireiros e agricultores na
década de 40, oriundos do Rio Grande do Sul que buscavam na árvore nativa
Araucária um rendimento atrativo, já que se precisava desta matéria-prima para
abastecer a construção civil; “[...] à época e, principalmente e, posteriormente como
um gesto nobre, que possibilitou a entrada da civilização em uma região de 'puro
mato', onde 'não tinha nada' além de uma natureza 'inóspita'” (SILVA, 2010, p. 96).
Embora as dificuldades fossem consideráveis, os loteamentos com áreas definidas
de 25 hectares (uma colônia) consolidaram à agricultura familiar e a criação de
animais como vocação regional por um longo período.

Estes pioneiros eram oriundos das pequenas propriedades rurais da Serra Gaúcha
como também do Vale dos Sinos e da metade norte do Rio Grande do Sul. Portanto,
as etnias que prevaleceram foi: a italiana, a alemã, a polonesa e o luso-brasileiro. O
fenômeno ocorrido deveu-se a escassez de terras para o cultivo no estado vizinho e
a oportunidade de aquisição de propriedades mais baratas nesta região.

A incorporação de hábitos e costumes sul-riograndenses mantiveram-se e a
agricultura de subsistência que por sua vez, passou a sustentar estas famílias que
inicialmente encontravam-se desprovidas de estradas, energia elétrica, escolas e
outras oportunidades que somente as cidades médias e grandes poderiam ofertar.

Na década de 80 ocorrem movimentos acerca da Reforma Agrária e Assentamentos
foram estabelecidos na região. Contudo, a ausência de apoio e o próprio imaginário
que se construiu entre os agricultores já existentes e os assentados provocaram
discórdias e acirramentos entre as famílias. Os sem-terra “sofriam com o a
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discriminação e o desprezo de uma parcela significava da população local, que os
via como uma 'classe perigosa, a ser permanentemente vigiada e controlada'”
(SILVA, 2010, p. 202).

Contudo, ao longo do tempo as comunidades foram se integrando e estabelecendo
vínculos afetivos mais próximos. O contexto local de abandono e distanciamento da
capital: Florianópolis promoveu está aproximação e algumas cooperativas foram
implantadas delineando assim, uma nova postura da forma de gerenciar a produção
regional. Além disso, essas associações passaram a tornar-se as encarregadas de
fornecer um conhecimento não-formal das possibilidades que estes poderiam ter em
manter o vínculo entre os grupos.

O leite, a suinocultura e a avicultura, nas últimas duas décadas surgiram como um
recurso produtivo e com renda mensal garantida, provocando assim uma
“coexistência de objetos e ações sociais na sua face econômica e cultural manifesta”
(SUERTEGARAY, 2000, p. 21). Porém, as variações no custo de manutenção do
processo são influenciadas pela oferta/procura como também da ração/ pasto
destinado aos animais. Os cultivos de milho e fumo também se mantêm muito forte
entre os agricultores, mas diante das variáveis climáticas acabam sofrendo
prejuízos, seja através de estiagens prolongadas, como de invernos rigorosos com
muita chuva e geada.

O crédito agrícola e o próprio seguro, trazem insegurança a esses pequenos
proprietários rurais que se vêm a mercê, muitas vezes, de instituições financeiras
que visam tão somente o lucro. Aliados a isso e já comentado anteriormente, a
inconstância da produção e da renda gera insegurança, insatisfação, estima baixa;
uma cultura do medo que vem sendo incorporado às gerações futuras. A falta de
tecnologia, não geradas por resistência ao novo, mas por medo do endividamento é
outro fator que contribuiu para a desvalorização do homem do campo.

A trajetória histórica alicerçada em uma cultura burguesa dominadora reflete a
diminuição do homem do campo em prol do urbano. A cultura nacional brasileira,
influenciada por este modelo reproduz está situação não na aparência, mas na sua
essência. Essa ideologia culturalmente impregnada na sociedade e exigida pela
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Globalização estimula a desagregação do pequeno produtor rural que, por sua vez,
repassa aos seus filhos o sentimento de que a vida digna se conquista na área
urbana.

As oportunidades oferecidas como o emprego com salário fixo e pago mensalmente
sem a oscilação das condições climáticas ou dos altos e baixos dos produtos
agrícolas promovem a percepção de uma condição econômica melhor associada
aos ganhos com as leis trabalhistas como férias, 13º salário, adicional noturno, entre
outros benefícios que, na agricultura familiar não acontece.

As questões de se estar próximo a uma cultura urbana onde se concentra
instituições de ensino, hospitais, festas/danceterias, o celular que tem rede, a
internet com banda larga, as ruas calçadas ou asfaltadas sem barro, os
supermercados acompanhado da gastronomia, as lojas que vendem em várias
parcelas incentivam a cativar o jovem agricultor para que ele saia da sua
propriedade rural e se encaminhe para esse mundo, considerado por ele, cheio de
oportunidades e magia que lhe encanta pelas facilidades ofertadas.

A região do extremo oeste catarinense, representada no município de São Miguel do
Oeste como seu expoente, juntamente as pequenas cidades do seu entorno
demonstram que boa parte de sua área rural é representada por uma agricultura
familiar fortemente baseada na produção leiteira, seguida da suinocultura, na
avicultura e na produção de milho. Destaca-se que os latifúndios existentes na
região desenvolvem a produção do gado de corte.

Percebe-se que ocorre hoje o envelhecimento da população rural e que os jovens
buscam alternativas na cidade. Os próprios pais estimulam essa adesão ao urbano,
negligenciando assim um passado de luta e muitas conquistas. Os valores e
sentimentos incorporados a essas famílias são de que seus filhos não necessitam
passar pelas mesmas dificuldades que eles passaram.

A própria Escola Rural, quando ainda existente, traz, na sua maioria, os docentes da
área urbana que, por vezes, desestimulam as crianças e os jovens acerca da sua
permanência no campo através de relatos pessoais das condições desproporcionais
Rev.

Traj.

Mult. – Ed. Esp. XIX Fórum Internacional
Vol. 6 – ISSN 2178 4485- Agosto/2015

de

Educação

45

existentes entre o Campo e a Cidade. Quando os alunos moram no interior e
estudam na área urbana são estereotipados, por alguns colegas, como “da roça”,
despossuídos de tecnologia e conhecimento técnico, esquecendo-se de que a
informação já chegou nos rincões mais longínquos do Brasil.
A falta de consideração com o agricultor ao longo do espaço e tempo criou “feridas
que não foram cicatrizadas”, pois indiferente a toda a ajuda que lhe possa ser
oferecida a desconfiança e a dor acumulada contribui para que a criança e o jovem
migrem para o urbano, independente que existam políticas públicas de incentivo à
permanência do homem no campo com a melhoria das estradas, assessoria técnica
gratuita provinda do governo municipal, estadual e federal (porém incapaz de
atender a todas as propriedades), acesso a educação básica com transporte
público assegurado por lei; concessão de maquinário pesado para melhoria da
infraestrutura da propriedade; financiamentos a fundo perdido para a construção de
residência ou na produção agroecológica, entre outros.

Com isso, muitas destas propriedades estão se transformando em terras
arrendadas, vendidas para o vizinho latifundiário ou tornando-se sítios de lazer para
aqueles que residem na área urbana e que, nos finais de semana realizam uma
migração pendular para o campo onde encontram no seu entendimento o descanso
e a paz não alcançada na cidade. Trata-se de um paradoxo onde a Globalização
vigente vitima a população rural que resiste ainda nesta geração do campo. Já com
a geração futura não se sabe... A segurança alimentar Interna depende desses
lugares incrustados nas regiões interioranas do território nacional.

Daí a pergunta: como elaborar oportunidades para a permanência do jovem no
campo? Como recuperar a autoestima e acompanhar a Globalização veloz que
determina a economia e estabelece padrões culturais que sua família e este jovem
agricultor não se reconhece mais? Como perceber os vínculos e os avanços
alcançados na Agricultura e Pecuária por essas comunidades que não se identificam
mais com o espaço que ocupam? Como despertar o jovem para uma análise do seu
papel na manutenção da propriedade familiar e da trajetória histórica desta
identidade que vem perdendo sentido em detrimento das grandes propriedades
rurais? Como combater este sentimento de autopiedade e impotência de um grupo
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diante de uma história recente, mas enraizada ocidentalmente que exclui do
processo de padrão de desenvolvimento sócio-espacial? Que educação é essa,
formal, não-formal e informal que, em vez de valorizar, estigmatiza e marginaliza o
jovem agricultor e o espaço natural que habita? Por que as políticas públicas atuais,
embora tentem mitigar as relações campo-cidade, não estão trazendo, a contento e
a curto prazo, os resultados esperados?

Os questionamentos anteriores refletem a angústia da busca de um desprovimento
pautado não apenas no econômico, mas no sócio-cultural, onde o autoreconhecimento e a sua localização no espaço-tempo lhe proporcione a consciência
de agente e não apenas de observadores dos fatos e das decisões verticalizadas,
encontrando soluções para os problemas históricos e geograficamente construídas.

Referencial teórico e metodológico

A velocidade da informação ou do conhecimento acaba por produzir uma fluidez que
ultrapassa a capacidade humana de absorção, causando assim, para muitos uma
frustração por não se conseguir acompanhar os avanços tecnológicos e as
oportunidades geradas pela “Era da Informação”. A práxis atual globalizada motiva
um imaginário onde os grandes centros e as médias cidades tornam-se os
irradiadores de um saber que a comunidade rural incrustada no extremo oeste
Catarinense acaba por não ter.

Na elaboração do nosso arcabouço teórico-metodológico selecionamos alguns
autores e suas obras que acreditamos que poderão nos guiar nesta empreitada. No
entanto, estamos sujeitos ao longo deste percurso a acrescentar mais trabalhos e
retroalimentar os já existentes. Embora se apresentem Geógrafos, Sociólogos,
Historiadores,

Engenheiros

Agrônomos,

Pedagogos,

entre

outros;

somos

conscientes que reflexões de Gestores/ Administradores, Economistas e Estatísticos
também são bem-vindos a incorporar está base por também terem a sua
contribuição. Assim, comentaremos sobre alguns autores - os principais até o
momento para nós - que encontram-se nas referências bibliográficas deste
Anteprojeto.
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Por isso, iniciamos recordando a concepção de mundo técnico-científicoinformacional, discutido por Milton Santos e que nos subsidia com sua farta obra,
expondo as transformações ocorridas no espaço, bem como dos seus recortes em
diferentes escalas quando analisados a partir do conceito de território (poder
legitimado) e da paisagem (acúmulo desigual do tempo). A sua reflexão ampara-se
nas diferentes percepções dentro da Geografia Crítica dos seus agentes acerca do
local que ocupa. Sobre isso, ele comenta que: “Quando o homem se defronta com
um espaço que não ajudou a criar, cuja história desconhece, cuja memória lhe é
estranha, esse lugar é a sede de uma vigorosa alienação” (p. 263).

Com isso, nossa pesquisa envereda pela mentes e corações dos jovens buscando
os seus reais sentimentos e não aqueles que acabam interferindo em suas decisões
através dos diferentes mecanismos de homogeneização da sociedade rural. Na
perspectiva de Pierre Bourdieu (1989) as relações de poder em uma sociedade
evidenciam-se, constando assim a força vertical que indivíduos, grupos e instituições
podem exercer sobre determinados espaços, locais, regiões ou países. Somando-se
a isso, a massificação de uma identidade híbrida que não autoriza estes jovens a
assumir o seu pertencimento: rural, urbano ou rurbano? O sentimento é de
insegurança, tanto para eles como para os pais, e, por isso há a necessidade de se
explorar o termo identidade e suas especificidades. Nesta construção, Stuart Hall
(2006) nos auxilia expondo as variações entre os diferentes lugares acerca da
identidade. No nosso entendimento, seu livro possibilita traçar um paralelo das
características básicas das comunidades rurais com os hábitos/ costumes
particulares do cotidiano destes locais, associados ainda a sua formação cultural do
ponto de vista sociológico.

Em uma visão mais micro ou regional, Haesbaert da Costa (1988) apresenta a
construção de uma identidade mascarada do latifúndio sul-riograndense que através
do tempo vem recebendo novas conotações a ponto de transformar ideologias
específicas em regionalismos exacerbados. Sua pesquisa ajuda quando comenta
sobre as inferências locais e regionais na manipulação e exaltação de valores que
acabam por promover determinado grupo em detrimento do prejuízo socialeconômico-político do outro. Esta percepção favorece alertar para algumas causas
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que podem ou não ocorrer com os pequenos proprietários rurais e seus filhos em
São Miguel do Oeste.

Nesta estruturação do embasamento teórico acerca de identidade e a sua
manifestação no espaço, ou através do território, consideramos as obras de
Benedict Anderson (1989), Montserrat Guibernau (1997) e Eric Hobsbawm (1997)
que além de demonstrarem exemplos a nível planetário sobre o surgimento das
nações, também apresentam estudos que chegaram as causas e de que forma elas
foram moldadas dentro de um contexto global, porém com maior ênfase na Europa,
quanto a ascensão do urbano sobre o rural, ou ainda dos métodos empregados para
assimilar e impregnar determinados pensamentos nas suas populações. Reforçar-se
aqui práticas plagiadas pelo governo brasileiro para legitimarem a definição de suas
fronteiras para alicerçar o seu território. Não diferente assim, ao extremo oeste de
Santa Catarina.

Com Nobert Elias (1993-94) podemos aproveitar o seu trabalho quando encaminhase para o campo social justificando os comportamentos adquiridos ao longo do
tempo e do espaço pelas diferentes sociedades. A aproximação com o seu estudo
permite uma interação com as ideias (re)elaboradas pelos jovens camponeses da
região supracitada acima.

Na parte de contextualização histórico-espacial encontramos as pesquisas de
Adriano L. da Silva (2010) que retrata o conflito de terras na região desde a década
de 80 até os dias atuais, tanto no rural (sem terra) como na urbana (sem teto).
Muitos dos descendentes destas famílias são, no momento, o nosso alvo de estudo.
Quanto as questões de gênero e de sucessão familiar, Valmir L. Stropasolas
realizou um estudo na cidade de Ouro-SC com agricultores familiares sobre a
perspectiva dos jovens no mundo rural.

A nossa proposta aproxima-se dos estudos de Stropasolas, porém enquanto ele
enfatiza a questão econômica, casamento, agricultura familiar e o que os jovens
pensam em fazer para mudarem de vida; a nossa proposta visa escutar os pais, os
filhos e especialistas da área através de um diálogo horizontal em que a reflexão, o
conhecimento e o interesse forneçam uma permuta de experiências que conduza à
Rev.

Traj.

Mult. – Ed. Esp. XIX Fórum Internacional
Vol. 6 – ISSN 2178 4485- Agosto/2015

de

Educação

49

uma compreensão do mundo rural do extremo oeste catarinense associadas às
pretensões para fortalecer identidades, mitigar o êxodo rural dos jovens e contribuir
para a autoconstrução educacional de uma consciência coletiva de valorização de
um grupo tão marginalizado pela sociedade.

A dissertação de Mestrado de Simone Bianchini (2010) também retrata uma
realidade não distante de São Miguel do Oeste por construir um estudo sobre as
propriedades familiares e seus sucessores em Paraíso-SC (município vizinho).
Contudo, o seu trabalho não apresenta soluções para o problema, apenas acusa a
sua existência e a tendência do desaparecimento das propriedades que deverão ser
incorporadas pelos latifundiários locais.

Na perspectiva metodológica pretende-se empregar o livro de Lakatus e Marconi
para a organização estrutural da tese. Além disso, serão realizadas entrevistas com
os agricultores e seus filhos. Assim, utilizar-se-á o Manual de História Oral de José
Meihy (1996) na organização das perguntas e dos objetivos a serem alcançados.

Diante da consolidação de um alicerce teórico que perambule por conceitos de
espaço, território, identidade, contexto local e globalização, ensino formal, não
formal e informal, êxodo rural, relações de poder, “horizontalidades X verticalidades”
e, demais bibliografias que serão incorporadas a está base, também escutaremos a
percepção local dos agricultores e seus filhos para concebermos um diagnóstico
mais próximo da realidade que ocupa esta microrregião catarinense.

Por isso, os primeiros capítulos tratarão destes conceitos conjuntamente com o local
e o global. Uma varredura nos meios de comunicação, bem como nos arquivos
existentes também deverão acontecer com o intuito de obter fontes primárias que
tenham divulgado no passado e no presente a evidência deste fenômeno. Em
seguida, através da base de dados coletados com as entrevistas orais direcionadas
e já realizadas em parte às famílias rurais, propõem-se uma discussão deste
imaginário que transforma-se em realidade. Também, autoridades como: líderes
comunitários, Engenheiros Agrônomos, Padres/ Pastores; Representantes de
Órgãos Públicos, de Cooperativas e Sindicatos serão escutados a fim de
contribuírem nesta construção que vai muito além do econômico.
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Com os dados consolidados e discutidos, passa-se a um conjunto de atributos que
resultarão em uma intervenção que permeará o campo social-cultural-econômico
destas comunidades rurais. A pesquisa em si, preocupa-se não somente em expor
um problema local que não vem sendo resolvido pelas políticas públicas
governamentais, mas sim em apontar possíveis soluções para a problemática da
evasão juvenil do campo via aos diferentes tipos de educação.

Resultados

Com relação aos resultados não temos ainda uma conclusão acerca das atividades
pelo fato das mesmas estarem ainda sendo construídas. Contudo, as atividades
estão ocorrendo dentro da previsão. Inclusive, muita das hipóteses levantadas vem
sendo confirmadas através de entrevistas com a comunidade local: pais, filhos e
representantes de Instituições diretamente envolvidas com o ensino formal, nãoformal e informal da área rural.

As entrevistas como algumas bibliografias consultadas indicam que muitos jovens
continuam se afastando da área rural e provocando assim o seu êxodo por motivo
do “choque de gerações” (jovens que discordam da forma como os pais administram
a propriedade), da falta de subsídio financeiro estatal durante o insucesso em uma
colheita e a marginalização da população urbana com relação ao rural dentro da
própria Escola para aqueles que estudam na área urbana.

Porém, até o momento, está evidente o incentivo dos genitores em fazer com que os
jovens migrem para a cidade ou as cidades maiores em busca de melhores
condições econômicas, sejam elas para estudo, sejam elas para fins de trabalho. O
que sabemos é que, mesmo se eles possuírem algum tipo de estímulo para
permanecerem no campo por parte do Governo, o mesmo não vem atingindo as
mentes e corações como imaginado.

A mercantilização do ser humano habitante do campo como também a dificuldade
de se encontrar dentro de uma esfera do processo técnico-científico-informacional
lhe impede de se reconhecer como ser pensante e agente de seu destino. A
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ascensão do urbano sob o rural que referencialmente na aparência não demonstra
um subjugamento do outro, na sua essência indica através das pequenas situações
como a localização da sede da Cooperativa, a reunião sobre a agricultura, a
verificação do depósito da colheita dar-se-á através das decisões definidas em um
espaço. De que espaço estamos falando? Da paisagem urbana que concentra esses
propagadores globais que, por sua vez, definem padrões de comportamento e
diferenciações via educação não-formal e informal.

Pretendemos aqui não encerrar os resultados, mas apresentar algumas hipóteses
sustentadas nas 40 entrevistas já realizadas ao longo dos anos de 2013 e 2014.
Nossa intenção é atingir 150 jovens somados aos pais e representantes de
Instituições da região a fim de promover um diálogo horizontal e dela gerar uma
política pública mais efetiva na área da educação para essas comunidades
interioranas e rurais.

Considerações Finais

A nossa pesquisa visa compreender essa relação entre o rural e o urbano
determinado pelo processo histórico, onde a principal problemática está nos fatores
que poderiam favorecer e manter o jovem no campo, considerando para isso a
condição sócio-cultural-econômico que acabaria por influenciar na decisão deste de
permanecer ou não no campo. Para Milton Santos (2002) “o meio-técnico-científicoinformacional é a cara geográfica da Globalização” (p. 239). Não estamos negando
que esse aparato não tenha chegado ao campo através de fertilizantes, máquinas,
técnicas de plantio, entre outros. Porém, nem todos tem esse acesso como
percebemos – conforme nossa pesquisa até o momento - com as famílias que se
encontram na condição de Agricultores Familiares.
A reconstrução de uma consciência pautada na paisagem, na Educação e na “força
do lugar” que, produzisse nos jovens do campo a capacidade de se auto questionar
e, ao mesmo tempo, de influenciar as suas famílias na melhoria da sua autoestima
faz-se necessária. Até porque essa intervenção se auto justifica, já que “a família é
um princípio de construção da realidade social” (BOURDIEU, 1996, p. 127). A sua
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localização no espaço e no tempo é uma forma de situá-lo e fazer com que ele se
reconheça. A baixo estima, a falta de perspectiva, a negatividade tomam conta das
famílias que acabam interferindo nos filhos.

O apego em relação à terra pelas gerações sucessórias é substituída pela
caracterização de serem trabalhadores braçais e não pensantes. Esquecendo-se da
dinâmica natural do crescimento das plantas e do desenvolvimento sustentável com
conhecimento que poderiam aprender e expandir. Assim, “ser agricultor é ser
atrasado!” Trata-se de um arcabouço ideológico que se construiu ao longo dos anos
e que acabaram “deletando” a ligação com a natureza. Nesse sentido, Andreola
(2011) comenta sobre o retorno de uma pescaria de um Senhor de 95 anos que ao
se afastar do rio, o avista novamente fazendo o sinal da cruz. Segundo ele,
configura-se um
Gesto sagrado, litúrgico, de um humilde agricultor. O pequeno agricultor,
contrariamente aos latifundiários, tem com a terra, e com a natureza que a
povoa, uma relação de amor. Ao abrirmos a janela de nossa casa, pela
manhça, por que não olharmos para terra, num gesto ecológico-litúrgico,
como casa de todos, jardim primordial e a Grande Mãe-Terra? (p. 326)

Nota-se a falta de esperança produzida, ora pelo sentimento de vergonha por ser
agricultor, ora pela regressão da produção junto ao mercado ou condicionado à
interferência da paisagem natural (como terreno íngreme, áreas de preservação
permanente, entre outros que, por sua vez, acabam também influenciados pelas
questões climáticas na colheita). Por isso, há necessidade de encontrar a sua(s)
identidade(s), pois “o próprio processo de identificação, através do qual nos
projetamos em nossas identidades culturais, tornou-se mais provisório, variável e
problemático” (HALL, 2006, p. 12).

A responsabilidade de um pesquisador acadêmico é encontrar soluções para os
problemas que abarcam a sociedade, sejam elas das grandes massas como
também das minorias. Por isso, entender o processo de evasão dos jovens das
pequenas propriedades do extremo oeste catarinense a partir do polo de São Miguel
do Oeste e seu entorno, é trazer uma pesquisa que viabilize antes de uma obrigação
do jovem sair do campo, o de ele ter subsídios de conhecimento suficientes e
consciente para decidir se quer ou não permanecer junto às suas famílias e
desenvolver as propriedades. O resultado desta pesquisa pode oportunizar a relação
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do espaço local com a região, promovendo situações de aproximação e afastamento
com as realidades de limites com o estado do Rio Grande do Sul como também com
o Paraná.

Por isso, torna-se interessante escutar os anseios dessas comunidades,
reconsiderar pensamentos e a memória que estão guardados em parte de seus
passados e que possam, reconstruir um espaço econômico e cultural com base no
diálogo e nas horizontalidades, auxiliados assim pela técnica da História Oral.

As atuais políticas públicas esforçam-se por buscar alternativas de permanência e
de identificação. Em algumas situações isso ocorre de cima para baixo sem uma
discussão plausível das Instituições com a Comunidade. Esse descaso ou porque
não dizer falta de respeito com o agricultor e o filho que assiste tudo, auxilia para
que o conflito amplia-se, diminuindo ainda mais a possibilidade de mitigar o
problema. A escassez de uma dinâmica didático-pedagógica que funcione na
retomada do autoreconhecimento do ser humano produtor de alimentos através do
trabalho extensionista e das Escolas é algo que se pode mobilizar para se atingir
uma Educação interna nos projetos do Campo.

O presente artigo é a expressão de um singelo projeto de Doutorado em Educação
em que busca tornar em evidência e inclusivo uma realidade distante do espaço
educacional urbano, mas que não se faz em momento algum menos importante.
Assim esperamos aprofundar mais os conhecimentos e lançar sementes para
questionamentos posteriores e mais concretos.
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Inserção profissional e inclusão digital nas trajetórias de
egressos/integralizados de um curso de Técnico em Informática –
PROEJA
Patrícia dos Santos Nunes1
Resumo
O presente artigo oriundo de uma pesquisa busca contribuir para campo teórico em consolidação que
relaciona Educação de Jovens e Adultos e Educação Profissional. Foram analisadas as trajetórias de
alunos e alunas egressos/integralizados (processo de estágio obrigatório) do curso de técnico em
informática PROEJA, do IF (Instituto Federal Sul-Rio-Grandense) – Campus Charqueadas. Os
conceitos principais são: inclusão digital, inserção profissional e trajetórias. O objetivo geral da
pesquisa foi analisar o processo de inserção profissional dos alunos egressos e/ou integralizados do
curso de técnico em Informática, modalidade EJA, considerando, em especial, a formação recebida
no curso e inclusão digital dos mesmos a partir das trajetórias ocupacionais, buscando aproximações
com os referencias teóricos que inter relacionam Trabalho e Educação. O problema de pesquisa foi:
quais os lugares da inclusão digital na formação técnica de nível médio em trajetórias de jovens e
adultos do PROEJA para a sua inserção profissional como Técnicos em Informática na atualidade?
Foram realizadas entrevistas com a coordenadora do curso e quatro alunos egressos/integralizados,
além de análise do documento Base do PROEJA. A partir das análises realizadas, foi possível
perceber que os alunos possuíam trajetórias descontínuas, e não estavam incluídos digitalmente. A
partir da formação recebida pode-se afirmar que os alunos encontram-se em processo de inclusão
digital, e a formação recebida incide de forma positiva em suas trajetórias, criando melhores
possibilidades de inserção profissional e inclusão digital.
Palavras-chave: PROEJA - inclusão digital - inserção profissional - trajetórias.

ABSTRACT
The article aims to contribute to the consolidation theoretical field that relates Youth and Adult and
Vocational Education. The trajectories of students (the compulsory internship process) from computer
technician PROEJA of IF (Instituto Federal Sul-Rio-Grandense) - Charqueadas Campus - were
analyzed. The key concepts of the thesis are: digital inclusion, employability and careers. The aim of
the research was to analyze the process of professional integration of former students in the course
of computer technicians, EJA mode, considering in particular the training received in the course and
digital inclusion of the same from occupational histories, seeking approaches to the theoretical
frameworks that relates Employment and Education. The research problem was: what
are the places of digital inclusion in the technical training trajectories of youth and adults PROEJA for
their employment as technicians in IT today? We also produced the following research questions: 1)
What are the places of digital inclusion in the professional integration trajectories of young people and
adults? 2) What are the relationships between training in PROEJA's technical courses and the
demands of the labor market perceived by graduates of the course? Interviews were conducted with
the coordinator of the course and four graduates, and analysis of PROEJA's Base document. From
the research performed, it was revealed that students had discontinuous trajectories, and were not
included digitally. From the training received can be said that students are in the process of digital
inclusion, and the education received relates positively in their careers, creating better opportunities
for employability and digital inclusion.
Key Words: PROEJA - digital inclusion - professional insertion - trajectories.
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Introdução

Este artigo tem como objetivo socializar uma pesquisa realizada em nível de
doutorado no ano de 2006. O objeto central da pesquisa foi o PROEJA. Desta forma
este trabalho se insere em um campo teórico relativamente novo, que articula a
Educação de Jovens e Adultos e a Educação profissional. As duas modalidades de
ensino têm raízes e histórias distintas, porém através de programas como o
PROEJA, têm se buscado uma integração das duas. Tal integração trouxe muitos
desafios para os que se encontram envolvidos, de diferentes formas, neste novo
“campo” epistemológico, político e pedagógico se constituiu ainda como um
subprojeto do Projeto PROEJA/CAPES-RS2.

Santos (2010) traz de forma muito objetiva e eficiente alguns pontos importantes
sobre o PROEJA que podem dar a dimensão sobre os desafios deste novo campo
em consolidação. O PROEJA é fruto de uma reivindicação política que vem dos
movimentos sociais e sindicais; assim, tem como berço as experiências que,
segundo a autora tiveram êxito e envolviam a Educação Profissional e elevação de
escolaridade. Santos (2010) destaca o caráter inédito do programa, que ao ser
instituído primeiramente nos Institutos Federais, acabam tendo como foco um
público (EJA) que até o momento também era inédito em tais instituições. Outro
destaque importante da autora sobre o PROEJA diz respeito ao caráter compulsório
de sua implementação, que obrigou os IFs a mudar o perfil de cursos ao incorporar o
PROEJA.
Santos (2010) argumenta que PROEJA rompe com a “ordem”, uma vez que traz
para a rede federal um novo público, constituído por trabalhadores concretos, o que
exige diferentes adaptações por parte da instituição formadora.

2

que tem por objetivo investigar diversos aspectos vinculados à implantação dos cursos do
(PROEJA) nos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia localizadas no estado do Rio
Grande do Sul. O projeto busca ainda afirmar um campo de estudo teórico-metodológico
interdisciplinar, nascido da confluência da Educação Profissional e da Educação de Jovens e Adultos
(EJA). Pretende, também, provocar um debate, que possa subsidiar a formulação de políticas
públicas na área da educação profissional integrada à educação básica, analisando os impactos do
PROEJA para as instituições, para os professores e para os alunos envolvidos (FRANZÓI et al.,
2010, p. 167).
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Pode-se dizer que, de forma mais ampla, a presente pesquisa vislumbra igualmente
contribuir, ao discutir o PROEJA e a formação por ele ofertada, com a consolidação
deste novo campo teórico em construção e indiretamente com a qualificação
“desejada” pelos alunos trabalhadores do PROEJA, buscando aproximações com
referenciais teóricos que envolvem Educação e trabalho.

O PROEJA, surge com a proposta de articular a EJA (Educação de Jovens e
adultos) e a EP(Educação Profissional), uma vez que, muitos jovens e adultos,
mesmo cursando a EJA em nível de Ensino Fundamental ou Médio, continuam
tendo dificuldades de ingressar no mercado de trabalho, indicando que um dos
elementos é a formação insuficiente no que diz respeito à sua inserção profissional.
É no esforço de suprir esta demanda que o PROEJA começou a ser implementado a
partir de 2006 na Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica – (na época
denominados CEFETs - Centros Federais de Educação Tecnológica).
As trajetórias desses dois campos se fundem numa oferta da educação de
jovens e adultos com qualificação profissional, novamente possível após o
Decreto nº 5.154/04, e implementada pela rede federal de educação
profissional e tecnológica, a partir do Decreto nº 5.840 de 13 de julho de
2006, que instituiu, no âmbito federal, o Programa Nacional de Integração
da Educação Profissional à Educação Básica na Modalidade de Educação
de Jovens e Adultos – PROEJA. (FRANZÓI; MACHADO, 2010, p. 21).

Ao caracterizar o sujeito do PROEJA, Franzói e Machado (2010) colaboram
afirmando que esse sujeito não é o perfil de trabalhador idealizado pela Educação
Profissional, não é o jovem estudante que virá a ser o técnico, mas sim alguém que
está fora da idade para a escola regular, que trabalha ou está em busca de trabalho,
e que almeja uma formação profissional para melhorar sua condição, que muitas
vezes é precária, com relação ao trabalho. “[...] Os sujeitos do PROEJA fazem parte
das classes populares. São, em sua maioria, trabalhadores que retornam à escola
esperançosos por uma segunda chance (grifo dos autores). [...]” (Franzói, et al,
2010). Por isto, estudar as trajetórias formativas e profissionais dos sujeitos do
PROEJA se constitui como elemento importante para compreender o sentido do
PROEJA em suas trajetórias.

Tal política constituiu-se de três ações articuladas: a oferta dos cursos de PROEJA,
a formação de professores com foco nas duas modalidades e a execução de
pesquisas que visam acompanhar as experiências de PROEJA em andamento.
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A pesquisa foi desenvolvida buscando articulações e aproximações com o campo
investigativo que inter-relaciona educação e trabalho. Machado (2005) afirma ainda
que existe uma idéia de indissociabilidade e de mútua implicação entre trabalho e
educação, pois um já contém o outro em sua gênese. Porém, ambos possuem
funções sociais específicas que não se confundem nem se anulam, mas se
relacionam e se complementam.

Tomar como objeto de pesquisa as relações existentes entre Trabalho e Educação
significa “[...] assumir a centralidade do trabalho como constituinte da condição
humana [...]” (ARROYO, 1998, p.139). Assim, podemos dizer que o objeto principal
deste campo teórico são os processos de formação humana, vendo o trabalho como
princípio educativo.

Trazer para discussão o entendimento do trabalho como princípio educativo permitenos questionar os processos de formação humana e suas repercussões, o que nos
possibilita pensar sobre como o ser humano se forma, como ele produz o
conhecimento, a cultura, os valores, as identidades e como se dá o processo de
individuação, de constituir-nos sujeitos sociais e culturais, como nos aponta Arroyo
(1998).

Compreender o trabalho como princípio educativo, possibilita atribuir um lugar
central do mesmo na constituição do ser humano, uma vez que é através dele que o
ser humano se produz e se relaciona com a natureza, com outros e consigo mesmo
e nesse processo, se educa e/ou deseduca, e assim se forma. (ARROYO, 1998).

Libâneo

(2002)

entende

a

educação

como

interação

do

ser

humano,

compreendendo-o como um ser cultural, histórico, social, que se constitui e se forma
na relação com o meio em que vive e com os outros seres humanos. Partindo da
contribuição de Libâneo (2002) e do entendimento de trabalho já apresentado,
podemos olhar os processos de formação de um lugar que privilegia e considera as
relações entre trabalho e educação, vendo ambos como constituintes/constituidores
da vida humana.
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Para a execução da pesquisa a partir da perspectiva teórica brevemente
apresentada acima foram eleitos como conceitos centrais da pesquisa: inserção
profissional, inclusão digital e trajetórias. Foi definido ainda a seguinte questão
central de pesquisa: Quais os lugares da inclusão digital na formação técnica de
nível médio em informática em trajetórias de jovens e adultos do PROEJA para
a sua inserção profissional como técnicos em informática na atualidade?

Para tentar responder a questão central acima descrita, foi elencado como objetivo
central da pesquisa: analisar o processo de inserção profissional dos alunos
egressos e/ou integralizados do curso de Técnico em Informática, modalidade
EJA, considerando, em especial, a formação recebida no curso e inclusão
digital dos mesmos, a partir das trajetórias profissionais e de formação.

Foram elencados ainda os seguintes objetivos específicos:
 Mapear as ofertas de cursos de técnico em informática desenvolvidos no âmbito
do PROEJA no RS;
 Analisar a relação entre formação recebida no curso de técnico em informática e a
inserção profissional de jovens e adultos no mundo do trabalho;
 Identificar se foram considerados os níveis de inclusão digital dos alunos
integralizados/egressos do curso de técnico em Informática – modalidade EJA –
do IF Sul Rio Grandense – Campus Charqueadas – na elaboração e realização
do curso;
 Identificar nas trajetórias profissionais e de formação, indicadores de inclusão
digital relacionando-os com a inserção profissional dos sujeitos entrevistados;
 Compreender o significado da formação recebida para os sujeitos formados em
técnico em informática – PROEJA do

IF Sul Rio Grandense – Campus

Charqueadas.
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Com relação à metodologia para a realização da presente pesquisa foram prédefinidos e realizados os seguintes procedimentos metodológicos:
 Contextualização geral: realidade do trabalho e dos cursos de PROEJA – Técnico
em Informática;
 Identificação de cursos de técnico em informática PROEJA no RS, através do
mapeamento (ANEXO A) realizado pelo grupo CAPES/PROEJA – RS;
 Definição da unidade de pesquisa: IF Sul Rio-Grandense – campus Charqueadas
(alunos integralizados / egressos do curso de Técnico em Informática –
Modalidade EJA – manutenção de software e hardware).
 Visitas à instituição;
 Entrevista com a coordenadora do curso;
 Questionários com os egressos/integralizados do curso de Técnico em
Informática do IF Sul Riograndense – Campus Charqueadas;
 Narrativas individuais de egressos/integralizados do curso de Técnico em
Informática de Charqueadas;
 Entrevistas individuais com os 4 alunos egressos/integralizados. O critério de
escolha para definir os alunos e alunas entrevistadas foi a disponibilidade dos
sujeitos para a realização da entrevista.
Esta pesquisa se configura como qualitativa, uma vez que busca “[...] interpretar os
fenômenos sociais (interações, comportamentos, etc.) em termos dos sentidos que
as pessoas lhes dão [...]” (POPE MAYS, 2005, p.13). A unidade de pesquisa
elencada para a pesquisa foi o Instituto Federal Sul Rio Grandense – campus
Charqueadas. O curso de PROEJA pesquisado é o curso de Técnico em Informática
– ênfase em manutenção de software e hardware. O curso foi o primeiro do campus,
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que foi criado como resultado da primeira fase do plano de expansão da rede federal
do Governo Lula.

Para análise dos dados gerados nas entrevistas, foi realizada a metodologia de
análise de conteúdo. Conforme Franco (2005), essa metodologia permite que as
descobertas tenham relevância teórica, ou seja, não é meramente a descrição dos
dados, mas sim a relação do dado obtido com alguma forma de teorização. Assim,
[...] toda análise de conteúdo, implica comparações contextuais. Os tipos
de comparações podem ser multivariados. Mas devem, obrigatoriamente,
ser direcionados a partir da sensibilidade, da intencionalidade e da
competência teórica do pesquisador. (FRANCO, 2005, p. 16).

Antes de adentrar na análise de conteúdo dos dados coletados e assim apresentar
os resultados da pesquisa, serão apresentados os a discussão/definição dos
conceitos centrais que alicerçaram a tese.

Inserção profissional
Trottier (1998, p.133) sinaliza que “[...] pesquisar o ingresso dos jovens na vida ativa
não constitui um campo de pesquisa unificado. É atravessado por diferentes
correntes de pensamento e por inúmeros debates [...]”. Assim, pesquisar sobre
inserção profissional de acaba se constituindo em uma atividade complexa e, para
que se tenha êxito na pesquisa, é preciso sinalizar de qual lugar vamos olhar para
esse fenômeno e a partir de qual entendimento.

O campo de pesquisa sobre a inserção profissional é analisado de forma sintética
por Trottier (1998). O autor sinaliza que as pesquisas realizadas no campo da
sociologia da educação evidenciam em sua maioria a relação entre o sistema
educativo e as ocupações nos posto de trabalho abrangendo, assim, um campo
maior de estudo que relaciona o sistema educativo e o sistema de produção. O autor
distingue, com base em Tanguy (1983 apud TROTTIER, 1998), que tomam como
análise central o sistema educativo em si daquelas que se preocupam com a saída
dos sistemas educativos (emprego).
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Segundo Machado (2006, p. 189), “[...] a inserção profissional é a forma ou o
resultado de se introduzir, se relacionar, se integrar a um meio profissional [...]”. Para
a autora, a inserção profissional é um processo complexo e bastante seletivo,
considerando que são vários os fatores que contribuem para sua realização com
sucesso. Comumente, a escolarização tem sido apontada como um dos fatores
determinantes no processo, porém, a autora atenta para o fato de que muitos
jovens, mesmo qualificados, não têm conseguido inserirem-se com facilidade no
mercado de trabalho.

Franzói contribui para o entendimento do termo sinalizando que a inserção
profissional vem se constituindo como um campo próprio de estudo e conceituação e
refere-se ao “[...] processo de valorização e legitimação dos saberes e dos diferentes
atributos dos indivíduos que se dá entre a formação e o trabalho, construído pelos
atores envolvidos em um ou outro campo de atuação [...]” (FRANZÓI, 2006, p. 163).

Para o universo de minha pesquisa, entendo ser produtivo trazer como base central
o entendimento proposto por Franzói (2006) que afirma que atualmente a
capacidade de integração da sociedade é muito baixa ou precária e por isso o
período de transição acaba se tornando um período longo e, muitas vezes,
permanente.

Inclusão digital

Inclusão digital é um conceito que precisa ser problematizado e definido. Parto da
discussão do conceito propondo que “[...] o binômio exclusão/inclusão permite um
muito amplo espectro de discussões. Por ora, cabe dizer o quanto o processo de
inclusão depende, paradoxalmente, de um processo de exclusão [...]” (NUNES,
2006, p. 80). Trago esse excerto nesse momento para sinalizar que todo processo
ou fenômeno de inclusão incorpora um processo de exclusão, caso contrário, o
mesmo não existiria.

A exclusão digital pode ser vista como a nova face da exclusão social, uma vez que
os excluídos digitalmente são os mais pobres economicamente, conforme nos
aponta Silveira (2001). A exclusão digital impede que se reduza a exclusão social,
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uma vez que as principais atividades econômicas, governamentais estão migrando
para a web. Para o autor, devemos elevar a questão da inclusão digital à condição
de política pública.

Pineda (2007) afirma que é quase senso comum nos discursos sobre inclusão digital
associá-la à inclusão social. O levantamento sobre os entendimentos de conceitos
de inclusão digital realizado pela autora indicou duas correntes teóricas: uma visão
mais tecnicista, focada no acesso às tecnologias e outra mais social, focada nas
transformações sociais que a inclusão digital poderia promover.

Balizo em Castells (2005) o significado de encontrar-se excluído digitalmente. Para o
autor, existem três grandes formas de isso ocorrer: 1) não ter acesso à rede de
computadores (ou não ter acesso à Internet); 2) ter acesso, mas ter capacidade
técnica muito baixa para interagir na rede (ou possuir computador, mas não possuir
habilidades técnicas para sua utilização); 3) estar conectado e não saber qual
acesso usar, qual informação buscar, como combinar uma com a outra (não ter
criticidade para depurar as informações obtidas no computador).

Atualmente se fala ainda em Emancipação digital, que seria uma forma de avançar
ou “superar” a noção simplista de que inclusão digital é somente possibilidade de
acesso. Para Schwartz:
Os processos de “Emancipação Digital” buscam promover o deslocamento
do paradigma da “sociedade da informação” para um que tenha a
“sociedade do conhecimento” como horizonte, fazendo do acesso,
portanto, apenas um dos elos na cadeia produtiva (ou economia da
informação) que poderá dar sustentabilidade à emancipação econômica,
social e cultural. Neste modelo, capaz de organizar a produção e a
demanda por bens e serviços produzidos digitalmente pelas comunidades
atendidas por programas de inclusão digital, as populações menos
favorecidas passam a ter não apenas acesso, mas os meios de
conhecimento (software, hardware e conhecimento) para o controle dos
processos produtivos de conteúdo digital. (SCHWARTZ, 2005, p. 4).

A proposta do autor, a meu ver é muito interessante, principalmente porque mostra a
dimensão e a importância que as tecnologias digitais têm na atualidade. Conseguir a
emancipação digital seria uma forma de estar incluído digitalmente com a
profundidade necessária para participar e controlar os processos produtivos pelo
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menos na esfera digital, o que no meu entendimento ajudaria a diminuir a face da
exclusão social, no que diz respeito às tecnologias digitais.

Trajetórias Profissionais

O olhar desenvolvido na pesquisa pretende trazer não só elementos da trajetória
profissional, mas também da trajetória pessoal (considerando que ambas estão em
constante relação) ampliando o entendimento mais comum atribuído ao termo
trajetória profissional, que dizem respeito às diferentes e sucessivas etapas
seguidas pelos sujeitos durante seu processo de formação profissional, Essa
definição, simples e objetiva, resume de fato o significado mais comum atribuído ao
termo trajetória profissional3.

Franzói (2007) contribui para a ampliação e aprimoramento/aprofundamento desse
entendimento. A autora realizou uma pesquisa de doutorado, na qual estuda as
trajetórias formativas de alunos egressos de cursos técnicos a partir do PLANFOR,
já citado anteriormente. Seu estudo é inspirador e serviu como base para a presente
pesquisa. Ela analisou as trajetórias formativas e identidades profissionais dos
alunos egressos como ferramentas teórico metodológicas, conseguindo desta forma
responder às suas questões de pesquisa. Para Franzói
a noção de trajetória refere-se à articulação entre as estratégias individuais
e o marco histórico social em que se situam os sujeitos. Entendo com
Dubar (1997a), que as heranças e as posições de classe fazem parte
desse marco histórico-social, mas que embora imprimam sua marca nas
trajetórias, são reconstruídas pelo sujeito. (2007. p.77).

Ao realizar sua análise, a autora apresenta uma classificação para as trajetórias dos
indivíduos pesquisados, que entendo serem produtivas também para essa pesquisa:
 trajetórias mais contínuas: “[...] trajetória contínua não é sinônimo de inserção
estável. A continuidade quanto à situação ocupacional, pode dizer respeito a uma
trajetória que se desenvolve em uma mesma área de atividade, ou em uma
mesma empresa[...]” (FRANZÓI, 2007, p. 78);

3

Segundo o Dicionário de Educação Profissional em Saúde (trajetória profissional formativa e
itinerário profissional formativo são apresentados como sinônimos).
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 Trajetórias fragmentadas ou em “constante mutação” “Designa as trajetórias que,
quanto à ocupação, podem ser consideradas ‘erráticas’, sem continuidade nem
em um mesmo local de trabalho, nem sequer em uma mesma área de atividade
[...]”(FRANZÓI, 2007, p. 84).

Vale ressaltar que o enfoque maior de minha pesquisa são as trajetórias
ocupacionais que ao serem narradas pelos sujeitos durante as entrevistas
foramsendo tensionadas com as questões que envolvem a temática da inclusão
digital.

Para Franzói (2007), a trajetória articula as estratégias individuais e o marco social
nos quais os sujeitos se situam, conforme já sinalizado anteriormente. A autora
embasa-se em Dubar (2001) para compreender ainda que os sujeitos reconstroem
as heranças e posições de classe no marco social no qual vivem.

Dubar (2001) contribui para a discussão, trazendo elementos da sociologia que
podem ser pertinentes para a presente pesquisa. O autor se dedica a teorizar como
se constroem as identidades profissionais, mais especificamente dos jovens. Para
entender como as identidades são construídas, se faz necessário estudar a trajetória
social dos indivíduos. E é justamente essa relação que entendo ser produtiva para o
contexto desta pesquisa. Embora o foco não seja a identidade profissional dos
sujeitos da pesquisa, ela se constitui em um elemento importante a ser considerado
como nos sinaliza Dubar (2001), pois ao falarem de suas trajetórias profissionais, os
alunos e alunas poderão de alguma forma trazer à tona elementos constituintes de
sua identidade profissional.

Análise de conteúdo: construindo verdades provisórias
“(...) eu só tenho uma certeza, as minhas muitas incertezas!”
(PRIGOGINE, p.35, 1996).

A frase citada acima marca uma postura epistemológica que assumo enquanto
pesquisadora, uma vez que compreendo que “a marca da ciência dos nossos dias é
a incerteza” (CHASSOT, 2003a, p. 256). Assim, ao pesquisar, em especial na etapa
de análise dos dados produzidos, busco uma lógica de possibilidades, procurando
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problematizar e levantar hipóteses, questionamentos e respostas provisórias e não
produzir certezas absolutas ou a “revelação da verdade”.

Para a realização da pesquisa foram entrevistados quatro alunos, dois homens e
duas mulheres. Na época em que realizei as entrevistas, todos já haviam concluído
o curso, os dois homens já haviam concluído inclusive o estágio obrigatório,
podendo ser considerados alunos egressos. Das duas mulheres entrevistadas, uma
delas estava concluindo o estágio obrigatório e a outra ainda não havia realizado,
por

isso

são

consideradas

(nomenclatura

própria

da

instituição)

alunas

“integralizadas”. Para análise do conteúdo obtido na coleta de dados, os conceitos
foram trabalhados como unidades de sentido/categorias.
Análise 1: inclusão digital

Todos os entrevistados afirmaram não saber exatamente do que se tratava o curso
na hora da inscrição, uma das entrevistadas relata, inclusive, que ao se inscrever no
sorteio do curso de Técnico em Informática PROEJA, pensou que esse se tratava de
mais um curso de Informática Básica: “Aí quando apareceu a oportunidade, né? Eu
até entrei achando que era um cursinho básico de... de sei lá, assim, de seis, oito
meses. Eu até nem “tava” muito ‘a fim”, eu vi o cartaz e disse: ah, vou lá me
inscrever [...]” (ENTREVISTADA A, 2010).

Isto nos leva a pensar que os alunos não estavam necessariamente procurando
“profissionalização” em Informática, mas sim inclusão digital, que por sua vez, é um
processo mais amplo e complexo, no qual exercer a profissão de informata é apenas
uma das possibilidades.

O entrevistado B utiliza a informática para uso pessoal, para o lazer, uso autônomo e
uso social colaborativo. Conforme narrado pelo entrevistado, o mesmo utiliza a
informática e a Internet cotidianamente para se comunicar, participando de redes
sociais virtuais e comunidades virtuais, para pesquisas e, principalmente, para seu
trabalho. Este sujeito demonstra ter muita autonomia e autodidatismo para buscar a
resolução de problemas e produção de conhecimentos, já que atua como
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trabalhador autônomo, prestando serviços de instalação de redes, incluindo
hardware e principalmente software livre, conforme podemos ver a seguir:
Eu estudo mais hoje do que muita gente que faz faculdade, que cursa, que
tem ou é um... eu estudo bem mais. Eu estudo aonde? Livro. [...] Eu já
tenho um investimento só em livro e em curso, já tenho um investimento
bem pesado assim, que eu compro livro... eu sou autodidata.
(ENTREVISTADO B, 2010).

Já o entrevistado C faz uso pessoal, lazer, autônomo social e colaborativo.
Conforme sinalizado por ele, utiliza a informática para o trabalho, instalando e
realizando manutenção de software e hardware em notebooks, mas também utiliza a
Internet e seus recursos para: 1) comunicação, através de e-mails e programas de
comunicação instantânea; 2) pesquisas; 3) redes sociais virtuais.

A entrevistada D (2010) faz uso pessoal e para o lazer, pois como ainda não
conseguiu nenhum estágio na área, não utiliza para o trabalho. Segundo seu relato,
utiliza mais e-mail, redes sociais virtuais e comunicadores instantâneos, realiza
algumas pesquisas na Internet, principalmente para auxiliar a filha nas tarefas
escolares, conforme podemos ver abaixo:
[...] tem entretenimento também, pesquisas... É a função do Orkut, do
MSN, né? A gente pesquisa quando quer alguma coisa pesquisa preço, ãh
ou saber de algum assunto, alguma coisa, né? Tu sempre tem aquela
função o que que é... Tu tá tomando algum remédio, pra quê serve, pra que
quê é, né? Se é bom, se faz mal, né? Ah, e pra fazer trabalhos da escola,
pra ajudar minha filha também.

Podemos concluir, então, que a maioria dos sujeitos entrevistados utiliza
cotidianamente a informática no trabalho, além de fazerem uso pessoal e no lazer
para pesquisas, comunicação e participação em redes sociais virtuais.

Vale destacar que com relação à qualidade do curso, todos os entrevistados
salientaram, mais de uma vez que aprenderam muito ao longo do curso. Mesmo os
alunos que já tinham o Ensino médio, destacaram a qualidade do mesmo, seja nas
disciplinas específicas de Informática quanto do Ensino médio. A entrevistada A, por
exemplo, demonstra estar segura e pronta para atuar no mercado de trabalho como
podemos ver a seguir:
Eu acredito que todos que saíram, que se formaram, se formaram capazes
pra atuar em qualquer área da informática, tanto como software,
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programação, hardware e software e programação. Eu acho que sai capaz
sim de fazer, de trabalhar nessa área. (ENTREVISTADA A, 2010).

Esse é um elemento importante, embora não tenha a pretensão de avaliar o curso,
perceber como os alunos significaram a formação recebida é uma forma de ver
como a política responde aos seus propósitos. Conforme o entendimento dos
entrevistados, o curso possui uma qualidade superior a todos os outros que eles
cursaram, embora a comparação com relação à Informática seja com outros cursos
de Informática Básica, que evidentemente é diferente do que um curso técnico,
também o Ensino Médio, que a maioria já possuía, foi sinalizado com a qualidade
superior ao antes cursado.

Isto significa, segundo o relato dos sujeitos entrevistados compreender que a
qualificação agora recebida não só possibilita ter uma profissão, mas a possibilidade
de exercê-la com segurança e qualidade. Claro que se pensarmos em formação
profissional de forma mais complexa, teríamos que considerar as relações históricas
e sociais estabelecidas pelos sujeitos formados, para de fato compreender em que
medida a formação é de fato qualificada. Também seria preciso acompanhar como
os saberes adquiridos durante a formação são de fato mobilizados na prática da
profissão, por hora, ficamos com o sentimento e o valor atribuído pelos indivíduos à
formação recebida, que de fato, também serve como um indicador positivo sobre o
curso.

Análise 2: inserção profissional

Ao serem questionados sobre o processo de estágio obrigatório, os entrevistados
responderam:

Fica evidente que, após o estágio, os alunos se sentiram mais seguros e preparados
para ingressarem no mercado de trabalho, pois puderam vivenciar situações práticas
de sua profissão. Considerando que a inserção profissional é a forma ou o resultado
de se integrar a um meio profissional, o estágio é um momento importante neste
processo complexo.
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Para exemplificar, retomo o sentido dado pelos entrevistados ao estágio obrigatório:
a entrevistada A relata que o estágio foi um momento importante, no qual pôde
praticar o que havia aprendido no curso. A partir do estágio, será efetivada. Embora
não trabalhe com a ênfase do curso, atuando como professora/monitora de
informática básica em cursos de formação, a entrevistada destaca o papel
estratégico do estágio na formação do aluno. Também destaca que foi difícil
conseguir uma empresa para estagiar na cidade onde reside (Charqueadas) e que a
maioria dos alunos teve que procurar por conta própria (sem ajuda da instituição)
empresas para realizarem o estágio obrigatório.

O entrevistado B percebeu o estágio obrigatório como uma possibilidade de aplicar
os conhecimentos obtidos ao longo do curso. O estágio juntamente com estudo
permanente permitiu que o aluno desenvolvesse maior segurança para atuar na
área. O entrevistado considera importante ter um diferencial para a inserção
profissional do técnico em informática, não só a ênfase do curso. Ele realizou o
estágio em uma empresa de um amigo, por isso teve facilidade em conseguir
concluí-lo.

O entrevistado C destaca que o início do estágio foi difícil e que com o tempo e a
prática adquiriu segurança e pôde se especializar em determinado tipo de serviço.
O egresso fala da dificuldade que outros profissionais da área têm em ter
flexibilidade e que essa característica é importante para obter êxito na profissão.
Relata ainda que realizou o estágio com mais quatro colegas de curso e somente ele
foi efetivado.

A entrevistada D ainda não conseguiu realizar o estágio. Supõe que o estágio vai ser
importante na consolidação e aplicação dos conhecimentos adquiridos. Relata ainda
que está preocupada com o fato de ainda não ter conseguido o estágio e que ficar
um tempo sem exercer o trabalho de técnica em informática pode ser prejudicial. A
partir da fala da entrevistada D, percebemos que o fato de não ter conseguido o
estágio é frustrante. Ela atribui a dificuldade em realizar o estágio ao fato de ser
mulher.
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A entrevistada A não sinaliza a mesma percepção, entretanto, é preciso considerar
que ela realizou o estágio obrigatório como professora de informática e não
especificamente na área de ênfase do curso (manutenção de software e hardware).
Embora não seja o enfoque de minha pesquisa trabalhar com questões de gênero,
não posso ignorar que tais também contribuem positiva ou negativamente para a
inserção profissional de forma geral e não somente desses estudantes. O processo
de inserção profissional, conforme já dito anteriormente, é um processo complexo
(Naville, 1956) e uma das facetas que merecem consideração ao analisarmos tal
processo é a questão de gênero.

Outro ponto importante, que merece consideração ao analisarmos o processo de
estágio, é o fato dos alunos e alunas do PROEJA serem em sua maioria alunos
trabalhadores, conforme nos sinaliza a coordenadora do curso em entrevista
concedida à pesquisadora:
Nós temos um agravante com relação aos estágios... Nós temos várias
questões, nós temos uma cidade que tem poucos postos de trabalho. Tem
grandes empresas lá, onde todo mundo sonha trabalhar que é a Gerdau, a
GKN e tal e pequenas empresas no entorno, ah, que tem vagas, mas não é
pra todo mundo. Bem aí no ensino pra adultos, no ensino noturno que tem
um outro agravante que é o fato de que a maioria das pessoas já está
empregada e está empregada em outros segmentos, né? Então, ah... Bom,
como é que ele faz pra largar o emprego dele agora e fazer o estágio.
(ENTREVISTA DA COORDENADORA..., 2010).

Conforme informações coletadas em dezembro de 2010, o panorama da turma com
relação ao estágio é o seguinte: dos 19 (dezenove) alunos que concluíram o curso,
08 concluíram o estágio e apenas 02 haviam sido diplomados (é preciso realizar o
estágio e entregar o relatório para o recebimento do diploma).

Para finalizar esta seção e introduzir a próxima análise, trago como destaque a fala
da entrevistada D (2010) que ainda não conseguiu realizar o estágio:
[...] Ah, eu espero continuar [depois do estágio] nem que seja nessa
empresa. Que eu penso assim, né, se eu conseguir o meu estágio eu tenho
mais chance de entrar no mercado de trabalho, tu entendeu? Porque
geralmente quando tu não tem o estágio... Eu penso assim, né? Tu não
tem estágio, é mais difícil de tu entrar no mercado de trabalho. Que nem o
primeiro emprego porque geralmente, ah, porque pedem experiência. Não
te dão [oportunidade] e tu não acaba fazendo [estágio], não adquire
experiência por causa disso. Que daí eles se negam de te dar a
oportunidade e te cobram [...]
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A aluna integralizada sinaliza o estágio como uma oportunidade de ingressar no
mercado de trabalho e também aponta uma das principais exigências para ingressar
no mercado que é a aquisição de experiências prévias. Este processo também é
contraditório, pois ela mesma coloca que, ao mesmo tempo em que as empresas te
negam a oportunidade de adquirir experiência trabalhando, mesmo como estagiário,
exige que tenha experiência prévia.

Os entrevistados, ao analisarem as demandas do mercado de trabalho em
Charqueadas, entendem que apesar de existir demanda de serviço, existem poucas
oportunidades de trabalho, principalmente na formalidade. Existem muitas empresas
que terceirizam os serviços de manutenção de software e hardware (ênfase do
curso), e nem sempre é na própria cidade, o que acaba tornado escasso os espaços
de trabalho formal na área. Embora dois entrevistados atuem na cidade, vale
ressaltar novamente, que um deles trabalha em uma empresa terceirizada e outro
trabalha como autônomo, prestando serviços na área.

Outro aspecto relevante e talvez contraditório, mas que merece consideração, são
as exigências de formação nesta área, para conseguir oportunidades de trabalho,
conforme sinalizam os entrevistados, para eles o mercado de trabalho para o técnico
em informática exige muitas coisas que vão além da certificação, embora essa seja
igualmente exigida, é preciso saber língua inglesa e principalmente estar sempre
atualizado, por que é uma área muito dinâmica e complexa, em que os
conhecimentos e saberes se tornam obsoletos em um curto espaço de tempo, pois
as inovações em matéria tanto de software quanto de hardware são inúmeras e não
cessam. É preciso estar sempre se atualizando para conseguir estar apto a atuar na
área. As exigências na formação, muitas vezes, são específicas e por isso se fala
muito em falta de profissionais qualificados para a área.

O curso de Técnico em Informática é um curso que exige muitas habilidades e
saberes na área das ciências exatas, como matemática, lógica, etc. E para os que
nunca haviam tido contato com a informática, como era o caso da maioria dos
alunos do curso de PROEJA técnico em informática, campus Charqueadas, tais
exigências, conforme relatam os entrevistados, se constituíram ao longo do curso
como dificuldades a serem vencidas.
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Conforme já demonstrado no referencial teórico apresentado, segundo o
entendimento proposto por Trottier (1998) o período de inserção profissional
começa quanto o indivíduo inicia a busca por um emprego remunerado. Franzói
(2007) sinaliza que o processo de inserção não é linear e não se limita ao primeiro
emprego.

Assim, podemos dizer, que com relação à inserção profissional dos entrevistados
após o início do curso se deu concomitantemente ao período de formação, pois
todos informaram nas entrevistas que ao longo do curso procuraram emprego ou
estágio já na área de informática. Ainda tendo como base Trottier (1998), entendese que os jovens entrevistados ainda vivem mesmo após o termino do curso o
processo de inserção, uma vez que não se pode considerar que estejam em um
trabalho duradouro, já que a formação e a ocupação possível a partir dela para os
que trabalham, ainda é recente.
Análise 3 – Trajetórias

Os sujeitos pesquisados possuem segunda a classificação proposta por Franzói
(2006) trajetórias fragmentadas ou em “constante mutação” uma vez que os sujeitos
trabalharam em diferentes ocupações sem continuidade ou por um longo período de
tempo. Percebe-se ainda ao olhar suas trajetórias formativas e ocupacionais que se
caracterizam como público alvo do PROEJA, no sentido de serem /encontrarem-se
excluídos socialmente do mercado de trabalho, ou melhor dizendo, incluídos de
forma precária.

Ao relatar sua trajetória a Entrevistada A relata que nunca havia trabalhado
anteriormente com carteira assinada. Embora já tivesse trabalhado como babá,
doméstica e técnica de produção, ela afirma que não se considerava “empregada”,
ou seja, não considera essas atividades de trabalho emprego. A consideração da
entrevistada pode ser relacionada com o lugar do trabalho formal como lugar de
inclusão/exclusão social. Para Stoer, et al.
Se existe um lugar identificado pelo público como fonte de exclusão social
é o trabalho [...] Ser incluído neste processo significa ser incorporado no
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processo de trabalho e numa relação salarial. Ser alguém, significa,
portanto, estar incluído no processo de trabalho, o que indica que a
identidade depende em muito dos lugares que se ocupa[...] no processo
laboral (2004, p.59-60).

A ideia do “ser alguém” a partir do trabalho, é muito forte na fala dos sujeitos
pesquisados. Percebe-se que a partir da formação recebida, e do momento em que
começam a se sentirem com uma profissão, eles começam a se sentirem “alguém”.
Me parece, que os três sujeitos que agora trabalham na área do curso, sentem-se
realizados e menos excluídos, mesmo sem receber altos salários na atividade
laboral. Aparece um “status” que é característico da profissão, que pode ser
entendido como um processo de qualificação social. Paugan

contribui

para

a

discussão trazendo o conceito de desqualificação social, que segundo o autor
corresponde ao “[...] processo de expulsão do mercado de trabalho e às
experiências vividas na relação com a assistência que as acompanham em
diferentes fases [...]” (p. 63, 1999). A abordagem sociológica do autor, mostra a
importância social da relação entre trabalho, pobreza e exclusão. Essa relação pode
ser percebida, materializada na situação acima descrita, podemos afirmar que a
formação recebida contribui para reverter ou quem sabe amenizar o processo de
desqualificação social vivido pelos sujeitos da pesquisa.

Entender como se constrói a identidade profissional dos sujeitos pesquisados é
importante e produz entendimentos que contribuem para pensar o processo de
inserção profissional dos mesmos.

No caso da Entrevistada A, podemos perceber, que realmente até o momento do
curso, a mesma não havia construído uma identidade profissional. Tal construção
começa a partir da formação recebida como técnica em Informática. Conforme já
sinalizado anteriormente, a entrevistada A começa a “ser alguém” e ser reconhecer
como trabalhadora a partir dos estágios propiciados pela sua inserção no curso. É
importante salientar que o desejo e a expectativa dela não é atuar na área de
manutenção de software e hardware, que é a ênfase do curso, ela pretende ser
professora de informática.
Já a Entrevistada 4 vive o processo inverso, pois pretende deixar de trabalhar como
professora de educação infantil para atuar na área do curso, especificamente, na
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ênfase do curso. Embora ela já tivesse uma profissão e identidade profissional, a
partir da formação recebida muda o seu foco de interesse, inclusive rejeitando
ofertas de emprego na área anterior.

É possível perceber que todos os entrevistados parecem se reconhecer e se
identificar (no sentido de gostar) da profissão Técnico em Informática. Considero
este fato um elemento importante na análise e no sentido dado pelos sujeitos à
formação recebida, pois permite pressupor que se assim puderem, os egressos
deste curso de PROEJA pretendem continuar atuando na área de formação
propiciada pelo PROEJA.

O reconhecimento da profissão é, portanto, um elemento de forte incidência e
relevância nas trajetórias dos egressos, e está diretamente relacionado com o
reconhecimento social da utilidade de determinado serviço, conforme sinaliza
Franzói (2006):
[...] este reconhecimento implica, portanto, sua identificação com a
atividade que desempenha, e é o que faz com que queira nela permanecer,
ou ao contrário, na ausência de identificação com ela, queira desempenhar
outra atividade, ou seja, ter uma “nova profissão”. Está em jogo, portanto, a
identificação do sujeito com uma profissão, dada pela articulação daquilo
que o sujeito possui – os recursos de sua trajetória – e deseja para si –
seus projetos futuros- com o reconhecimento e o lugar que a sociedade lhe
reserva no mundo do trabalho. (FRANZÓI, 2006, p. 99).

Segundo pude perceber na análise das entrevistas, todos demonstraram um
sentimento de orgulho e satisfação com a profissão Técnico em Informática. Os
sujeitos pesquisados sinalizaram inclusive que tipo de atividade gostariam de
desenvolver a partir da profissão recém adquirida.

Os entrevistados B e C, por exemplo, querem continuar atuando exatamente na área
do curso (manutenção de Software e Hardware) porém dando um enfoque maior e
para isso estão se especializando desde o término do curso na instalação e
manutenção de redes. Os entrevistados vislumbram ainda, muitos projetos futuros
como poderemos ver na próxima seção. Já a Entrevistada D, por exemplo, não quer
mais atuar na profissão que tinha anteriormente. Todos demonstram boas
expectativas e pretendem continuar atuando na área de Informática, o que

Rev.

Traj.

Mult. – Ed. Esp. XIX Fórum Internacional
Vol. 6 – ISSN 2178 4485- Agosto/2015

de

Educação

76

demonstra que a formação recebida teve um impacto positivo nas suas expectativas
profissionais.

Percebemos que os entrevistados não utilizam as referências profissionais
anteriores para projetar planos futuros, é como se começassem a pensar a inserção
profissional somente a partir do curso, negando ou omitindo suas próprias trajetórias
ocupacionais. Isto nos leva a supor que de fato o curso se constitui como um divisor
e um marco importante em suas trajetórias, pois agora que se vêem como
profissionais (no sentido de terem uma profissão) começam a projetar possibilidades
e sonhos reais construídos com base na formação recém adquirida.

Assim é possível perceber que a formação recebida no PROEJA para esses sujeitos
possibilitou novos horizontes, assim puderam projetar e esperam dar continuidade
aos estudos e principalmente atuar na área, buscando sair do desemprego ou um
trabalho menos precário uma vez que agora possuem qualificação, ou seja,
potencial, para isto o que nos leva a compreender que o curso é uma marca
formadora importante nas suas trajetórias.

Vale ressaltar novamente que a inserção profissional não é um processo linear,
embora a forma como os próprios egressos a tratam pareça. Muitos elementos,
alguns já referenciados estão em disputa para que uma inserção profissional de
qualidade ocorra de fato. Desta forma, é necessário, além da formação do PROEJA,
ações (governamentais ou não) e políticas públicas que permitam que o processo de
inclusão social que pretende-se realizar impulsionados por programas como este
possa de fato se concretizar.

Percebemos ao analisar as trajetórias profissionais dos sujeitos entrevistados, que
nas atividades de trabalho exercidas anteriormente ao curso de Técnico em
Informática, não era exigido conhecimento em Informática, com exceção do
entrevistado B, que utilizava a informática na loja em que trabalhava. Desta forma,
podemos concluir que de fato todos podiam ser considerados excluídos digitais, uma
vez que não tinham acesso a informática nem no trabalho e nem em casa.
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Podemos concluir ainda que os sujeitos pesquisados se encontram em processo de
inclusão digital, não podemos afirmar que estejam totalmente incluídos, pois nem
todos possuem acesso à Internet em casa, por exemplo. Durante as entrevistas foi
possível perceber que os entrevistados não estão imersos na cultura digital, e
embora todos tenham computadores em casa e afirmem que acessam a Internet,
alguns assim fazem esporadicamente e não cotidianamente.

A formação de técnico em Informática se constitui em um marco importante em suas
trajetórias.

Através desta formação, os egressos e ou integralizados puderam

adquirir conhecimentos básicos e avançados sobre informática, porém os saberes
aprendidos se restringem mais à área técnica, mais especificamente às questões
que envolvem hardware e software conforme podemos ver no currículo do curso.
Isto significa dizer que ser um técnico em informática não é sinônimo de ser um
incluído digital em sua plenitude.

O processo de inserção profissional vivido pelos sujeitos pesquisados até o
momento de conclusão da pesquisa inclui a formação de técnico em Informática e a
“negociação” de diferentes atributos e capacidades que foram adquiridas durante a
formação e o contato mercado de trabalho. O estágio é um momento importante
nessa negociação, pois é o momento em que de fato se pratica o que se aprendeu
em sala de aula. Pelo relato dos entrevistados o estágio se constitui de fato em um
momento de formação importante e que de fato parece possibilitar dependendo do
caso a inserção no mercado de trabalho.

Ainda sobre o PROEJA, podemos afirmar que o mesmo potencializa a inclusão
social, na medida em que vislumbra possibilidades de formação profissional para
jovens e adultos que vivem na condição de excluídos. A inclusão social, possui
muitas facetas, para combatê-la, é preciso, portanto haver uma série de condições
econômicas, políticas e sociais para que de fato haja uma inclusão social.
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Neurociência, educação e tecnologias – interfaces
Clezio Gonçalves1
Guilherme Nogueira2
Resumo
Este texto é parte da palestra pronunciada no Fórum Internacional de Educação na Cidade de OsórioRS, onde se abordou questões sobre as interfaces entre cérebro, educação, aprendizagem e
tecnologia buscando-se o encantamento com o exercício do professor e suas possibilidades lúdicas
de trabalho e compreensão de sua corporeidade, na Roda de Conversas que ocorreu no dia 22 de
Julho de 2015.
Palavras-chaves: cérebro – educação – tecnologias - humor.
Abstract
This paper is part of the lecture pronounced in the International Education Forum in the city of OsórioRS, where he discussed issues on the interfaces between brain, education, learning and technology is
seeking the enchantment with the teacher of the year and its recreational possibilities work and
understanding of their corporeality, in the Conversations wheel that occurred on July 22, 2015.
Keywords: brain – education – technologies - humor.

Primeiramente, é uma alegria participar deste evento e contribuir com singelas
reflexões de nosso trabalho e as interfaces entre as Neurociências e a Educação no
encantamento do aprender. Agradeço novamente o convite da organização deste
congresso para aqui estar e compartilhar algumas das interfaces dos atuais estudos
das neurociências e a educação, sua formação e implicações cotidianas, incluindo a
relação com nosso corpo e nossa corporeidade. É uma alegria partilhar com todos
um pouco de nossa caminhada como pesquisador nas relações mente/cérebro que
são o foco de nossas investigações.

Neste sentido, no meio do tsunami de estimulação sensorial contemporânea, se
busca ampliar possibilidades para compreensão dos fatores que contribuem na
formação de um ser humano saudável, focando assim naquilo que realmente
importa como existência.

1

Doutor Educação e Neurociências Professor Adjunto do DEFI na Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil.
2
Professor da FACOS-RS, Doutorando em Gerontologia PUC-RS, Sócio do Planeta Cooperação,
Porto Alegre, RS, Brasil.
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É uma honra aqui estar, e partilhar a construção de conhecimentos que diferentes
pensadores e pesquisadores labutam mundo na busca de respostas para inúmeras
perguntas. Para compreensão de todos entendo que a aprendizagem é fenômeno
de compartilhamento biológico e acontece ao longo de toda nossa existência. Aqui
colocamos a primeira premissa de nossa apresentação: O cérebro aprende durante
toda vida (grifo nosso).

Neste momento enfrento um desafio que sempre me surpreende. É um desafio
considerável porque tentarei condensar neste pouco tempo que tenho o resultado de
pesquisas que levaram dezenas de anos para chegarem a resultados animadores.

Por convicção, preferiria poder conversar com grupos pequenos e assim realizar
uma série de vivências e experiências que evidenciariam sem sombra de dúvida os
avanços que a ciência nos trouxe até aqui. Por isto perdoem-me iniciar com uma
frase emblemática de meu falecido orientador Hugo Assmann que sempre nos
alertava em sua simplicidade, e que não me canso de lembrar em cada local que
visito “Palavras encantam... Mas exemplos arrastam”.

Um primeiro dado para reflexão de todos sobre os recursos destinados a pesquisas
científicas e outras atividades. No início da década de 90, ainda no governo de Bill
Clinton o congresso dos Estados Unidos da América destinou a quantia de 50
bilhões de dólares para serem investidos em pesquisas sobre o cérebro humano,
sendo declarada aquela década como a década do cérebro.

Grande parte dos avanços que hoje conhecemos sobre o cérebro foi a partir desta
década em que o salto qualitativo não foi apenas pelo volume do recurso financeiro,
mas pelo foco da pesquisa... É uma cifra realmente significativa, mas merece
registro outros valores que aparecem na mídia internacional apenas como nota de
rodapé. Em 2003, iniciou-se a guerra do Afeganistão. Na ocasião o ex-presidente
G.W.Bush Filho, solicitou ao mesmo senado americano a aprovação de um
orçamento anual de 470 Bilhões de dólares para as Forças Armadas que travou esta
guerra, Em outras palavras, em um ano (e nos subsequentes também) os EUA
gastaram 9 vezes mais com as forças Armadas do que com gastaram durante 10
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anos com pesquisa sobre o cérebro humano. Que fronteiras sobre o cérebro
humano poderiam transpor se este mesmo valor fosse aplicado em pesquisas.

Apesar disto... Sou otimista... Quando vejo um evento como este em que diferentes
profissionais se reúnem e procuram compartilhar experiências, compreender o
avanço da ciência e voltam seus olhares para a educação e a vivência saudável de
um corpo maltratado, minha esperança no futuro começa a deixar de ser um sonho
e começa a tornar-se uma realidade.

Assim falo a partir da ciência já que neuro + ciência aparece em primeiro, lugar. É
necessário deixar claro: A ciência não tem resposta definitiva para tudo. Pelo
contrário, sempre tem novas perguntas. Então não tenho estas respostas, pois há 50
anos não sabíamos o que sabemos hoje e nos próximos 50 anos, talvez nossos
futuros descendentes nos verão como homens da caverna num mundo
tecnologicamente completamente distinto de hoje. Alguém aqui ainda tem ou
lembra-se de três em um? Alguém ainda usa uma matriz de mimeografo? Ou quem
aqui, cita o certificado de datilografia como diferencial em seu currículo?
Isto coloca outro desafio – traduzir em uma linguagem compreensível o
conhecimento produzido pela neurociência sem simplificá-la demais a ponto de
descaracterizá-la e nem torná-la técnica demais a ponto de não compreendermos
seu significado, pois como diz Wittgenstein ‘Os limites de minha linguagem... São os
limites de meu mundo”.

Posso dizer que em situações de stress (defesa ou fuga) os neurotransmissores
através das vias tálamo-amígdala e córtex-amígdala convergem no núcleo lateral
desta que parece ter papel importante na coordenação dos processos sensoriais
COLINÉRGICOS na resposta de medo condicionado. Depois que a informação
sensorial passa pela amígdala lateral, a representação neural do estímulo é
distribuída em paralelo para vários núcleos da amígdala que podem ser modulados
por sistemas como o de memórias de experiências passadas ou relacionados ao
estado homeostático do indivíduo e deflagram todo um repertório de reações de
defesa (Charney, 2003;LeDoux, 1998). Assim, é provável que sejam armazenados
nas diferentes áreas do córtex ínfero-temporal que realizam a percepção de objetos.
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Os arquivos léxicos e fonéticos armazenados na área de Wernicke e suas vizinhaso amplo conjunto de áreas corticais situadas na confluência dos lobos temporal,
parietal e occipital, e assim por diante. O mesmo se pode supor para a memória
implícita de longa duração devem estar situados nas regiões motoras do córtex,
núcleos da base do cerebelo.

Gosto de utilizar esta citação de um artigo da área. Se você está familiarizado com a
linguagem técnica, este texto faz todo o sentido. Se não esta, é preciso
redimensionar os conceitos e compreender seus significados. O que nos interessa
neste momento é o fato de que existe um correlato biológico em nosso cérebro
sobre as memórias. Se pensarmos que um cérebro não existe fora de um corpo,
podemos pensar então que, aquilo que diz respeito ao cérebro, diz respeito ao corpo
e neste sentido, começamos a perceber as interfaces com as formas que nos
relacionamos com nosso corpo.

As neurociências não são uma única ciência, mas reunião de diferentes ciências
como a Neuroanatomia, Psicologia evolutiva, Filosofia da mente, Inteligência
Artificial e outras ciências afins. Em todas, busca-se compreender como o cérebro
funciona e as respectivas implicações nas formas de vivermos nossos cotidianos.

Vamos refletir hoje tendo como pano de fundo algumas referências como TOFLER e
seus conceitos das três ondas na história da humanidade; KANDEL – premio Nobel
de medicina e os princípios básicos de todo sistema nervoso; de KONRAD LORENZ
e seu conceito de imprintig na Etologia; de MATURANA e VARELA e sua
epistemologia da autopoiése e a Complexidade de MORIN. O que todos eles têm
em comum... O fato de que estudam e teorizam sobre o humano em sua relação
com o entorno – entendido aqui o ambiente em que estamos imersos e que
igualmente nós o co-construímos.

Mas este não é seu único ponto em comum. Teoricamente falando, pode-se dizer
que, usando-se diferentes ferramentas conceituais todos estes autores falam de um
ser humano que busca compreender a si mesmo e sua relação ao entorno. E a
relação com o entorno significa compreender a relação com o humor.
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Em primeiro lugar precisamos entender que o cérebro não é um órgão
exclusivamente humano. Ele está presente na evolução da vida. Mas o cérebro
humano possui características diferenciadas de outras espécies.

Pode-se dizer que existem três sistemas básicos que compõem o cérebro humano,
formando a famosa simbologia do cérebro tri-uno. Uma estrutura mais primitiva
composta pelo sistema límbico e o sistema encefálico, presente nos répteis. Um
sistema mais complexo e capaz e interações sociais complexas, o córtex cerebral,
presente nos mamíferos. E a camada mais recente em termos evolutivos o neocortex. Esta fina camada de menos de cinco mm é que é a nossa porção mais
distintiva de nossa humanidade. Por isto alguns autores se valem da metáfora de
dizer que uma pessoa possui três animais em sua cabeça: um réptil (sistema
límbico-encefálico) um mamífero (córtex cerebral) e um humano (neo-córtex).
Importante lembrar que o sistema límbico está associado ao comportamento de
ataque e fuga; o córtex cerebral é relacionado à consolidação de vínculos sociais e o
neo-córtex é que permite funções cognitivas de abstração.

Gosto de comentar que a estrutura do cérebro e o DNA que se organiza para
estruturá-lo como um piano que se auto-organiza e compõe uma pequena melodia
automaticamente (comportamento instintivo). Entretanto novas melodias podem ser
tocadas nesta mesma estrutura automatizada fazendo com que surjam novos
recursos melódicos e alterando sua base estrutural em termos de novas sinapses
neurais

Neste sentido é bom lembrar que a aprendizagem só acontece quando ocorrem
mudanças, não apenas no comportamento do organismo, mas também na sua
estrutura neural com a consolidação de novas sinapses.

Compreendendo-se este cérebro tri-uno, percebe-se que a aprendizagem também
acontece através da ativação do sistema límbico. Em outras palavras, através da
ativação dos sistemas de ataque e fuga. Assim se compreende porque a mídia traga
cotidianamente as notícias mais assustadoras relacionadas a mortes embora,
conforme JOHNSON (2012), na história humana o período atual é menos violento do
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que no passado. A desvantagem da aprendizagem pelo medo é que ela só é
eficiente se as mesmas condições em que ela aconteceu forem recriadas no futuro.

Para a evolução, isto ainda é pouco. Era preciso aprender formas novas de
interação com o entorno. Eis então que o córtex cerebral se desenvolve. Esta
estrutura permite a simulação de situações visando consolidação de aprendizagens
para eventos futuros.

Por isto, mamíferos jogam e brincam. E brincam como habilidade cognitiva que
permite simular situações para aprendizagens futuras de interação com o ambiente.
E porque eles repetem as brincadeiras? Porque os níveis de neurotransmissores
liberados nos instantes em que elas acontecem, proporcionam satisfação em tempo
real, além de consolidar as vias neurais derivadas daquelas simulações de
aprendizagem.

Se com o córtex surge a possibilidade de aprendizagem através das simulações, o
neo-cortex permite ao humano o humor através destas simulações. O humor é ainda
um mistério para a humanidade, mas aos poucos estudos científicos começam a
trilhar esta estrada.

Um bom exemplo é o livro "Ha!: The Science of When We Laugh and Why" (ha!: a
ciência de quando rimos e por que), do neurocientista Scott Weems. O texto é
interessante em muitos aspectos. O autor faz um bom apanhado dos estudos sobre
o humor, e hoje conta com sociedades e periódicos dedicados ao tema. Weens
propõe um modelo diferente para compreender o humor.

Este seria um subproduto da forma como nosso cérebro processa os milhares de
informações conflitantes que recebe a cotidianamente. Embora gostemos de
imaginar que usamos a lógica para avaliar as evidências e concluir com precisão,
trabalhos neurocientíficos sugerem é que a mente é resultado de uma cacofonia de
módulos e sistemas atuando em rede. Vence o módulo que responder mais
precisamente ao entorno. Frequentemente, o cérebro aproveita essa confusão para,
da complexidade, produzir ideias novas e criativas.
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Quando essas idéias atendem certos requisitos e provocam surpresa apresentando
algo que pareça, ainda que inusitadamente, solução para o conflito, o riso acontece
e sentimos prazer. Este prazer vem na forma de uma descarga de dopamina, o
mesmo neurotransmissor envolvido no aprendizado.

Outro ponto a destacar é que através do humor, criam-se laços de empatia que
reforçam ligações emocionais com os outros. Qualquer ambiente modifica-se através
de manifestações de humor legítimo. Os seres humanos passam mais tempo rindo
do que exibindo qualquer outra emoção.

A ação do humano no mundo na sua relação cérebro-mente constrói o mundo e sua
cultura. E podemos ver em alguns vídeos, como por exemplo, dos filmes
Koyanysqatsy o quanto a cultura interfere na forma de percepção de mundo. E não
apenas as diferentes formas perceptivas, bem como forma a diversidade humana,
que habita nosso planeta. As pesquisas nas neurociências se baseiam muitas vezes
em situações que fogem de nosso conceito de “normalidade”.

Estes vídeos apenas mostram um aspecto de uma ciência que compõem as
neurociências, qual seja a etologia – estudo do comportamento dos animais e uma
das coisas que Konrad Lorenz nos presenteou foi com o conceito de IMPRINTING e
de que comportamentos são imitados em diferentes espécies no reino animal. Bem
como os trabalhos de Tronick (1960) que demonstram no campo etológico o que é
importante em termos de afeto e/ou alimento.

Assim como a cultura diversifica a percepção humana, isto acontece também com
relação ao humor. E para isto é necessária uma inteligência aguda para
compreender suas manifestações a partir dos entornos culturais construídos
socialmente.

Quando se fala de humor, todos parecem saber do que se trata, entretanto, o humor
é um fenômeno complexo, pois não existe uma teoria geral do humor ou uma
definição com a qual todos concordem. Psicólogos, sociólogos, filósofos e
antropólogos, dentre outros cientistas de várias áreas do conhecimento têm se
empenhado em encontrar uma teoria abrangente para o humor e o riso. Ao definir o
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que é o humor, encontra-se uma ampla variedade de teorias que têm forte suporte
sob determinada abordagem, se mostra inválida para outras.

A primeira dificuldade é como estudar o humor. Como uma reação fisiológica? Como
comicidade? Como virtude? Como disposição mental? Ou como característica de
personalidade? O interessante é que nada disso está fora do humor, mas ao mesmo
tempo não apreende a totalidade de sua natureza, pois o humor é volátil e tentar
entendê-lo a partir de somente um ponto de vista, tira-lhe a essência de liberdade.

A noção de humor é relativamente nova em seu significado moderno, cujo primeiro
registro aconteceu na Inglaterra em 1682, já que antes disso, significava disposição
mental ou temperamento. Em sua pesquisa histórico-cultural do humor, Bremmer e
Roodenburg (2000:13) o definem como “qualquer mensagem – expressa por atos,
palavras, escritos, imagens ou música – cuja intenção é a de provocar o riso ou um
sorriso”. Essa definição permite aos autores estenderem as investigações à
Antiguidade e ao início do período moderno, e identificar a importância do humor na
cultura desses povos.

Mas este conceito deixa de fora o humor como virtude ou como reação fisiológica do
corpo humano ou ainda, o humor como uma característica de personalidade.
Estudos inferem que uma boa risada ativa a química dos neurotransmissores e
aumenta nossa capacidade de resistir a doenças, bem como relaxar o corpo e reduz
problemas associados à pressão alta, infarto, artrite e úlcera.

Algumas pesquisas sugerem que a risada também possa reduzir o risco de doenças
cardíacas. Um estudo realizado na University of Maryland Medical Center sugere
que um bom senso de humor e a habilidade de rir das situações difíceis ajudam a
mitigar os efeitos físicos prejudiciais de emoções estressantes (Discovery Health
Website, s.d.).

Existem críticas a essa abordagem. Duas questões devem ser aprofundadas para
entender os benefícios do humor e da risada. O primeiro é a impossibilidade de
apontar o que traz os benefícios: a risada ou o humor? E a segunda questão é o
fator social do humor e da risada. Afinal, se rir é um fenômeno social há a
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possibilidade dos benefícios citados anteriormente serem oriundos da convivência
social, em vez de serem benefícios do humor.

Neste aspecto cabe uma reflexão sobre as Redes Sociais. É comum encontrar-se
em sites de relacionamento as características desejáveis de um futuro par ideal. São
recorrentes as expressões de “bom-humor, inteligente”. Nestas situações costumo
brincar.... Desejar bom humor e inteligência da uma pessoa é um pleonasmo. Para
exercer um Bom Humor (assim com letras maiúscula) preconiza-se inteligência. Em
outras palavras. Bom humor é sinal de inteligência... Deboche... Qualquer idiota faz.
(Grifo nosso).

Mas inteligência não é necessariamente sinal de bom humor. De Aristóteles à
Gertrude Stein se sabe que mesmo na infelicidade se pode gerar uma criatividade.
Por isto o humor exige ginástica intelectual e observação astuta da natureza
humana. Em sua raiz, o humor tem a ver com conflitos não resolvidos e "detectar
estes erros é a forma pela qual nossos cérebros transformam conflitos em
recompensas".

Sem essa capacidade, não seríamos capazes de tomar decisões, aprender novos
truques ou estabelecemos empatia com o outro. Necessário destacar também que o
Bom humor não é incompatível com a seriedade no exercício de uma função com
responsabilidade, respeito e competência.

Neste sentido precisamos ter clareza da metáfora de Leonni que nos alerta para
compreendermos as dimensões epistemológicas de uma abordagem conceitual.
Utilizando-se de uma história feita para crianças (Fish is Fish), mostra-nos o quanto
a dimensão compreensiva da epistemologia pode afetar nossa forma de percepção
do mundo.

O aspecto a destacar é que o processo cognitivo vivenciado no mundo em geral
caracteriza-se por uma hipertrofia da dimensão “mentalista” e discursiva. Não
estamos afirmando que esta abordagem é errada. Nem que precise ser
desconsiderada. Pelo contrário, procuramos apenas mostrar que ela não é mais
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suficiente para explicar a complexidade do conhecer humano e, portanto, precisa ser
revista para potencializar sua ação. E o humor nos auxilia neste processo.

Sabemos os resultados e os efeitos da opção mentalista de conhecer: a divisão do
sujeito x objeto no conhecer; a separação entre o objetivo x subjetivo e os paradoxos
éticos entre o agir e o pensar. Apesar de tudo, possibilitou resultados significativos.
Propomos, apenas, uma guinada conceitual e vivencial nesta abordagem para
inserirem-se também a dimensão da corporeidade como processo cognitivo e as
respectivas implicações que esta hipótese representa.

Assim como avançam pesquisas que mantém o processo cognitivo como
descarnado do cérebro ou do corpo também avançam trabalhos que mostram a
necessidade de reverem-se estes conceitos à luz das relações da mente e do
cérebro como instâncias complexas e inerentes uma na outra.

Esta proposta não é nova, pois já foi apontada por autores em diferentes áreas e
épocas (M. PONTY, MATURANA, VARELA). Apenas traz à discussão, à luz de
outros referenciais, a inserção da dimensão da corporeidade no processo de
conhecer.
Como diz VARELA (1991) “o cérebro não é um computador. Não podemos entender
a cognição se a abstrairmos de sua encarnação”. Neste sentido, o processo de
conhecer, não é uma entidade abstrata no sentido idealista do termo, mas
caracteriza-se por trazer consigo as marcas de sua “encarnação” (usando-se esta
palavra na tradução portuguesa para “embodied” cujo sentido neste trabalho
manterá como “enação” a partir de uma corporeidade).

Estamos tão habituados ao fluxo constante de nossa experiência corporal e de suas
variantes sensoriais que não percebemos o quanto ela está implicada em nossa
construção do mundo, situação que VARELA chama de “enação”. Descartando-a
assumimos uma posição dualista privilegiando os aspectos mentalistas de nossa
experiência cotidiana.
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Rodney Brooks, diretor do Laboratório de Inteligência artificial do Massachusetts
Institute of Technology (MIT) no final da década de 80 lançou uma declaração,
afirmando que só seria possível fazer robôs verdadeiramente autônomos se eles
fossem encarnados no contexto material de um mundo sensível e ecologicamente
situado. Não se trata de um mundo definido por uma lista de propriedades, como se
faz habitualmente nas simulações de computador. Alan Turing criou o famoso teste
que permite a simulação cognitiva de um ser humano por uma máquina. Mas uma
pergunta que não se fez na época... será possível uma máquina, compreender o
humor e principalmente rir de si mesma? Que mundo futuro pode existir sem o
espaço para o riso.

Muitos pesquisadores acham que não será possível entender a cognição se a
abstrairmos do organismo inserido numa situação particular, com uma configuração
particular, isto é em condições ecologicamente situadas. Fala-se de situated
cognition, em inglês, ou embodied cognition, cognição encarnada, ou ainda, em
enação “O cérebro existe no corpo, o corpo existe no mundo e o organismo age, se
mexe, caça, reproduz-se, sonha, imagina. E é dessa atividade permanente que
emergem o sentido do seu mundo e as coisas” (VARELA, 1991). O mesmo se aplica
a capacidade humana de rir de si mesmo.

Sou suspeito para falar, pois me considero fã dos estudos sobre o cérebro e a cada
avanço das neurociências percebo as interfaces possíveis com a educação e com o
encantamento

com

as

possibilidades

fantásticas

em

termos

de

novos

encantamentos na aprendizagem. E hoje me atrevo a dizer e não aceitar a dicotomia
do corpo e da mente, pois quando se compreende o cérebro humano percebemos
que tudo que conosco acontece diz respeito as formas como nos relacionamos com
o mundo e como percebemos as possibilidades futuras.

Em outras palavras Somos um ser em movimento e, como dizia Reich, se o amor, o
trabalho e o conhecimento são as fontes de nossa vida. Deveriam também governála.
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A esta citação acrescentaria que estes elementos, quando combinados com
inteligência nos permitem rir.... E que talvez a maior liberdade de um ser humano,
nas palavras de Luis Fernando Verissimo é a liberdade para rir de si mesmo.

Obrigado.
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O Outro: a radicalização da inclusão da sua potência humana
Ana Felicia Trindade Guedes Trindade1
Martha Luci Maria Sozo2
Resumo
O propósito desse artigo é refletir, de maneira intensa e preocupada, sobre a Educação Inclusiva
como um movimento de radicalização da Potência Humana. Consideramos que essa é uma questão
primeira: a de conceber, reconhecer e respeitar a Potência Humana que existe em todas as pessoas
acima de tudo, independente das suas necessidades e deficiências. Sobre essa base epistêmica,
desejamos produzir reflexões sobre a Educação Inclusiva, à luz de alguns pontos de vista
transdisciplinares, como diferença e igualdade, cultura e culturas, ontologia da relação e antropologia
do inter-humano, alteridade, aprendizagem de amar, direitos humanos, expressão vital do sujeito
humano enquanto ser-viver espiritual. Pelas entranhas dessas possibilidades, colaboramos com
algumas circularidades bem possíveis de se fazerem concretas no chão da Escola, a qual se deseja
pensar como espaço real de inclusão radical do outro como sujeito de direitos, com energia vital,
espiritual e estética, como produtor de belezas – de potência e autopoiética.
Palavras-chave: Educação Inclusiva - radicalização da inclusão - Potência Humana - espiritualidade.
Abstract
The purpose of this article is to reflect, in an intense and concerned way about Inclusive Education as
a radicalization of motion recognition Human Potency. We believe that this is the first question:
conceive, recognize and respect the Human Potency that exists in all people, regardless of their
needs and deficiencies. On the perspective of this epistemic base, we want to produce reflections
about inclusive education, collaborating with some transdisciplinary points of view, such as unity and
difference, culture and cultures, ontology of relation and anthropology of inter-human, alterity and
capacity to love, human rights and vital expression of the human subject as being-spiritual living. For
these conceptual guts, we present some well circularities possible to make concrete in the basic
school, which wishes to think itself like a space of real radical inclusion of the other as a subject of
rights, with vital energy, knowing, spiritual and aesthetic, as a individual producer of knowledge and
beauty – of Potency and Autopoietic.
Keywords: Inclusive Education - radicalization of inclusion - Human Potency - spirituality.

Enlaces Introdutórios: a Potência Humana como base epistêmica

Nosso trabalho defende a existência da Potência Humana, incondicionalmente, em
todas as pessoas - independente de suas necessidades ou deficiências. Porque
pensamos que as histórias humanas são diferentes, as condições históricas, sociais,
1
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Pedagogia Poiética – Primeiras tramas, Editora Appris, a ser lançada na 61ª Feira do Livro de Porto
Alegre, em novembro de 2015. escidada@hotmail.com
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culturais, políticas e econômicas se gestam em espaços-tempos-circunstâncias
diferentes, as culturas são muitas, as configurações de necessidades e deficiências
também são múltiplas. Essa compreensão ampliada sobre a diversidade, pluralidade
e multiplicidade dos campos em que as humanidades gestam-se reconhece que
todas as pessoas humanas são potentes e autopoiéticas o suficiente para se
reorganizarem, se reinventarem, produzirem e aprenderem. Essa fé na Potência
Humana implica pensarmos que, independente das necessidades ou deficiências,
todas as pessoas desenvolvem-se, de uma maneira ou de outra, independente dos
parâmetros com os quais construímos ou pensamos esse desenvolvimento. Implica,
sobremaneira, pensarmos que essa Potência Humana toma existência concreta
diante da concepção, reconhecimento e respeito com a sua existência. Implica
pensarmos que ela realiza-se quanto mais estiver sendo reconhecida, respeitada e
nutrida.
Essa é a base epistêmica que acreditamos e, por isso, recortamos-a, nesse estudo,
para refletirmos sobre Educação Inclusiva. Nossa defesa de que a Escola é um dos
espaços educativos onde pode realizar-se a luta radicalizada pela inclusão da
potência do sujeito humano, independente das suas necessidades e deficiências,
promovendo, verdadeira Educação Inclusiva. A partir de uma concepção política
consistente de que todo sujeito é sujeito de direitos, de que todo sujeito é sujeito do
direito de desenvolver-se também em coletivos, que todo o sujeito existe em
potência, que todo ele aprende, que todo o sujeito tem o direito de ser percebido e
reconhecido como parâmetro de si mesmo, pode a Escola construir-se como uma
comunidade radicalizadora desse direito, indo às raízes dos fundamentos pela qual
a Educação Inclusiva deva ser defendida, por meio do reconhecimento do outro
enquanto Potência. Desejamos fazer circular nossas reflexões com quem nos lê e
reflete, por isso, conosco, em meio a essa luz: a da Potência Humana que mora
dentro de nós, da Potência que todos e todas somos – da própria Potência que
somos, enquanto somos.
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Referências teóricas colaborativas: das diferenças e igualdades à Biologia do
Amar
Tem sido cada vez melhor compreendida, discutida, citada e refletida essa fala de
Boaventura de Sousa Santos (2007): “Temos direito à igualdade sempre que a
diferença nos inferioriza. Temos direito à diferença, sempre que a igualdade nos
descaracteriza”. Sábia expressão, e que tem sido cada vez melhor compreendida,
porque cada vez mais estamos repensando nossas práticas excludentes e
realizando esforços humanos para reaprendermos os fundamentos da inclusão
humana. Falarmos sobre Educação Inclusiva, na perspectiva do reconhecimento da
Potência Humana em todos os sujeitos, leva-nos a pensarmos sobre algumas
construções que fizemos em nossa caminhada histórica. O pensamento dos
conceitos que nos orientam sobre unidade, diferença, igualdade são muitos, assim
como nossos itinerários, mesmo sendo da mesma espécie que somos e caminhando
como seres humanos que somos.
Essas diferenças de pensamentos que foram constituindo-se junto com nossas
experiências, vivências, histórias e circunstâncias de vida tão distintas para cada um
e cada uma de nós, e que assim fizeram-se culturas, por isso, tão singulares,
construíram paradigmas (e que hoje queremos tratar e falar é de fluxodigmas, na
verdade) tão divergentes ou convergentes entre nós, o que faz com que pensemos
tão diferente ou tão semelhante às pessoas com quem convivemos. Para muitos e
muitas de nós, a palavra igualdade tem sentidos diferentes, assim como a palavra
diferença tem sentidos diferentes. Acreditamos, como Boaventura de Sousa Santos,
que toda a vez que a diferença nos inferiorizar, e que formos discriminados,
comparados, ofendidos em nossas potências, a luta deverá ser pela igualdade:
exigir que todos e todas tenhamos os mesmos direitos, porque todos e todas somos
pessoas humanas. Mas que cada vez que a igualdade apagar nossas diferenças e
singularidades, descaracterizando nossa natureza e histórias, lutaremos pelo direito
à diferença, radicalizando essa luta na sociedade que vivemos.
Esse fundamento do sociólogo Boaventura de Sousa Santos representa, para todos
e todas que acreditam no ser humano enquanto sujeito de direito e de todos os
direitos, e em primeiro, de viver o direito de ser o que se é, um princípio ético, e por
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ser assim, um princípio educativo. Nessa perspectiva, discutir o que nos é único,
como padrão, o que nos é diferente, o que nos é singular, o que nos é igual, é um
dos pontos de partida que podem iluminar nossas concepções sobre diferenças e
igualdades, exclusões e inclusões. Pensarmos sobre as muitas maneiras que
existem de conceber como o sujeito aprende e pode mais aprender, pensar,
inclusive, o que é aprender, de fato, parece-nos muito libertador. Porque à medida
que começamos a pensar mais profundamente sobre os moldes, os modelos, os
exemplos, as referências, os parâmetros com que nos alfabetizamos e nos
alfabetizaram para pensar o mundo e as pessoas no mundo, passamos a fazer
muitas interlocuções e ligações com nossas histórias e com tudo o que nos
ensinaram

enquanto

verdades,

enquanto

moral,

enquanto

padrão. Assim,

retomarmos sempre que possível da onde vem o que pensamos, da onde surge o
que dizemos, da onde provém o que acreditamos, no mínimo, será sempre um
exercício importante para colaborar em nossas re-construções daquilo que
pensamos, dizemos, sentimos e fazemos conosco e com o outro. Esses exercícios
de nos preocuparmos, mais profundamente, com as maneiras como nos
concebemos e percebemos o outro, leva-nos, de muitas maneiras a encontrarmonos ou desencontrarmo-nos com as nossas verdades ou com aquilo que afirmamos
serem nossas verdades.
A questão é que nem sempre o que pensamos serem as nossas verdades são
verdades, de fato. E o que pensamos sobre o outro pode não ser uma verdade –
Nossa percepção poderá estar distorcida. Assim, pensarmos quem é o outro, o que
ele pode, o que ele representa, merece muito cuidado ético. Nesse sentido,
repensarmos os conceitos de diferenças e igualdades, potências ou impotências, é
um exercício ético amoroso, que sempre nos orientará a nos repensarmos e
pensarmos o ser humano na sua integralidade, significando e ressignificando tudo o
que nos atravessa, enquanto humanos históricos que somos.
Cultura ou Culturas: maneiras de ver o mundo
Carlos Rodrigues Brandão (2015) lembra-nos que o homem é um ser tornado
histórico também no sentido de que não existe como uma espécie de essência dada
ao mundo, mas como alguém a quem a história cria ao ser, ela própria, construída
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por ele. E nos fala Brandão ainda do quanto existimos em uma prática coletiva,
transformando e significando o mundo, que é o mesmo mundo que nos transforma
e nos significa. Natureza, História e Cultura, que tramados, produzem a consciência
humana, a história e a historicidade, a sua condição cultural, assim sendo a
condição histórica, cultural e consciente uma tríade forjadora de um ser antropoético,
bioantropoético, autopoiético, espiritual, cognoscente, coletivo, humano, humana.
Desse lugar que todos existimos, desse lugar natureza-história-cultura-consciência,
tramados e indissociáveis, somos poiesis, somos poiéticos, somos potências
humanas.
Destarte, aquilo que pode não ter valor para uma comunidade ou um lugar do
mundo, em outros pode ser o que tenha maior valor. Um tempo, um espaço, uma
existência, uma história representam o que representam naquele grupo, naquela
cultura, noutros e noutras não. Uma titulação, um bem material, uma ideia, uma
maneira, um gosto, podem ser interessantes e cultuados para alguns, para outros
nada representarão. Essa relatividade dos modos de viver, dos modos de valorar,
dos modos de crer, que inventamos para viver e habitar nossos infinitos mundos é a
mesma relatividade que pensa as humanidades, os sujeitos, as potências, porque
estamos e somos imbricados, enquanto humanos, com as culturas que nós mesmos
inventamos como modos de viver. Assim refletindo, poderemos repensar, então
como pensamos os sujeitos de inclusão. Como os vemos? Como vemos suas
culturas? Como vemos suas potências? Ou não as vemos? Ou não os vemos? Ou
apagamos suas diferenças? Ou desconstituímos suas diferenças? Ou os igualamos,
todos e todas, para não os/as diferenciarmos, à luz de seus direitos mais singulares,
mais diferentes, menos iguais? Lembrarmos que nossas respostas são frutos dos
paradigmas que construímos em nossos viveres é fundante. Lembrar é uma espécie
de consciência que nos leva a refletir e, tantas vezes, a transformar nossos olhares.
A Alteridade e a aprendizagem do amor
Lévinas (2000) colabora, de maneira profunda em nossos processos de evolução da
Educação. Infinitas são suas maneiras de colaborar nos processos filosóficos
educativos. Porém, ao insistir em discutir conosco a Alteridade, comove-nos, quando
expressa o que seja Alteridade, que para ele se dá quando “reconhecemos o outro
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como legítimo outro”, e refere-se ele que quando conseguimos fazer essa evolução,
que é revolucionária, avançamos como civilização, em nossos processos de incluir o
outro e reconhecer nele, a sua existência potente.
Humberto Maturana (2009) afirma-nos que o amar é o exercício do amor. E que se
desejamos viver estados de amor, é preciso exercitarmo-nos amando. Ao amar,
nossa emoção em relação ao amor se realiza. Fala ele que precisamos é aprender a
amar. E, nessa fusão, Brandão (2005) afirma que amor é aprendível: o amor é um
afeto que se aprende a viver. Que não nascemos sabendo amar. Vamos aprendendo
a amar, quanto mais vivemos. Vamos aprendendo uns com os outros. Mas de que
amor estamos querendo falar? Queremos falar desse amor que se faz
reconhecimento da existência do outro, como seja e como é, do respeito ao modojeito-dele-existir e da nutrição e ampliação donde ele pode desejar ser, querer ser,
poder ser.
Das suas Potências e da expressão vital de ser-espiritual que é
Desejamos falar de uma luta que escolhe a alteridade, que escolhe o amor, que
escolhe a inclusão, que escolhe o reconhecimento da existência da potência do
outro. Queremos falar de uma luta que percebe o outro, que reconhece que ele
existe, que é real, que é ser humano, que é um inteiro, que vive uma espiritualidade,
que exercita uma cognoscência, que está vivo e sedento por aprendências e
ensinâncias, que tem emoção, que pensa, que cria, que vibra.
Desejamos falar de uma Educação Inclusiva que escolha a luta de radicalizar a
inclusão desse outro, sujeito com necessidades, pessoa com deficiências – assim
denominado hoje – e de uma luta que acredita que a inclusão se deva pelo
reconhecimento da potência que o habita, do ser que pode, de ser humano que é do
desejo de ser, de querer ser, de existir com outros, de também criar mundos. Assim,
nossas reflexões desejam discutir a radicalização da luta pela inclusão na
perspectiva da potência, para todos, e todos mesmos, porque todos e todas temos
fome de aprender, de conviver com outros e outras, de fazer, de ser, de pensar junto,
de construir, de projetar, de inventar, de nos revelar quem somos, de compartilhar o
que sentimos. O reconhecimento de que todos somos potentes, autopoiéticos,
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biológico-culturais,

seres

históricos,

seres

produtores de culturas,

espécie

inteligente, na evolução de uma consciência reflexa para uma consciência reflexiva,
que temos potencial e que o manancial dessa matriz nasce com o sujeito por sua
condição de espécie humana, com marcas e traços ancestrais bioantropoéticos,
encaminha-nos, a pensar profundamente, que o potencial movimenta-se, diante
das circunstâncias históricas, culturais, sociais e produz estados de Potência
Humana, em latências, em estados possíveis de canalizar, ativar e gerar energias
reflexivas, interativas, complexas, políticas, ou seja, a Potência Humana existe em
latência e em estado permanente-provisório, porque passado algum tempo,
movimentando-se nos muitos espaços-tempos, a Potência já se reconfigura, e já é
uma outra – mas é, mas está-sempre-sendo. Se somos mesmo, todos e todas,
estados potenciais e em potência-manancial de desenvolver nosso humano, por que
ainda pensamos que alguns de nós aprende e alguns de nós não aprende, por que
ainda

duvidamos,

por

que

não

cremos?

Lembremos

novamente:

alguns

pensamentos nos foram impostos, vendidos, reproduzidos, colonizados, os quais
fizerma-se ou ainda fazem-se devastadores da condição de reinventarmos nossos
jeitos de pensar até então, forçando-nos, como matriz cultural potentemente
conservadora que sempre são, a carregarmos como paradigmas, aplicando-os como
fórmulas prontas de pensar, em nossos cotidianos, em formas de discursos, gestos,
atitudes, decisões e práticas.
Sempre afirmamos que educar é promover a descoberta das potencialidades. Como
sabemos, proveniente do Latim, Educare evoca “trazer para fora”, provocar para que
as potências emerjam e

expandam-se, como desenvolvimento

humano. Como

produzir esse movimento? A Educação pode contribuir para uma ampliação de
consciência sobre a necessidade da busca de equilíbrio, caminho orientado pela
espiritualidade, que contempla a potencialidade do ser humano e que contribui para
que sejamos pessoas mais integradas e integradoras, vivendo e experimentando
viver nossa inteireza humana.
A educação consiste em favorecer um desenvolvimento tão completo
quanto possível das aptidões de cada pessoa, quer enquanto indivíduo quer
como membro de uma sociedade regida pela solidariedade. A educação é
inseparável da evolução social, constituindo uma das forças que a
determinam. (CABANAS, 2002, p.57).
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Referenciamos, junto a esse conceito, a educação que integra as muitas
alfabetizações, do maior número de temáticas possíveis da vida que transversalizam
os cotidanos humanos, a inclusão social, cultural e política que abrange a
diversidade de ideias, as cotas raciais, as questões de gênero, de classe, de raça,
de possibilidades e oportunidades, de tantas outras, cada uma delas contracenando
com

atitudes de responsabilidade e ética. Compreendemos a Educação como

feixes de processos multiculturais, muito para além de um conjunto de ações que
possam facilitar um viver mais saudável, mas que problematize e radicalize a
imprescindibilidade do respeito entre os seres humanos e a constante busca das
coerências entre o pensar e o dizer, o dizer e o fazer, entre o conhecer, o saber, o
pensar, o fazer.
Nessa miríade, muito plural, do que seja Educação, defendemos algumas
alternativas que possam contribuir para uma práxis dialógica com o coração, com a
emoção e com a razão sensível das pessoas, propondo o “viver-sendo-espiritual”
nos currículos escolares, nos fazeres cotidianos da escola, nas práticas pedagógicas
educativas, por meio de movimentos, temáticas, ações que abarquem a própria vida
viva, de matriz transdisciplinar, transversal, que dialogue com os contextos das
pessoas todas, que ressignifique suas próprias ações, que produza-se como
interlocuções com seus desejos, seus sonhos, suas necessidades. Mais do que
educar a espiritualidade, mas reencontrá-la, naquilo que é significativo para cada
um, para cada uma, respeitando sua individualidade, como fio orientador para uma
construção potente de viver a própria potência, parece-nos ser responsabilidade da
Educação, que também não restringe-se à Escola, mas em muitos outros espaços
de formação humana desescolarizada.
A

Educação

Inclusiva

que

acreditamos

possível

se

gesta

também

na

desestabilização de padrões e modelos apreendidos em outros séculos, com valores
e necessidades peculiares a eles. Desejamos aprofundar as reflexões, identificando
as necessidades reais de produção de sentidos que contemporize o viver das
pessoas do século XXI, creditando, na Potência Humana e no desenvolvimento da
espiritualidade de cada ser, as matrizes realmente necessárias para fundarmos
outros movimentos para outros seres humanos.
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Importante colocarmos aqui que, ao referirmo-nos ao termo espiritualidade,
produzimo-lo com o sentido e significado de re-lembrar as diferentes buscas do ser
humano no conhecimento mais profundo de si, como exercícios para ampliação da
sua consciência reflexiva em relação ao seu próprio existir. Independente das
questões ou das respostas, há uma busca universal do que fazemos para sermos
felizes e, nesse sentido, a Educação Tradicional contempla muito pouco em seus
currículos escolares essa preocupação com a Vida na sua expansão e inteireza.
Assim, lembremos de Solomon (2003), quando afirma que a espiritualidade abarca o
amor, a confiança, a sabedoria, mas também os assuntos mais trágicos do viver,
como as tragédias e a própria morte, favorecendo, nessas circunstâncias, uma
identificação de nós mesmos com os outros e com o mundo. Pensamos assim
também: que que tudo isso precisa ser mediado, refletido, repensado, como modo
de aprender com a Escola da Vida e com a Vida na Escola.
Ainda esse autor dá ênfase a algo vital: “O modo como pensamos e nos sentimos
tem um impacto sobre o modo como realmente somos” (SOLOMON, 2003, p.33).
Vivemos em um tempo veloz que permite-nos uma comunicação com pessoas do
outro lado do mundo em segundos, porém conhecemos superficialmente a nós
mesmos, o outro com quem convivemos, a própria Gaia, nossa verdadeira mãe. As
relações humanas tornaram-se mais superficiais, aceitamos pouco, dialogamos
menos, lemos tudo rapidamente e nos acostumamos ao barulho, à velocidade, à
turbulência do mundo. A angústia que atingiu grande parte da humanidade, nesse
início de século, tem sido um pedido de socorro e é um grito de alerta para que
voltemos a buscar o sentido da vida, produzindo sentidos ao que fazemos,
significando o que fazemos, percebendo o quanto precisamos do outro, dos afetos,
de mais serenidade, de conhecimentos mais aprofundados sobre o Eu que somos,
sobre o Outro, sobre nossa caminhada humana na Terra, possibilitando-nos a
grande oportunidade de remexermos a terra fértil do nosso ser, potencializando
nossas vivências, permitindo a transparência de vivermos o que realmente importa:
o transfundo de nós mesmos.
Nós, seres humanos, somos mamíferos amorosos, primatas bípedes e
pertencemos a uma história evolutiva cultural centrada na Biologia do Amar,
numa convivência no compartilhar e no colaborar, não na competição, nem
na agressão (Maturana, 2008, p. 189).
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Maturana colabora em nossa reflexão: se não somos seres da agressão e da
competição, não somos seres da exclusão. Pensarmos e nos movimentarmos pela
Inclusão é sentimento da nossa integridade humana e é exercício concreto de nosso
desejo de evolução. Em meio a esses movimentos de fome, sonho, necessidade, de
constituirmos lugares para todos habitar, trazemos algumas pensamentações e
possibilidades com que temos trabalhado e que, de muitas maneiras, tem
colaborado para radicalizarmos as lutas por uma Educação Inclusiva, de chão de
escola, que reconheça e nutra as potências humanas, a inteireza do ser, a espiritual
dimensão que se faz desde que nascemos.
Circularidades Metodológicas Colaborativas: no chão da escola, radicalizando
a luta por uma Educação Inclusiva, ao produzir práticas poiéticas em
processos de aprendências
Utilizamos esse termo “Circularidades Metodológicas Colaborativas”, oriundo dos
estudos de Tese de Guedes Trindade (2015), para referirmo-nos aos movimentos
circulantes possíveis de colaborar nos processos educativos, que se dão de maneira
circular, indo e voltando, até se fazer por ciclos e em círculos e até se fechando
ciclos, sempre em círculos colaborativos, em rodas de conversações, em processos
circulares aprendentes. Assim também as circularidades colaborativas práticas
dessa mesma fonte bibliográfica, de onde investigamos para compartilhar nesse
trabalho, com as comunidades educativas.
Elencaremos algumas das circularidades colaborativas, esclarecendo sobre a
necessidade de contínuos e aprofundados estudos sobre cada um desses
movimentos. Embora colocados aqui quase que de uma maneira citada, desejamos
demarcar a importância de estudos e desdobramentos sobre cada ação pedagógicametodológica circular apresentada nesse trabalho. Assim, em processos de
investigação, já construímos como resultados surpreendentes e extremamente
produtivos:
 A criação e a cuidadosa continuidade da “inclusão de culturas inclusivas”, de
maneira planejada e acompanhada.
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 A formação continuada de professores em campo produtivo de trabalho, com a
ampliação dos tempos, destinados a essa temática (Educação inclusiva),
articulada com todas as demais.
 A produção de conversações como movimento de reorganização de grupo, com
toda a comunidade aprendente, de maneira continuada e como conversações
como produção pedagógica crítica/ ativa/geradora de práxis e poiéticas.
 A produção de ferramentas, metodologias, artefatos, gestos políticos, pelos
campos da Inclusão em Educação, relacionada sempre à Inclusão Social.
 A invenção e criação de redes escolas-comunidades, com a produção de mapas
de ativos.
 A conversação permanente sobre as muitas maneiras de enxergar as diferenças
como diferenças e não como problemas e faltas.
 A compreensão coletiva ampliada sobre as aprendizagens como direitos - para
todos/ com todos.
 A produção de políticas escolares, com movimentação e constituição, por escrito,
nos Projetos Políticos-Pedagógicos, nos Regimentos, nas Cartas de Princípios da
Escola – que respondam às diversidades da comunidade.
 As leituras múltiplas atentas sobre os linguageares surgidos

e as múltiplas

linguagens que possam dialogar.
 As produções das conversações como alternativa prática de reflexão sobre os
modos de conviver na escola e em todos os ambientes da vida.
 A busca do entendimento sobre os nós surgidos durante as tramas - busca de
resoluções coletivas.
 A mediação das dores culturais e círculos de paz para atenuar essas dores.
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 O enfrentamento com as bases fragmentadas, dos saberes isolados, das nãoconversações, das tomadas de decisões individualizadas, como compreensão
das matrizes culturais, de modo a buscar alternativas coletivas práticas para as
mudanças desses sinais e traços.
 A proposição de construção do ritmo dos grupos em Conversações/ preocupação
com a sustentabilidade dos acordos realizados coletivamente.
 A procura permanente da escuta sensível: “saber escutar”, “do escutar-se”, do
escutarmo-nos”.
 A recuperação do bem-viver do grupo, durante todos os processos produzidos e
provocados.
 As conversações como produção pedagógica, por meio de rodas de reflexões
indispensáveis: onde estamos? O que estamos produzindo nesse espaço?
Gosto/acredito no que estou produzindo? O que estamos produzindo produz
resultados significativos com/para os sujeitos envolvidos? Estamos pensando a
Educação como Cultura? Como pensamos os saberes e os poderes? Como
percebemos nossos diálogos interculturais? É possível produzir pedagogias
condizentes com as potências das pessoas? Como?
 As Rodas de Conversações de Produção Pedagógica: “Dizer a sua palavra” por
estudos, leituras, reflexões temáticas, conversações sobre planejamentos,
conhecimentos,

acompanhamentos,

avaliação,

aprendizagens

e

não

-

aprendizagens, metodologias – geração de uma “comunidade científica
ampliada”, pensando as Rodas de Conversações como potente metodologia para
organização autônoma de coletivos na Escola, para mediação e superação de
conflitos, para produções pedagógicas, para formações docentes e discentes
autopoiéticas.
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 As formações contínuas em campo produtivo de trabalho como direito dos
professores e como constituição da estética de suas professoralidades (tempos,
esforços intelectuais/ sustentabilidade de um projeto interdisciplinar, atendendo a
necessidade da escola reorganizar seus conhecimentos, com toda a comunidade,
valorizando as faixas etárias, as sequências didáticas, os anos-ciclos, a
reorganização e reescritura da proposta político-pedagógica e do regimento
escolar, a inclusão da escola como produtora e pesquisadora, em espaços de
estudos e pesquisas, como publicação e apresentação de trabalhos em
seminários e fóruns.
 A Carta de Princípios como movimento potencializador da ética prática.
 Os desenhos de reorientação curricular como fontes de estudos práticos e
pesquisas, que precisam ser reinventados, repensados, reescritos.
 O conhecimento compartilhado como o mais potente dos afetos.
 A Inclusão dos saberes e vozes dos/das estudantes, seus modos de ver e de
criar, seus desejos, necessidades, demandas singulares.
Das finalizações provisórias
Acreditamos que os conhecimentos e saberes vivem em movimentos de
circularidades metamorfósicas. Assim, os registros dos conhecimentos constituemse em campos movediços e provisórios. Desejamos registrar, nesse trabalho
também, que o entendemos como um estudo em processo, como tudo o que há de
vivo e potente está sempre em processo. Acreditamos em fluxos, em processos, em
provisoriedades, em movimentos, em interrupções, em continuidades, em
retomadas. Mas por mais que mudem as perspectivas, circularidades metódicas ou
mesmo as justificativas teóricas, desejamos expressar que esse estudo assume a
existência de uma Potência indizível e imensurável em todos os seres humanos e
que essa Potência tão natureza-cultura-história-consciência precisa ser e estar viva

Rev.

Traj.

Mult. – Ed. Esp. XIX Fórum Internacional
Vol. 6 – ISSN 2178 4485- Agosto/2015

de

Educação

107

de maneira incluída em todos os processos educativos, em todas as comunidades
aprendentes.
Nutrida

por

reorganizações

orgânicas-biológicas-culturais

que,

em

sistema

autopoiético, complexo e autônomo, experimenta vivências e experiências e
atravessamentos múltiplos que organizam e desorganizam identidades e autorias e
que, por circular por esses organismos, é orgânica, é social, é histórica, é política,
habita ela cada ser humano e cada ser humano vive nela. Quanto mais esse ser
autoproduz, mais constitui-se em Potência, mais vive processos de organizaçãodesorganização-reorganização, mais retro-alimenta-se, mais dobra-se e desdobrase em energias produtivas. Vivendo seu processo autopoiético, de produção de si,
nutre-se na Bioantropoética e na Autonomia, elementos imprescindíveis no
desenvolvimento dessa Potência, que é a sua, a Humana.
Diante de tanta Potência, pensamos a Escola assumindo sua parcela de
responsabilidade, ao reconhecer e nutrir as possibilidades humanas, ao expandí-las,
ao desenvolvê-las, de maneira enriquecedora, produzindo culturas de autonomia, de
gestação de processos vivos, estéticos, alegres e produtivos para desfrute e fruição
de cada sujeito. Acreditamos que, por uma decisão política da Escola de radicalizar
a sua luta, desejando constituir-se como um espaço de inclusão social e cultural,
poderá ela reorganizar-se como um espaço plural, defendendo uma Educação para
todos e todas, de modo que ninguém fique fora de tanta vida viva que há e que
possa haver na aprendizagem siginificativa, democratizada e emancipatória.
Assim, esse estudo afirma ser possível pensar e criar Pedagogias Poiéticas para a
Potência Humana, com e pelos próprios sujeitos envolvidos nos processos, na
perspectiva de todos e todas reconhecerem a si e aos outros como sujeitos potentes
e seres cognoscentes, ávidos por experimentarem suas vidas na inteireza, e com
pleno direito de usufruirem a escola como espaço de potência e fruição espiritual.
Marcadas por essa esperança militante, de que cada ser possa ir se
redimensionando à luz do que cada um existe para ser, em processos de mediação,
em rodas de conversações, em exercícios estéticos e éticos de bem-viver,
acreditamos ser possível que o humano potente que existe dentro de todas, mas de
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todas as pessoas, flua na beleza da experimentação de suas próprias dimensões
cognoscentes, psíquicas, espirituais, estéticas, no mundo da vida, em relação de
potência consigo, de relação inclusiva com o outro, de percepção sensível dos
ambientes da vida, de amorosidade infinita com Gaia, de compreensão ampliada de
sua existência e da existência do outro como um bem supremo.
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O Pacto Nacional pelo fortalecimento do Ensino Médio e o diálogo
com a ressignificação da escola
Carlos Jaime Dalpaz1
Resumo
A formação continuada tem sido tema de muitos encontros de educadores nos últimos anos. Tanto
através de iniciativas dos próprios educadores no espaço das escolas, bem como através de
governos nas diversas esferas de poder, ações que oportunizam a formação continuada tem ocorrido.
O PNEM (Pacto Nacional pelo fortalecimento do Ensino Médio), programa do governo federal,
oportunizou ao longo de 2014 e 2015 espaços de formação na escola, onde educadores puderam
entre outras questões discutir a Ressignificação da própria escola. A partir da própria caminhada
como acadêmico e docente, o autor faz uma reflexão sobre sua formação continuada, tendo como
exemplo o PNEM e aborda questões que tratam sobre a importância de termos uma escola mais
próxima dos interesses de nossos alunos.
Palavras-chave: formação continuada - Pacto Nacional pelo fortalecimento do Ensino Médio Ressignificação da Escola.
Resumen
La formación continuada ha sido tema de muchos encuentros de educadores en los últimos años.
Tanto a través de iniciativas de los propios educadores en el espacio de las escuelas, bien como a
través de gobiernos en las diversas esferas de poder, acciones que oportunizan la formación
continuada vienen siendo ocurridas. El PNEM (Pacto Nacional Pelo Fortalecimento do Ensino Médio),
programa del gobierno federal, oportunizó al largo de 2014 y 2015 espacios de formación en la
escuela, donde educadores pudieron entre otras cuestiones discutir a respecto de la Resignificación
de la propia escuela. A partir de su propia caminada como académico y docente, el autor hace una
reflexión sobre su formación continuada, teniendo como ejemplo el PNEM y aborda cuestiones que
tratan sobre la importancia de construir una escuela más próxima de los intereses de nuestros
alumnos.
Palabras-clave: formación continuada - “Pacto Nacional Pelo Fortalecimento do Ensino Médio” resignificación de la Escuela.

Introdução
“[...] a formação reflexiva do educador resulta de um processo permanente
de conscientização.” (LIMA, 2010, pág. 69).

No momento em que se fala tanto da ressignificação do papel da escola e do
professor, cabe refletirmos um pouco sobre algumas questões. A evocação
ressignificada da ação educativa nos últimos anos em nosso país e diversos
programas de formação continuada, como o Pacto Nacional Pelo Fortalecimento do
1

Graduado em Estudos Sociais (FACOS, 1994), Geografia (FACOS, 1998) e História (FACOS,
2000). Especialista em Educação (Geografia e História, FACOS, 2000). Docente da Rede Estadual
do Rio Grande do Sul. Osório – RS – Brasil.
Rev.

Traj.

Mult. – Ed. Esp. XIX Fórum Internacional
Vol. 6 – ISSN 2178 4485- Agosto/2015

de

Educação

112

Ensino Médio (PNEM), tem feito com que nós educadores sejamos levados a uma
ação-reflexão-ação de nosso fazer/ser pedagógico.

Assim,

o

PNEM,

programa

de

formação

continuada

dos

professores

e

coordenadores pedagógicos que atuam no Ensino Médio público, nas áreas rurais e
urbanas, em consonância com a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional (Lei
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 - LDB) e as Diretrizes Curriculares Nacionais
do Ensino Médio (Resolução CNE/CEB nº 2, de 30 de janeiro de 2012), reconhece a
escola como lócus de formação, valoriza o Projeto Político Pedagógico das escolas,
e tem contribuído muito para a ressignificação da própria escola.

Mas afinal, de que ressignificação estamos falando e por quê? A primeira vez que
ouvi falar dessa palavra ressignificação relacionada à educação foi na faculdade. No
início dos anos 1990, eu e mais alguns corajosos colegas fazíamos a Curso de
Estudos Sociais, licenciatura curta. Entre tantos professores, o que mais me
chamava atenção desde cedo, foi o querido amigo Luiz Alberto de Souza Marques, o
professor Betinho.

Betinho sempre foi um fantástico contador de histórias. Adorava relatar suas
experiências pelo Brasil, América Latina, Europa e também sobre o Rio Grande do
Sul. Tudo começava sempre, com o seu Passinhos, distrito do município de Osório.
Quando do lançamento do seu livro, “Estudo do Meio – Descobrindo e Revelando
espaços, tempos e Saberes”, em 2009, tivemos a oportunidade de ter acesso a
muitas destas histórias. Logo no primeiro capítulo, intitulado “Vivências”, temos a
seguinte passagem:
Esta obra nasceu de um desejo de dialogar com os professores. De
compartilhar vivências, experiências e pensares. Esta escrita numa
linguagem que beira o coloquial, embora seja fruto de estudos e pesquisas
acadêmicas. É uma tentativa de buscar, de forma objetiva, maneiras de
instigar professores e alunos a pesquisarem, a pensarem e a dialogarem
com a realidade onde vivem e da forma como vivem. Provocar uma
reeducação do olhar para o que se passa ao redor. É como se
sentássemos, eu e você, leitor (a), no alto de um monte ou de um edifício e,
entrevendo a paisagem circundante – penetrando em suas veias -,
fôssemos lendo até onde a vista alcança e ressignificando tudo que
encontramos: a natureza, as pessoas, o trabalho, a sociedade, a maneira
de viver no local. De pensar cotidianos refletidos em espaços, tempos e
saberes (MARQUES, 2009, p. 19).
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Como o seu saber era ressignificado, o mesmo ele procurava fazer conosco. É bem
verdade que nem sempre seguíamos suas orientações. Mas sua contribuição foi
muito importante para nós, seus alunos. Dificilmente tínhamos um encontro sem
uma de suas histórias e a relação dela com que aprendíamos, à luz da atualidade.
Betinho sempre procurava fazer com relacionássemos aquilo que era ensinado com
nossas próprias vivências.

Lembro que uma das atividades mais cativantes que tivemos no início do Pacto Pelo
Fortalecimento do Ensino Médio na Escola Estadual Ildefonso Simões Lopes, onde
tive a oportunidade de ser um dos Orientadores de Estudo, foi quando os colegas
professores, convidados a reviverem sua caminhada nos primeiros anos de sua vida
estudantil, lembraram de suas escolas, professores, colegas e outros. As
contribuições que surgiram, foram maravilhosas. Muitos colegas acabaram trazendo
recordações de vivências e ressignificando-as, à luz da realidade vivida no presente
como docentes. Naquele momento, no início do Pacto, as experiências
ressignificadas pelos colegas ajudaram muito como incentivo para que pudéssemos
desenvolver nossas atividades como orientadores e, principalmente, para os demais
colegas compreenderem a importância de buscarmos no passado o alicerce de
nosso fazer pedagógico no presente.

Outra contribuição importante, neste caminho sobre a ressignificação, foram as
contribuições da professora Ligia Beatriz Goulart. Lembro que na época dos nossos
encontros com a professora (primeiro na Faculdade de Estudos Sociais e depois, no
Curso de Geografia), a sala dos professores era um campo de batalha entre aqueles
que se diziam “construtivistas” e aqueles que eram considerados professores
“tradicionais”. Muitos momentos foram destinados para este “conflito”. Eu sempre
ficava do lado dos ditos “tradicionais”. Não compreendiámos muito bem o que os
ditos “construtivistas” faziam ou diziam. Mas, a vida seguia nas escolas e, também,
na sala dos professores. O que importava é que a professora Ligia nos trazia
contribuições muito boas a partir das suas próprias reflexões.

Como sabemos, muitas concepções de aprendizagem existem há muito tempo. São
teorias que tratam sobre nossos alunos e como eles aprendem. Não é de hoje, que
buscamos um saber significativo. Neste sentido aquelas encontros na faculdade,
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com a professora Lígia e seus colegas, lá nos distantes anos 1994 do século
passado, contribuíram muito para que nós pudéssemos hoje, compreender a
importância de programas como o PNEM e as discussões sobre a formação
continuada em nossas escolas.

Lígia também adorava dividir conosco suas histórias.

Trazia suas experiências

educacionais da rede pública e privada. Uma de suas experiências que era
socializada conosco, acontecia no Colégio de Aplicação da UFRGS. Tratava-se do
Projeto AMORA. Através de seus relatos sobre como se desenvolvia o projeto,
percebíamos a preocupação com o desenvolvimento dos conteúdos através da
ressignificação. No livro “Aceleração da Aprendizagem – Ensaios Para Transformar
a Escola, Ligia e suas colegas de caminhada nos dizem:
O enfoque dos conteúdos deve ser ressignificado, tendo em vista a
realização de aprendizagens pelos alunos voltadas para as relações
entre as áreas do conhecimento, visando cada vez mais ampliar a
compreensão sobre o modo como ambiente, espaço, tempo, relações
sociais, quantidade, formas, linguagens fazem parte da realidade que
pode conceber (PERNIGOTTI [et al.], 1999, p. 69).

A partir destas contribuições tínhamos nossas aulas e caminhávamos na direção
para um dia sermos professores. Outros tantos professores contribuíram para nossa
formação. E num belo dia: estávamos numa sala de aula e precisávamos ensinar.
Em nosso caso particular, enfrentamos muitas dificuldades no início. A teoria e a
prática apresentavam “algumas” diferenças. Na verdade, a realidade da sala de aula
é bem diferente da maioria das aulas acadêmicas da faculdade. Entendemos que a
realidade tem seus próprios caminhos e nem sempre teorias podem ser implantadas
e imediatamente aceitas. Estaria tudo resolvido se fosse assim.

Neste sentido a contribuição do Pacto Nacional Pelo Fortalecimento do Ensino
Médio, tem sido importante para que nossos colegas professores, reflitam acerca da
ressignificação dos conteúdos e sua relação com nossos alunos.

O modelo de

repetição mostrou-se limitado para professores e alunos. O mundo real, vivido no
cotidiano, pelos sujeitos do processo ensino-aprendizagem, durante muito tempo foi
deixado de lado. Na verdade, ainda muito deste modelo existe em nossas salas de
aula pelo Brasil a fora. Por isso a necessidade urgente de estruturar o conhecimento
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a partir de um conjunto de múltiplos saberes que expliquem a realidade vivida e
experimentada por todos na escola.

Muito antes do Pacto, nossa intenção sempre foi de buscar nos aproximarmos de
uma proposta para o

desenvolvimento de

uma prática, que

humildemente de “se aproximar ao máximo dos alunos”.

chamamos

Em nossas leituras,

realizadas nos últimos anos, encontramos muitas contribuições que apontam nesta
direção. O professor Juan Derval abordando sobre a importância de ensinarmos a
partir de problemas reais de nossos alunos nos diz:
A estratégia primordial é partir de problemas reais que afetam o sujeito,
fazer-lhe procurar, usar seus conhecimentos anteriores, mostrar as lacunas
e subministrar-lhe elementos novos que possa necessitar, pois não é
possível que os encontre por si mesmo. Porém, deve-se proporcionar as
estratégias generalizadas só a posteriori, ou seja, quando o sujeito já estiver
familiarizado com o problema e tiver procurado suas próprias soluções
(DERVAL, 2001, p. 113).

Mas é evidente que nem sempre conseguimos. Muitas vezes ao longo destes
últimos vinte anos em sala de aula como professor responsável por componentes
curriculares da área das Ciências Humanas e Suas Tecnologias (História,
principalmente, e também Geografia e Filosofia), posso dizer que não consigo
entender como conseguia colocar a cabeça no travesseiro e dormir depois de muitas
aulas que “dava”. Em nossos encontros semanais com nossos colegas, nas
reuniões do Pacto, muitas dessas angústias eram evidenciadas e compartilhadas.

Os testemunhos de práticas trazidas, davam conta, de que muitos de nós éramos
transmissores de “comunicados”. A ressignificação tão necessária era preterida. Mas
caminhávamos na direção de compreender que uma educação voltada para a
problematização era necessária. Fernando Becker abordando a educação
problematizadora, contribui nos dizendo que:
A educação problematizadora, libertadora, busca desde logo a superação
radical da contradição educador-educando. Em vez de um professor que
transmite “comunicados” sobre um objeto e um aluno que passivamente
recebe estas informações acreditando ter aprendido, a educação
problematizadora traz, desde logo, o professor para a posição do aluno e o
aluno para a posição do professor; o objeto passa a ser fator de mediação
deixando de ser o objetivo da educação. Pois não há educador tão sábio
que nada possa aprender, nem educando tão ignorante que nada possa
ensinar. Surge, daí, a concepção dialógica da educação problematizadora
(BECKER, 1997, p. 147).
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A contribuição do professor Becker nos ajuda a compreender a importância de
repensarmos nossa ação docente e caminharmos na direção de oportunizarmos ao
nosso aluno, e a nós mesmos, uma possibilidade de ressignificar nossa ação e os
conteúdos. O caminho não é fácil. Como disse anteriormente, nem sempre
conseguimos, e algumas vezes, ainda continuamos sendo transmissores de
“comunicados”.

Nos últimos anos, tem contribuído para nossa reflexão, a formação continuada que
procuramos fazer, através da participação em seminários, debates, e principalmente
através dos grupos de estudo oportunizados pela Unidade da CNEC de Osório,
onde também trabalhamos até o final de 2011. No Instituto de Educação Cenecista
Marquês de Herval, os grupos de estudo que tivemos a oportunidade de participar
oportunizavam construções bem importantes do caminho da ressignificação dos
conteúdos e da própria escola.

Neste ponto, contribuiu o trabalho de gestão educacional e também teórico do
professor Adelar Hengemuhle, que esteve à frente da Unidade Cenecista de Osório
até recentemente (2013). Sua preocupação com a formação continuada dos
professores nos oportunizou contato com colegas em grupos de estudos e que
acabavam gerando muitas produções sobre este tema específico e também sobre a
própria ressiginificação. Este ensaio é um exemplo.

Sua contribuição era no sentido de trazer para a reflexão, e também para a prática
dos colegas, a necessidade de que o ressignificar os conteúdos precisa
necessariamente passar pelo resgate histórico dos mesmos. Assim, diz Adelar: “[...]
e se formando o novo conceito de que conhecer o conteúdo é conhecer a história da
sua origem, para poder significá-lo na sala de aula hoje” (HENGEMUHLE, 2007, p.
104).

É nessa tarefa nos debruçamos, no Instituto de Educação Cenecista Marquês de
Herval, enquanto lá estivemos, e também na Escola Estadual de Ensino Médio
Ildefonso Simões Lopes onde, nesta última, tivemos a oportunidade de trabalhar
com turmas de terceiros anos do Curso Politécnico com o componente curricular de
História e também com o eixo temático de Direitos Humanos, dentro do Seminário
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Integrado daquelas turmas, e também, como estamos relatando neste texto, como
Orientador de Estudo do Pacto do Ensino Médio.

Atualmente, com o advento do Pacto Pelo Fortalecimento do Ensino Médio, também
foi momento singular para pensarmos a ressignificação. Com o projeto do Pacto,
tivemos a oportunidade de sermos Orientadores de Estudo na escola estadual para
dezenas de colegas educadores. Com o Pacto, estamos no momento atual de nosso
fazer pedagógico, podendo nos ver como seres dialógicos. E no diálogo com o
outro, entre tantas questões importantes relacionadas ao processo de ensinoaprendizagem, podemos perceber que cada vez mais, é urgente a tarefa de fazer da
escola um lugar de significados para nossos alunos.

No caderno nº 2 da primeira etapa do Pacto, que trata sobre o Jovem Como Sujeito
do Ensino Médio, discute-se justamente a importância da escola para o jovem como
forma de oportunizar a leitura da realidade, como diria Freire. Na página 53 do citado
caderno, colhemos a seguinte passagem:
As pesquisas indicam que os jovens demandam uma escola que faça
sentido para a vida e que contribua para a compreensão da realidade. Eles
reivindicam que o que se ensina na escola tenha vínculos com o seu
cotidiano. (PNEM - Etapa I – Caderno II).

A tarefa não tem sido fácil. Estamos caminhando. Mas como já dissemos
anteriormente, a realidade às vezes tem seus próprios caminhos. Buscar uma escola
que tenha condições de dar sentido ao que nossos alunos aprendam,
ressignificando, os conteúdos trabalhados, continua sendo tarefa urgente.

Por isso, neste momento, exemplos como os que tivemos na faculdade, e
continuamos tendo com nosso fazer pedagógico, contribuíram muito para que hoje
pudéssemos compreender a importância da ressiginificação da nossa própria
prática.

Com o exercício deste caminho, apontado pela pedagogia da problematização,
temos condições de buscar novos caminhos para que nossa prática possa contribuir
para uma ressiginificação não só dos conteúdos, mas também de nós mesmos e da
própria escola.
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Gostaríamos de concluir nosso diálogo entre as contribuições do Pacto Nacional
Pelo Fortalecimento do Ensino Médio e a Ressignificação, lembrando mais uma vez
o professor Betinho, que no início deste texto foi apresentado. Na introdução do seu
livro, após ter situado sua infância no Passinhos cheia de fantasias, imaginação e
criatividade, o professor contador de histórias nos diz:
Essas minhas vivências hoje servem para constatar como a escola se
distância do mundo rico de fantasias, de criatividade e imaginação, bem
como das experiências vividas pelas crianças do meio rural e urbano.
(MARQUES, 2009, p. 18).

Nesse sentido, no primeiro capítulo do Caderno 1 da Segunda Etapa do PNEM uma
passagem diz: “Fazer uma reflexão referente à nossa trajetória formativa pode ser o
indicativo para reconhecer e identificar os dilemas a serem enfrentados
cotidianamente na escola” (PNEM - Etapa II – Caderno I).
Acreditamos que todo professor tenha “seu Passinhos”. Precisamos resgatá-los
(trajetórias) e ressignificá-los como forma de transformar nosso fazer pedagógico. A
formação continuada é um caminho seguro, acreditamos. Embora tenhamos
apontado as dificuldades existentes ao longo de nossa caminhada, entendemos que
ressignificar nossa prática e nos comprometermos com uma aprendizagem mais
voltada para os interesses de nossos alunos, seja necessário, para que possamos
ressignificar a própria escola.
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A Potencialidade dos Olhares Educadores no Contexto da
Educação Básica: desafiando saberes e fazeres para a criação
autoral na escola
Cíntia Inês Boll1
Na Educação Básica temos acompanhado ao longo dos últimos anos práticas
pedagógicas docentes que privilegiam o formal, o alinhavado e o imobilizado. A
educação formal, além de básica, tem nos incomodado cada dia mais um pouco
especialmente pela quantidade de smartphones e tablets, ícones atuais da
Tecnologia Móvel, que nos fazem andar “nas nuvens”. Elas, as mídias móveis,
disparam desejos de tornar imóvel o que é do móvel: a vida. E ninguém menos que
a juventude2 é capaz de capturar tal aventura.

Com a (i)mobilidade das mídias, conectadas em redes wifi, podemos colocar à prova
o que Bergson (2006) nos acenava: enxergar a complexidade daquilo que é móvel
enunciando esteticamente o que é capturado, formalizado, alinhavado e imobilizado
nessa tentativa de parar o tempo. Textos, imagens e sons são cada dia mais
enviados em upload para a internet obrigando-nos a ver e ouvir o que muitas vezes
ficaria mais restrito ao enraizado, territorialmente mais próximo onde nossos corpos
físicos estão. Isso porque essa estética, composição entre sujeito, tecnologia e
mundo, enuncia um efeito representativo imobilizado com a ajuda dos
dispositivos maquínicos3:
A linha que medimos é imóvel, o tempo é mobilidade. A linha é algo já feito,
o tempo aquilo que se faz e, mesmo, aquilo que faz de modo que tudo se
faça. A medida do tempo nunca versa sobre a duração enquanto duração;
contamos apenas um certo numero de extremidades de intervalos ou de
momentos, isto é, em suma, paradas virtuais do tempo.(BERGSON,2006,
p.5)

Esse efeito representativo é o resultado provisório dessa tentativa de imobilizar o
tempo, que é móvel. Nesse contexto, o tempo é “capturado” em suas paradas
provocadas pelo nosso desejo de sua imobilidade pois que é “[...] a fixidez que
nossa inteligência procura; ela se pergunta onde o móvel está, onde o móvel estará,
1

Doutora em Educação – UFRGS.
Leia-se o conceito na capacidade estendida.
3
Dispositivos maquinicos pois que, como nos ajuda a pensar GUATTARI (2012), as mídias móveis
versam a técnica sobre a nossa ideologia: é ela, a ideologia, que demanda nosso olhar e não a
tecnologia.
2
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por onde o móvel passa” (BERGSON, 2006, p.8). E as Tecnologias (i)Móveis são
nossa linha provocadora das paradas virtuais no tempo.

Até pouco tempo os computadores, os Personal Computers (PC), ficavam em
nossas casas ligados diretamente a uma tomada, fixados comumente ou no
escritório ou na sala. Uma cena típica dessa época seria a de comunicar a todos que
estivessem por perto, logo depois do jantar, por exemplo, “Pessoal, vou ver os emails agora”. Hoje os “e-mails” podem “nos ver” a qualquer tempo: basta que
tenhamos uma mídia móvel e conectada à internet. Assim como tínhamos que ir ao
encontro dos PCs, também tínhamos que levar até eles o que capturávamos e
imobilizávamos em máquinas de filmar e de fotografar ou em textos através de
“disquetes”. Tínhamos que levar para o PC textos, sons e imagens.

No cotidiano, capturado pelas Tecnologias Móveis em textos, sons e imagens, o que
é móvel- a vida- se imobiliza mesmo que nunca em sua completude. Impossível
capturar a vida que corre e nunca para. Mas o que é imobilizado em textos, sons
e imagens já é suficiente para compor estilos e ideias de estar, ver e sentir o
mundo. O efeito representativo imobilizado também digitalmente pelas Tecnologias
Móveis, tal como uma poesia, um quadro ou uma música, se apresenta como um
típico fenômeno ideológico contemporâneo pois que ele não existiria “[...] sem a
participação do discurso interior” (BAKHTIN, 2009, p.30):
Na poesia, como na vida, o discurso verbal é o um “cenário” de um evento.
A percepção artística competente representa-o de novo, sensivelmente
inferindo, das palavras e das formas de sua organização, as interrelações
vivas, específicas, do autor com o mundo que ele descreve, e entrando
nessas interrelações como um terceiro participante (o papel do ouvinte).
Onde a análise lingüística vê apenas palavras e as interrelações de seus
fatores abstratos (fonéticos, morfológicos, sintáticos, etc.), a percepção
artística viva e a análise sociológica concreta revelam relações entre
pessoas, relações meramente refletidas e fixadas no material verbal. O
discurso verbal é o esqueleto que só toma forma viva no processo da
percepção criativa conseqüentemente, só no processo da comunicação
social viva. (BAKHTIN, 1926, p.12).

O cenário contemporâneo tem a vida como evento. As Tecnologias Móveis o revela
quando capturado em textos, sons e imagens. Essa mobilização, tal qual o
discurso verbal que Bakhtin nos apresenta, toma vida no processo comunicativo
social vivo. A complexidade do mundo interior refletida e fixada em tentativas
imobilizadoras alcança sujeitos também em suas múltiplas vozes vivas. E é nessa
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complexidade capturada pela linha (i)móvel das tecnologias que uma duração se
avizinha à escola, apoiada em múltiplos “eus”, não mais fixa em um indivíduo
compor(a)tado e em uma única-mente. O protagonismo está na duração do efeito
representativo que, tal como a vida, é móvel e se movimenta em um corpo
multivduo pois que não há uma “parada” do tempo: há infinitas criações em potência:
Nessa composição comunicativa acreditamos que poderá estar presente,
para além de um dualismo de oposição indivíduo-coletivo, uma perspectiva
mais conetiva, em que “indivíduo” está no coletivo como uma voz, assim
como o coletivo se encontra no indivíduo, numa pluralidade de vozes, uma
subjetividade complexa, uma “subjetividade polifônica”, para dizê-lo como
Guattari (2012). Um processo comunicativo que a cada dia se torna mais e
mais conetivo, onde a “multiplicidade de eus no corpo subjetivo” se estende
a um “eu” dilatado, que, segundo Canevacci (2009), pode ser definido como
multivíduo. (BOLL, 2013, p.11)

Como era de se esperar, o jovem protagonista está movido, mexido, sensibilizado
pelas possibilidades que seu olhar pode alcançar na criação, especialmente a digital,
de seus trabalhos escolares. No entanto, este sentimento ao mesmo tempo em que
alcança essa expressividade e criatividade concentra esforços ainda inóspitos no
espaço escolar. Nessa relação um corpo juvenil é também aluno, que é também
filho, que é também namorado, que é também Homo zappiens4 (VEEN e
VRAKKING, 2006) tal como extensões de um “eu” dilatado em múltiplos “eus”.

Os

dispositivos

maquínicos

e

(i)móveis

podem

fazer

convergir

infinitos

protagonismos onde multivíduos em potencial encontram o dialógico. Essa
convergência estratégica se apresenta para que uma pluralidade de vozes possam
ser capturadas por um espectador atento. Uma convergência que une, atrai,
suspende sentidos. Enquanto os professores aparentemente não vêem, os alunos
parecem estar sempre um pouco mais desejosos dessa pluralidade dialógica que a
comunicação contemporânea tem lhes oferecido. Essa enunciação estética entre
sujeito, tecnologia e mundo é singularizada pelo seu próprio olhar tão múltiplo
quanto o do outro que também a olha.

4

Segundo os autores, nosso aluno hoje pode ser aquele que “ [...] cresceu usando múltiplos recursos
tecnológicos desde a infância: o controle remoto da televisão, o mouse do computador, o minidisc e,
mais recentemente, o telefone celular, o iPod e o aparelho de mp3. Esses recursos permitiram às
crianças de hoje ter controle sobre o fluxo de informações, mesclar comunidades virtuais e reais,
comunicarem-se e colaborarem em rede, de acordo com suas necessidades. (VEEN e VRAKKING,
2006p.12)
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Os multivíduos enunciam essa estética entrelaçando-a em seus próprios corpos
como se fossem “coisas-objetos-mercadorias, imagens” de um fetichismo visual
contemporâneo (CANEVACCI, 2008, p.18). Uma escola que continua olhando
singularmente para o formal, o alinhavado e o imobilizado descaracteriza o
protagonismo nessa composição pois que não a sabe ver: tal como no
renascimento, a olhamos em sua natureza deformada “... porque são-lhe aplicadas
idéias e noções que lhe são alheias, uma vez que se formaram sob o domínio da
cultura e da estética burguesas dos tempos modernos”(BAKHTIN, 2008, p.3).

Os professores olham para esse cenário contemporâneo, que tem a vida como
evento, analisando crítica e tecnicamente sem saber que uma apreciação estética é
possível (BOLL, 2013). Nossos alunos cada vez mais enunciam-se como
protagonistas imprimindo suas marcas, conectando pontos que, entrecruzados na
linha que imobiliza, se transformam em atratores. Assim, na criação dessa obra,
todos somos potenciais protagonistas: somos espect-autores (idem). Os atratores,
quando vistos, parecem apresentar esta alegria de viver de nossos tempos, dos
jovens que “ainda” acreditam que é preciso se encarnar ao espírito da criação do
conhecimento para se sentir vivo.

O atrator é o que aproxima o que aparentemente não combina, destrói o que poderia
ser a combinação perfeita: de laços de vizinhanças habituais para vizinhanças
inesperadas (BAKHTIN, 1988, p. 284). Vizinhanças habituais que privilegiam o
formal, o alinhavado e o imobilizado de uma análise técnica e crítica do
representado digitalmente. Vizinhanças inesperadas onde qualquer texto, som ou
imagem suga a atenção de um espectador atento: o espect-autor. E é nesse
momento de captura pelo atrator que entramos na obra criada para participar dela
também como protagonista. Nesse momento, sempre de autoria, uma tentativa de
fazer durar o infinito, o imóvel: a vida.

A apreciação estética, portanto, está nesse olhar cuidadoso (e amoroso) de
vizinhanças inesperadas imobilizadas também digitalmente que parecem carregar
cenários com um estilo que nada mais é do que atratore(u)s em movimento. É
dialogicidade entre matéria, forma e conteúdo do cotidiano ideológico de um
multivíduo que se diz parte desse mundo. Um mundo que não pode ser imobilizado
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a um numero, a um aluno, a um certo/errado porque todos somos parte desse
paradoxo: todo protagonista é artista.
O artista é precisamente aquele que sabe situar sua atividade fora da vida
cotidiana, aquele que não se limita a participar da vida (pratica, social,
política, moral, religiosa) e a compreendê-la apenas do seu interior, mas
aquele que também a ama do exterior – no ponto em que ela não existe
para si mesma, em que está voltada para fora e requer uma atividade
situada fora de si mesma e do sentido.(...) Encontrar o meio de aproximarse da vida pelo lado de fora, é esta a tarefa do artista. (BAKHTIN, 2000,
p.205).

O multivíduo contemporâneo é esse artista de sua história e nos convida para
participar da atividade pelo “lado de fora”, nos incluindo também como protagonista.
Nessa enunciação estética o artista correr “riscos” quando a oferece para ser
“analisada” pelo olhar educativo, “perdendo” horas e horas na edição (normalmente
com seus pares) para alcançar uma nota ou conceito. Em muitas mãos/olhos/corpos
envolvidos numa criação sem fim.

Os atratores, na possibilidade de oferecer a convergência pela união dos detalhes,
se apresentam como um potente elemento da comunicação em tempos de
Tecnologias Móveis. E o protagonismo sempre existirá enquanto a duração do
efeito representativo da vida que é móvel estiver quicando em nossos corpos
multivíduos pois que não há uma “parada” do tempo: há infinitas criações em
potência também na escola.
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Prevenção ao abuso de substâncias psicoativas nas escolas
públicas de um município da região metropolitana de Porto Alegre
Marcos Fernando Knevitz1
Jorge Umberto Béria2
Lígia Braun Schermann3
Resumo
O estudo tem por objetivo conhecer práticas preventivas ao abuso de substâncias psicoativas, nas
escolas públicas em uma cidade do sul do Brasil. Estudo descritivo, utilizando um questionário
semiestruturado, respondido pelas equipes diretivas das 40 escolas estudadas. O tema é trabalhado
em 87,5% das escolas, estando registrado no projeto pedagógico em 57,5%. As atividades de
educação preventiva com maior frequência foram palestras e distribuição de material educativo,
sendo os principais responsáveis pelas ações, professores não capacitados no assunto. As escolas
demonstraram necessidade de orientação sobre como trabalhar com o tema. Os gestores públicos
deveriam proporcionar uma maior interação entre saúde e educação, colocando profissionais da área
técnica para contribuir com a comunidade escolar em ações preventivas, além de proporcionar
formação adequada aos professores.
Palavras-chave: escolas – professores - abuso de drogas.
Abstract
The goal was to study practices to prevent the abuse of psychoactive substances, at public schools in
the south of Brazil. Descriptive study, using one semi-structured questionnaire, being answered by the
management teams of 40 schools. The subject is adressed in 87.5% of the schools and is registered
in the pedagogical project in 57.5%. The prevention activities mostly used were lectures and
distribution of educational material, conducted by teachers with no training in the subject. Schools
demonstrated they need guidance on how to work with theme. Public managers should provide a
greater interaction between health and education, with technical professionals to contribute to the
school community in preventive actions and providing appropriate training.
Key words: school – teachers - drug abuse.

Introdução

Atualmente o uso de drogas apresenta grande alteração em relação às gerações
anteriores, pois se verifica o uso dessas substâncias em qualquer circunstância e
por pessoas de diferentes grupos e realidades (Pratta, 2009). Esse fato se constitui
num fenômeno transversal a praticamente todas as sociedades, classes etárias e
grupos sociais, marcando a evolução do homem no seu devir histórico (Pacheco,
2009). Estima-se que em 2012, entre 162 e 324 milhões de pessoas, com idade
1
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entre 15 e 64 anos, correspondendo a entre 3,5% e 7,0 % da população mundial,
tenha usado alguma droga ilícita pelo menos uma vez no ano anterior e apenas um
em cada seis usuários tiveram acesso aos serviços de tratamento. A consequência
disso são anos de vida produtiva prejudicados e uma taxa de mortalidade de cerca
de 40 mortes por milhão (UNODC, 2014). Acabar com a possibilidade do uso de
drogas entre os seres humanos é tarefa impraticável, pois seria necessário modificar
a própria condição ontológica do homem (Sodelli, 2010). Sendo assim, as ações de
promoção da saúde e prevenção ao uso abusivo de drogas deveriam estar voltadas
para que o próprio sujeito pudesse ter condições de refletir e estabelecer uma
melhor relação com as substâncias psicoativas (SPAs) (Johnston, 2010; Sodelli,
2010).

O aumento da prevalência no consumo abusivo, a precocidade do seu uso e as
dificuldades em restringir o acesso são as grandes inquietações do Brasil (Andrade,
2010; Carlini, 2010), e a gestão pública está buscando um melhor enfrentamento
desse problema a partir da elaboração de preceitos que orientem os envolvidos com
a questão (Horta, 2014).

O marco legal deste momento de confronto com a

drogadição foi a promulgação da lei 11343 de 23 de agosto de 2006 (Lei das
Drogas), que institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, que
prescreve medidas para a prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social
de usuários e dependentes de drogas; estabelece normas para repressão à
produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas; define crimes e dá outras
providências (Hasson, 2010).

A Lei das Drogas contempla os aspectos da educação no seu artigo 19, o qual
dispõe sobre o estabelecimento de políticas de formação continuada na área da
prevenção do uso indevido de drogas para os professores, nos três níveis de ensino.
Além disso, refere a necessidade da implantação de projetos pedagógicos de
prevenção nas instituições de ensino público e privado, alinhados às diretrizes
curriculares nacionais e aos conhecimentos relacionados a drogas (Brasil, 2006).

As escolas têm sido apontadas pela sociedade como espaços privilegiados para o
desenvolvimento de atividades preventivas e promotoras da saúde, pois a maioria
da população frequenta esses estabelecimentos e pode proporcionar circunstâncias
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favoráveis para a assimilação de certos hábitos, atitudes e informações (Moreira,
2009). Além da sua função de ensino, as escolas constituem um espaço de
socialização (Santos, 2011) e construção da identidade fora da família, criando
condições para a produção e acesso ao conhecimento socialmente produzido
(Brusamarello, 2010). Apesar dessas condições favoráveis, os estabelecimentos de
ensino estão com dificuldades para atuar na educação preventiva ao abuso de
álcool e outras drogas, pois os professores, apesar de reconhecerem seu papel de
formadores de opinião (Ferreira, 2010), não se sentem motivados ou preparados
para trabalhar com o tema (Ferreira, 2010; Araldi, 2012).

No Brasil, as orientações que os estabelecimentos de ensino recebem do Ministério
da Educação, com relação aos temas da saúde, estão nos Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCNs), diretrizes elaboradas pelo governo federal e que orientam a
educação. As situações geradas pelo uso de SPAs devem ser abordadas no tema
vida coletiva e devem ser tratados em todas as áreas que compõem o currículo
escolar, de forma multidisciplinar, pois fazem parte dos chamados temas
transversais (Brasil, 2012).

Para integrar as políticas de saúde com as da educação foi criado o Programa
Saúde na Escola (PSE), o qual visa contribuir para a formação integral dos
estudantes de escolas públicas com ações relativas à saúde. Pelas bases do PSE,
os profissionais das Equipes de Saúde da Família (ESF), estabelecem contato direto
com os estabelecimentos de ensino para realizar a avaliação das condições de
saúde dos estudantes e realizar intervenções (Brasil, 2007), abrangendo a
prevenção ao uso abusivo de SPAs (Ferreira, 2012). Embora seja uma de suas
atribuições mais importantes, os profissionais do PSE abordam pouco os temas
relacionados ao abuso de SPAs (Barros, 2006). Talvez isso ocorra em função da
falta de subsídios para ações voltadas à prevenção ou por carecerem de
informações técnicas gerais que envolvam o assunto (Barros, 2007). Assim, esse
estudo tem por objetivo conhecer as práticas preventivas ao abuso de álcool e
outras drogas, nas escolas públicas de ensino fundamental e médio de uma cidade
da região metropolitana de Porto Alegre, além de verificar a experiência dos
educadores e suas demandas quanto ao tema.
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Método

Estudo descritivo, realizado com as equipes diretivas de todas as escolas públicas
de ensino fundamental e médio do município de Santo Antônio da Patrulha, RS. O
projeto desta pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética da ULBRA, através da
Plataforma Brasil, conforme o parecer nº 702.998.

Previamente a coleta de dados, foi realizado o estudo piloto, com duas escolas
públicas municipais em um município vizinho, para adequação dos instrumentos e
do procedimento de coleta de dados. A pesquisa foi desenvolvida com as equipes
diretivas das 40 escolas públicas do município, sendo 16 municipais e 24 estaduais.

Foi utilizado, como instrumento, um questionário semiestruturado, sendo respondido
pelas equipes diretivas das escolas. O instrumento buscou dados sobre a estrutura
dos estabelecimentos e suas atitudes práticas sobre educação preventiva ao abuso
de álcool e outras drogas. Foi baseado em instrumento utilizado pelo Ministério da
Educação no censo escolar (Educacenso) e elaborado pelo Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) (Brasil, 2013).

Para as escolas municipais, a coleta de dados foi realizada mediante a entrega dos
questionários e do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para os
diretores durante reunião mensal, que ocorreu na sede da SEMED. Nesta reunião, o
pesquisador apresentou o estudo e explicou como seria a coleta de dados, o
preenchimento dos questionários e a data de entrega dos mesmos. Os instrumentos
foram recolhidos após duas semanas da entrega, na própria escola, por integrantes
da SEMED ou pelo pesquisador. Com relação às escolas estaduais, a entrega dos
questionários e do TCLE, bem como as orientações para o preenchimento foram
realizadas nas próprias escolas com a presença do pesquisador. O recolhimento dos
questionários foi feito da mesma maneira que nas escolas municipais.

Os dados coletados foram digitados no programa Epidata, com dupla digitação, para
o controle de qualidade, onde foram compilados, organizados e transferidos para o
pacote estatístico SPSS (Statistical Package for Social Sciences) versão 18.0 for
Windows. Foi realizada análise descritiva e se avaliou possíveis associações, pelo
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teste qui-quadrado de Pearson. O nível de significância considerado na análise foi
de p < 0,05.

Resultados

Dentre as 40 escolas estudadas, 60% são estaduais e 40% municipais e 72,5%
estão localizadas na zona rural do município. Tanto as estaduais quanto as
municipais desenvolviam, na mesma proporção, atividades sobre o tema álcool e
outras drogas (87,5%). A localização também mostrou resultados muito próximos,
onde as escolas urbanas tinham 90,9% e as rurais 86,2% de estabelecimentos que
atuam na questão.

O tema álcool e outras drogas está incluído no projeto pedagógico em 57,5% das
escolas. Quando isto ocorre o assunto sempre é trabalhado em sala de aula. Das
que não possuem o tema incluído, 70,6% trabalham com o mesmo, sendo esta
diferença significativa (p<0,05).

As atividades desenvolvidas em educação preventiva (EP) que tiveram a maior
frequência foram palestras com cerca de 30% e distribuição de material educativo
com pouco mais de 19%. Projetos específicos sobre drogas, que são atividades que
propõem uma maior abrangência de ações, apresentaram um número pequeno,
pouco abaixo de 7%.

Os profissionais responsáveis pelas atividades são principalmente professores não
capacitados em EP em 57,5% dos estabelecimentos e profissionais de saúde de
nível superior em 30%. A frequência dessas atividades ocorre anualmente em 35% e
semestralmente em 22,5% dos casos.

O PSE está presente em 37,5% das escolas do município, oferecendo atividades
preventivas em 25% delas. As atividades realizadas são palestras em 100% dos
casos, distribuição de material educativo em 40% e projeto específico sobre drogas
em apenas 10%. Os principais motivos da escola não contar com o PSE são ele não
ter sido oferecido (40%) e faltar conhecimento sobre o programa (22,5%).
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Atividades de prevenção ao uso abusivo de substâncias psicoativas desenvolvidas em
escolas públicas de Santo Antônio da Patrulha, RS, 2014.
Atividade
Palestras
Distribuição de material educativo
Feira de ciências
Projeto específico sobre drogas
Aulas expositivas

Conversa/Diálogo
Oficinas
Debates
Outros**
Total

n*
22
14
9
5
5
4
3
3
7
72

%
30,55
19,45
12,50
6,95
6,95
5,55
4,15
4,15
9,75
100,00

*Total de respostas à questão de múltipla escolha.
**Pesquisa, saída de campo, serviço orientação educacional, atividades nos temas transversais,
vídeos e filmes.

Discussão

O presente estudo demonstrou que pouco mais da metade das escolas (57,5%),
possuíam o tema álcool e outras drogas no seu projeto político pedagógico (PPP).
Quando se comparou os estabelecimentos que possuíam o tema no PPP com
aqueles que não tinham, verificou-se uma diferença significativa com relação a
trabalhar o tema em sala de aula. Quando o tema não estava no PPP, quase um
terço (29,5%) das escolas não trabalhavam com o assunto, enquanto todas as
escolas que o tinham registrado, realizavam atividades em sala de aula.

Isso

demonstra a importância em seguir as determinações da Lei das Drogas (Brasil,
2006), que estabelece a implementação da prevenção do uso indevido de drogas no
projeto pedagógico das instituições de ensino. O que se verificou nas escolas do
município é que, mesmo após oito anos de sua publicação, a lei não está sendo
totalmente aplicada, diminuindo o acesso dos estudantes à temática.

Com relação ao tipo de atividades desenvolvidas, observou-se que as que tiveram a
maior frequência foram palestras e distribuição de material informativo, que são
ações pontuais e pouco interativas. Os programas escolares que possuem maior
propensão à efetividade, são os que possuem atividades mais interativas e
conseguem trabalhar o desenvolvimento das habilidades sociais dos alunos
(Midford, 2012; Botvin, 2007). Verificou-se ainda que o pequeno número de projetos
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específicos sobre drogas (12,5%), é um indicativo de que existem poucas
estratégias sistematizadas de prevenção (Araldi, 2012). Além disso, os professores
não capacitados em educação preventiva, sendo os principais responsáveis pelas
atividades realizadas, e a frequência dessas ações acontecerem anual ou
semestralmente podem indicar que os docentes precisam de uma formação mais
específica sobre o tema e que o planejamento das ações necessite maior atenção
pelos gestores públicos.

Nesse sentido, o direcionamento das ações em educação preventiva deveria ser
orientado pelo trabalho interativo dos profissionais da educação e saúde. Entretanto,
o PSE, que seria o programa oficial que trabalharia com promoção da saúde e daria
suporte técnico para as escolas, quanto ao tema (Ferreira, 2012; Fonseca, 2013;
Giacomozzi, 2012), ainda está restrito a poucas escolas e oferece atividades
preventivas ao uso abusivo do álcool e outras drogas em apenas um quarto dos
estabelecimentos. Além disso, as atividades oferecidas em prevenção são sempre
palestras e, em 40% dos casos, também distribuição de material informativo,
indicando uma carência de projetos mais interativos com os alunos e a comunidade.
Um estudo realizado no interior de São Paulo demonstrou que faltariam subsídios
aos profissionais da saúde, para realizar ações de prevenção de maneira mais
efetiva (Barros, 2007).

Diante das questões discutidas, é possível afirmar que o processo preventivo ainda
está incipiente nas escolas estudadas, sendo as principais atividades realizadas
pouco interativas e de frequência baixa. Além disso, o principal programa oficial
(PSE), que poderia oferecer alternativas em prevenção, tem atuado pouco sobre o
tema. Os profissionais que atuam nas escolas teriam maior chance de efetividade se
trabalhassem com a promoção da saúde (Kornblit, 2010; Di Leo, 2009; Buchele,
2009), que é um dos pilares da lei das drogas (Brasil, 2006).

É preciso que os professores estejam preparados para se envolver nos processos
de ensino sobre SPAs, mas o grau de instrução sobre o tema pode variar conforme
a jurisdição. Em British Columbia, no Canadá, nenhuma das principais instituições
de formação de professores da Universidade de British Columbia, Simon Fraser
University e da Universidade de Victoria, inclui educação sobre drogas como um
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componente central no currículo, apesar do fato de que os professores podem ser
incumbidos de trabalhar a educação sobre drogas, como parte dos seus deveres
profissionais (Tupper, 2008). No Reino Unido ocorre uma situação muito parecida
nos programas de formação de professores (Harris, 1998) e na Austrália, depois de
um período de uma melhor formação de professores para a educação sobre drogas
em meados da década de 1990, o desenvolvimento profissional nesta área tem
diminuído nos últimos anos (Midford, 2007).

Alguns países, como a Argentina (Camarotti, 2013) e Austrália (Teesson, 2012),
oferecem cursos de capacitação em prevenção ao uso abusivo de drogas,
específicos para professores, que proporcionam uma formação voltada para a
promoção de saúde na escola. A informática e seus ambientes virtuais, também está
sendo utilizada para aumentar o alcance a mais indivíduos e indica um potencial de
redução no uso e abuso de álcool e outras drogas (Teesson, 2012; Champion,
2013). Os programas de prevenção de base escolar com os resultados mais efetivos
na redução da incidência do uso abusivo de drogas são aqueles que consideram
fatores sociais e psicológicos como relevantes (Faggiano, 2008) e visam o
desenvolvimento de habilidades na tomada de decisões e a percepção do dano que
o uso inadequado pode causar (Stephens, 2009).

No Brasil, a legislação sobre o uso de drogas regulamenta a formação continuada
de professores, nos três níveis de ensino, também tendo a promoção da saúde
como foco central (Brasil, 2006). A principal atividade de formação oferecida aos
professores brasileiros é o curso de prevenção do uso de drogas para educadores
de escolas públicas, promovido pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas
(SENAD) do Ministério da Justiça e pela Secretaria de Educação Básica do
Ministério da Educação (MEC). Esse curso está na sexta edição e ofereceu, em
2014, 50.000 vagas (Brasil, 2014). A participação de professores do município
estudado é pequena e não existem profissionais matriculados nos últimos dois anos,
sugerindo pouco interesse pelo assunto, além da falta de incentivo pela gestão
pública.
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Pontos fortes e limitações do estudo

Como pontos fortes do estudo salienta-se que a pesquisa abrangeu todas as
escolas públicas de ensino fundamental e médio do município, inclusive as rurais,
entrevistando seus gestores com um instrumento de pesquisa baseado num
questionário já utilizado no censo escolar, não sendo uma novidade para os
entrevistados. Como limitação, aponta-se o fato do estudo ter sido realizado em um
município pequeno, com cerca de 40.000 habitantes, indicando que as
extrapolações dos resultados devem ser realizadas com cuidado.

Conclusão

O estudo indica que os estabelecimentos de ensino carecem de orientação sobre
como trabalhar com a educação preventiva. O fato de o tema estar presente no PPP
em apenas pouco mais da metade das escolas, demonstra desconhecimento de um
aspecto importante da Lei das Drogas (Brasil, 2006) e que poderia gerar um
planejamento mais organizado sobre o assunto. O PSE que deveria subsidiar a
direção das escolas com projetos sobre a educação preventiva, ainda precisa de
maiores investimentos para chegar a todos os estabelecimentos e também necessita
de maior conhecimento técnico sobre o tema, por parte dos seus profissionais.

A prevenção ao abuso de substâncias psicoativas pode apresentar melhores
resultados quando for realizada com abrangência maior, na linha da promoção da
saúde e contemplando outros aspectos da vida, como o meio ambiente, a ética, a
sexualidade e as diferenças culturais. Os resultados desta pesquisa demonstram
que os gestores públicos deveriam proporcionar uma interação mais consistente
entre o setor saúde e educação, colocando profissionais da área técnica para
contribuir com a comunidade escolar nas suas ações preventivas, além de
proporcionar uma formação mais adequada aos professores.
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Projetos de aprendizagem e o registro em ambientes virtuais
Silvana Pires Silveira1
Resumo
Ensinar é organizar situações de aprendizagem, criando condições que favoreçam a compreensão da
complexidade do mundo, do contexto, do grupo, do ser humano e da própria identidade. Diz respeito
a levantar ou incentivar a identificação de temas ou problemas de investigação, discutir sua
importância, possibilitar a articulação entre diferentes pontos de vista, reconhecer distintos caminhos
a seguir na busca de sua compreensão ou solução, negociar redefinições, incentivar a busca de
distintas fontes de informações ou fornecer informações relevantes, favorecer a elaboração de
conteúdos e a formalização de conceitos que propiciem a aprendizagem significativa. Criar ambientes
de aprendizagem com a presença da TIC significa utilizá-la para a representação, a articulação entre
pensamentos, a realização de ações, o desenvolvimento de reflexões que questionam
constantemente as ações e as submetem a uma avaliação contínua. O paradigma educacional
emergente requer a inserção de novas práticas curriculares e metodologias inovadoras, para fazer
frente às necessidades de uma sociedade globalizada, que altera padrões de vida das pessoas, seja
na maneira de se comunicar, nas habilidades profissionais de atuação ou na forma de aquisição do
conhecimento e do pensar. Para Lèvy (1998) o futuro papel do professor não será mais o de difusor
de saberes, mas o de “animador da inteligência coletiva” dos estudantes, estimulando-os a trocar
seus conhecimentos.
Palavras-chave: aprendizagem significativa - mapas conceituais - mudanças paradigmáticas.
Summary
Teaching is to organize learning situations, create conditions conducive to understanding the
complexity of the world, the context, the group, the human being and identity. Raise concerns or
encourage the identification of themes or research problems, discuss their importance, enabling the
link between different points of view, recognize different paths to follow in the search for their
understanding or solution, negotiate resets, encourage the search for different sources information or
provide relevant information, promote the development of content and the formalization of concepts
that provide meaningful learning. Create learning environments with the presence of ICT means using
it for representation, the relationship between thoughts, conducting actions, development of reflections
that constantly question the actions and undergo continuous evaluation. The emerging educational
paradigm requires the inclusion of new curricular practices and innovative methodologies to meet the
needs of a globalized society, altering patterns of life, whether in the way of communicating, in
professional acting skills or in the form of acquisition knowledge and thinking. To Lèvy (1998) the
future role of the teacher is no longer the knowledge diffuser, but the "animator of the collective
intelligence" of students, encouraging them to exchange their knowledge.
Keywords: meaningful learning - conceptual maps - paradigmatic changes.

Introdução

O paradigma educacional emergente requer a inserção de novas práticas
curriculares e metodologias inovadoras, para fazer frente às necessidades de uma
sociedade globalizada, que altera padrões de vida das pessoas, seja na maneira de
1
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se comunicar, nas habilidades profissionais de atuação ou na forma de aquisição do
conhecimento e do pensar.

Para Belloni (2001) as exigências das sociedades contemporâneas são visíveis e
notórias e exigem um novo tipo de indivíduo e trabalhador, dotado de um conjunto
de capacidades que incluem habilidades de competência que o torne qualificado e
capaz de realizar um trabalho mais responsabilizado, com maior mobilidade, capaz
de gerir situações de grupo, de se adaptar a situações novas, sempre pronto a
aprender, um trabalhador mais informado e mais autônomo. A escola tem que dar
conta disso seja em qual for o setor da sociedade em que atua.

Para Lèvy (1998) o futuro papel do professor não será mais o de difusor de saberes,
mas o de “animador da inteligência coletiva” dos estudantes, estimulando-os a trocar
seus conhecimentos. Lèvy (1999) adverte que para falar em tecnologia é necessário
cuidar para não usá-la a qualquer custo, mas sim acompanhar consciente e
deliberadamente uma mudança de civilização que questiona profundamente as
formas institucionais, as mentalidades, a cultura dos sistemas educacionais e,
sobretudo, os papéis de professor e de aluno.
Quando Lévy fala em “os papéis de professor e de aluno” entende-se que é muito
importante que o professor saiba conduzir de maneira organizada e pedagógica o
seu papel e que o aluno seja um gerenciador de seu próprio saber, pois o maior
risco é confundir esse processo psicopedagógico de ambientação on-line com o
mero adestramento técnico-operacional. Considerar apto e ambientado um aluno
apenas porque sabe clicar nas áreas corretas da tela é não compreender os
aspectos que realmente importam num processo de educação on-line.

Valente (1999) também endossa a cobrança da sociedade na mudança do novo
paradigma educacional que exige dos cidadãos uma postura autônoma, criativa,
crítica e reflexiva, capaz de “aprender a aprender”, “saber pensar”, “saber tomar
decisões” e saber buscar a informação de que necessita, construindo seu próprio
conhecimento onde através desses conceitos, ele perceberá a sua importância
dentro da sociedade e a refletirá sobre seu papel contido nela.
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Essa é a escola ideal que a sociedade cobra, portanto, responsável pela formação
desse profissional, e ao professor, cabe uma nova postura, onde possa mediar esse
processo na formação dos seus alunos, criando novas estratégias e um ambiente
motivador e desafiador, mesmo com tantas implicações e dificuldades.

Tendo em vista as informações acima, e reconhecendo que o Ambiente
Informatizado é um recurso que, quando bem utilizado, dentro de uma proposta
pedagógica consciente, muito pode contribuir para um trabalho mais eficaz da
escola, o presente trabalho tem a finalidade de explicitar aspectos relativos à
aplicação dos conhecimentos adquiridos no Curso de Pós-Graduação Latu Senso/
Especialização em Tecnologias da Informação e da Comunicação na Promoção da
Aprendizagem.

O trabalho foi desenvolvido ao longo do mês de março e início de abril de 2007,
junto à turma de 8ª série, turnos matutino/ vespertino do Ensino Fundamental da
Escola Estadual de Ensino Fundamental Professor Milton Pacheco sob minha
responsabilidade, bem como da professora Fernanda Ferreira da Silva, professora
parceira, responsável pela área de matemática.

A turma constitui-se de um grupo de 18 alunos, de faixa etária entre 14 e 16 anos,
com 8 meninos e 10 meninas. A parceria com a professora Fernanda surgiu da
necessidade de desenvolvermos Projetos de Aprendizagem como atividade
proposta pelo Curso de Especialização em Informática na Educação – UFRGS e
PROINFO/MEC.

A rotina das atividades da turma foi alterada com a nossa proposta de trabalharmos
em parceria na execução de Projetos de Aprendizagem. Combinamos que os
trabalhos seriam realizados no Laboratório de Informática em dias combinados e em
turno inverso, impedindo assim que os períodos de matemática fossem prejudicados
em função dos encontros no turno regular.
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Fundamentação teórica
Durante muito tempo a escola teve por única tarefa transmitir à criança os
conhecimentos adquiridos pelas gerações precedentes e exercitá-la nas técnicas
especiais do adulto. Povoar a memória e treinar o aluno na ginástica intelectual
pareciam, pois, ser as únicas coisas necessárias, uma vez que se concebia a
estrutura mental da criança como idêntica à do homem feito e que, portanto, parecia
inútil formar um pensamento plenamente constituído que apenas exigia ser
exercitado. Mas três tipos de observação vieram complicar essa visão simplista das
tarefas do ensino e da educação intelectual e impor ao mesmo tempo a necessidade
de colaboração dos alunos entre si. Os estudos de Piaget deram ênfase à gênese e
à evolução do conhecimento, surgindo assim, o termo “Epistemologia Genética” que
procura analisar de que maneira se dá o desenvolvimento do conhecimento e da
inteligência.
Suas conclusões, no que se refere ao conhecimento, são de que as alterações nas
estruturas mentais acontecem, dialética e ativamente, através de trocas realizadas
entre o indivíduo e o meio, havendo uma interação entre ambos, ou seja, ação e
modificação simultâneas.
Para Piaget, conhecer não é simplesmente contemplar, imaginar ou representar o
objeto; conhecer exige uma ação sobre o objeto para transformá-lo e para descobrir
as leis que regem suas transformações.

Contudo, sabemos que a escola, até hoje, é organizada em cima de um currículo
fechado, que engessa os conteúdos, quando impossibilita de se estudar um
determinado assunto, sem ter sido visto um assunto anterior, onde tempos e
espaços são rígidos, fixos. Certamente essa escola não consegue mais acompanhar
as novas demandas da sociedade atual, a qual exige dos indivíduos uma formação
que envolva raciocínio lógico, criatividade, espírito de pesquisa e capacidade
produtiva. Diante disso, ela precisa mudar.

Atualmente, uma solução usada nas escolas, é a educação através de Projetos de
Aprendizagem, cuja característica-chave é o envolvimento dos alunos em todo o
processo, partindo de suas indagações e conhecimento prévio, através do
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levantamento de “certezas provisórias” e “dúvidas temporárias”, as quais serão
objeto de investigação. Essa metodologia tem como meio o Ambiente Informatizado
que é, ao mesmo tempo, o catalisador desses projetos e o facilitador de seu
desenvolvimento, exercendo um papel fundamental quando utilizado para pesquisas
através da Internet, levantamento de dados e construção de páginas.

Conforme Vieira (2002, p.1), devem ser usadas não como máquinas para ensinar ou
aprender, mas como ferramenta pedagógica para criar um ambiente interativo que
proporcione ao aprendiz, diante de uma situação problema, investigar, levantar
hipóteses, testá-las e refinar suas ideias iniciais, construindo assim seu próprio
conhecimento. Ao tratarmos do Ambiente Informatizado de Aprendizagem, estamos
nos referindo à introdução de uma nova tecnologia na escola. As metodologias
precisam ser modificadas e transformadas para que a Informática seja introduzida
nas escolas, de uma forma satisfatória, no sentido de haver um aperfeiçoamento no
processo de ensino e aprendizagem, no qual professores e alunos possam construir
conhecimento. Tal metodologia que contribui para o processo de construção do
conhecimento é a dos Projetos de Aprendizagem, onde se aplica o aprender a
aprender, e não o ensinar.

O desenvolvimento desses projetos está alicerçado em questões investigadoras,
sendo necessário que haja uma elaboração de estratégias em conjunto, partindo de
escolhas coletivas entre professores e alunos, que necessariamente irão envolver
toda a escola, em que os projetos de aprendizagem façam parte do seu Projeto
Político Pedagógico como um veículo para melhorar o ensino, com a flexibilização
dos currículos, atualização dos conteúdos e adequação às necessidades dos
alunos.

Sendo assim, os Projetos de Aprendizagem promovem uma articulação dos diversos
conhecimentos das diferentes áreas e integração dos conteúdos, facilitando, dessa
forma, o trabalho interdisciplinar, que possibilita superar a fragmentação da estrutura
curricular.
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Apresentação e análise dos resultados

A experiência realizada sobre Projetos de Aprendizagem foi desenvolvida
com 18 alunos de 14 a 16 anos, da 8ª série da Escola de Ensino
Fundamental Professor Milton Pacheco em turno matutino e vespertino, no
período de 19/03 a 25/04. Os 14 encontros foram semanais e, com exceção
do primeiro, que foi na sala-de-aula, os demais ocorreram no laboratório de
informática com o apoio da professora parceira responsável pela turma,
totalizando 34 horas.

O laboratório pertence ao NTE/11ª CRE e localiza-se nas dependências da escola.
Os 10 computadores utilizados possuem conexão ADSL e são aparelhos novos,
recebidos no final do ano de 2006.

No dia 16/03 fui conversar com a equipe diretiva e com a professora que seria a
parceira no processo e apresentar a elas a proposta do trabalho com Projeto de
Aprendizagem. Todas foram receptivas quanto à disponibilidade de liberar a turma,
mas ficou claro que a resistência ao novo; a inserção das TICs no processo ensinoaprendizagem é muito grande.

No dia 19 de março, segunda-feira, fui à sala de aula apresentar-me e explicar o
motivo pelo qual estava ali. Informei-os que iríamos trabalhar através de projetos
referentes ao que sempre desejaram saber, mas que não tinham tido ainda a
oportunidade.

Observei que iríamos trabalhar no laboratório, mas que não haveria um computador
para cada um deles, uma vez que o trabalho desenvolvido seria em grupos.

Parti, então, da técnica do balão, onde cada um escreveria em um pedacinho de
papel uma pergunta que há muito lhe instigava e logo em seguida colocaria dentro
balão, encheria o mesmo e, dado o sinal, deveriam jogar seu balão para o alto e
pegar, aleatoriamente, o que estivesse mais próximo de si. Tendo o balão em mãos
deveriam estourá-lo e ler, um por vez, em voz alta, a pergunta referida.
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O entusiasmo foi geral e começaram a levantar as mãos ao mesmo tempo. Queriam
ler todos na mesma hora.

Todos elaboraram suas questões de investigação, as

quais foram escritas no quadro-negro para que pudessem ser visualizadas.

Colocadas todas as questões, alguns desistiram das suas e preferiram escolher uma
questão indicada por outro colega, solicitando que a sua fosse apagada do quadronegro.

Uma vez escolhidas as questões, pedimos que sugerissem quais as que poderiam
ser agrupadas por semelhança. As questões selecionadas foram as seguintes:
 Por que há poluição?
 Por que o mundo sofre com tanta poluição?
 Por que o mundo está poluído?
 A poluição pode gerar uma crise mundial na área da saúde?
 Quais os tipos mais comuns de poluição?
 O que é droga?
 O que leva o jovem a usar drogas?
 Quais os tipos de drogas que existem? Quais seus efeitos?
 Jovem e droga por quê?
 O que são ondas do mar?
 Droga tem cura?
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 O que é adolescência?
 O que leva o adolescente a usar drogas?
 Por que o adolescente acha a Língua Portuguesa difícil?
 O que são furacões e tornados?
 Como são formados os furacões? E os tornados?
 Como se formam os tornados e os furacões?
 Por que a água da lagoa é doce?

A partir das questões de investigação, foram formados pequenos grupos em função
de interesses e curiosidades comuns. Vale ressaltar que, durante todo o momento,
houve a preocupação em abordar o assunto de maneira clara e acessível para os
alunos.

Embora algumas perguntas fossem amplas, deixei que fosse sugerida a alteração
pelo próprio aluno, caso percebesse isso durante a pesquisa. Então os alunos
sentaram-se em seus grupos para realizarem o levantamento das

“certezas

provisórias” e das “dúvidas temporárias”. Solicitei a eles que, uma vez que os grupos
já haviam sido definidos, escrevessem o que o grupo já sabia sobre o assunto
(certezas) e o que gostaria de saber (dúvidas).

Observou-se claramente como eles compreenderam rapidamente o que deveria ser
feito. Os alunos vieram pela primeira vez ao laboratório de informática do N.T.E. no
dia 22 de março. Eles estavam muito felizes, mas um pouco calados.

Como sabia que a clientela era muito carente, parti do princípio que quase todos
nunca ou raramente tinham tido acesso aos computadores. O que fiz? Expliquei
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como deveriam proceder para entrar no Word, utilizar o teclado, salvar o que
escreveriam e pesquisassem criar pastas etc.

Análise dos resultados

Neste estudo, assumiu-se uma concepção de transformação/inovação na prática
docente baseada no paradigma da Epistemologia Genética, considerando que a
construção do conhecimento depende, em grande parte, das condições existentes e
da qualidade das interações de um sujeito cognoscente que age em um contexto
(seja esse natural, social, cultural ou informacional) que reage a essas ações do
sujeito, provocando perturbações, regulações etc..

Já nos primeiros contatos com os alunos foi possível perceber algumas dificuldades
dos mesmos na utilização dos hardwares e softwares. A utilização do ambiente
virtual de aprendizagem exigiu algumas habilidades dos alunos para as quais não
tinham ainda desenvolvido competências necessárias até o momento do início do
projeto, uma vez que a clientela é carente e a escola desprovida de Laboratório de
Informática.

Percebeu-se então, a dimensão do desafio que se apresentava. Com ajuda da
professora parceira e com aqueles alunos que já conheciam o ambiente, fomos
superando as dificuldades e resolvendo os problemas que surgiam, passo a passo.

Com as avaliações periódicas realizadas informalmente, feitas por observações e
comentários, percebeu-se que a troca entre os sujeitos possibilitou a transparência
de um fazer pedagógico, bem como a socialização e a integração de conhecimentos
e a partilha de saberes. Mesmo receosa de inovar, a professora parceira fez
algumas intervenções, poucas, mas fez. Acredito que essa pequena intervenção
seja fruto da falta de conhecimento da metodologia, bem como da acomodação e
resistência da maioria dos docentes.

A troca entre os sujeitos envolvidos no projeto ultrapassou o ambiente de sala-deaula, ampliou os laços de construção de saberes além do cognitivo, aproximando os
indivíduos num processo de humanização, em que alguns alunos participaram do
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ambiente como leitores, sem realizar muitas intervenções. Podemos inferir que isso
se dá devido à necessidade de exposição pessoal, o medo do erro e da crítica,
insegurança quanto ao aprofundamento do conteúdo e a metodologia.

Houve necessidade de uma reorganização do tempo dedicado ao projeto. As idas ao
laboratório e vindas à escola, passaram a ser também em turno inverso e com isso o
acréscimo quanto ao prazer à descoberta e aprendizagem, aos recursos
tecnológicos, bem como as habilidades desenvolvidas, foi significativo. Os
comentários comprovam essa afirmativa:
“Professora, estava ansioso para esta aula.”
“Nunca gostei tanto de vir à escola!”
“Vamos professora, posso ligar a máquina?”

Os alunos extrapolaram o limite e o próprio conceito de disciplina, uma vez que
aprenderam a fazer buscas e selecionar informações de acordo com o interesse de
cada um em interação com os demais. A valorização do trabalho cooperativo e a
compreensão das implicações que esse processo envolve quanto às relações
interpessoais foram abstraídas pelos alunos. Refletiam sobre o que era relevante
quanto ao seu interesse e o que gostariam de aprender, resultando num maior
empenho e envolvimento. Pode-se observar esses aspectos através das falas dos
sujeitos transcritas a seguir:
“Nossa sora, como a gente viu coisas novas aqui!”
“Tu vais colocar nossos trabalhos na Internet?”

Um aspecto significativo observado durante o projeto foi a conquista da autonomia.
As atitudes dos sujeitos em relação às suas produções de forma autônoma, aliadas
ao uso do computador, foram visíveis, uma vez que tiveram a possibilidade do olhar
crítico sobre esta utilização e sua ação direta na construção do processo ensinoaprendizagem. A investigação de temas de interesse por parte deles, o domínio dos
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recursos computacionais de acordo com as necessidades, o alto grau de interação
aluno-aluno, aluno-grupo, aluno-professor, aluno-máquina, criou um ambiente rico
de aprendizagem, onde os mesmos tiveram a oportunidade de construir o
conhecimento segundo o estilo de aprendizagem de cada um. A tomada de
consciência de que seus trabalhos seriam publicados na web foi motivo de alegria e
encantamento para os sujeitos, uma vez que passaram a trabalhar com mais
empenho, confiança e brilho nos olhos.

O despertar da auto-estima foi outro aspecto importante desencadeado durante o
trabalho. Em suas falas percebia-se que se sentiam importantes.
“Professora, eu até que sou rápido!”
“Nosso trabalho tem que ser show!Vai ser show!”

Os desafios encontrados pelos alunos freqüentemente resultaram numa tomada de
consciência sobre ter muito que aprender. Quanto a avaliação dos trabalhos
dos colegas, bem como os seus, nas páginas do wiki, houve dificuldade quanto ao o
que dizer. São alunos de uma escola de periferia onde a maioria dos professores,
senão todos, perguntam e eles respondem. São frutos, ainda, da Educação
Bancária. Quando eram interpelados por mim, percebia-se a vontade de aprender
sempre assim: diferente, como diziam.

Percebia-se o desenvolvimento da comunicação oral, durante as conversas entre
eles, os elementos de cada grupo e entre os grupos, no momento da elaboração das
versões dos Mapas Conceituais.

Apesar do vocabulário pobre, pronunciavam-se com clareza e demonstravam
tranquilidade; sentiam-se à vontade, valorizados e vistos como sujeitos capazes...
pessoas inteligentes.
“Professora, vê se agora ficou bom.”
“Sora, foi muito tri ter aulas contigo.”
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“Sora, pede para as outras professoras trabalharem com a gente os conteúdos
aqui.”
“Sorinha, tu é muito legal!”
“Nossa Sora, como a gente viu coisas novas aqui.”

Os alunos verificaram que a aprendizagem pode ser realizada de forma não-linear e
que esta depende mais do sujeito em interação do que da exposição ou
disponibilização de conteúdos, pois a interação e a cooperação acontecem de forma
mais significativa, para a aprendizagem, não simplesmente quando os recursos
tecnológicos estão disponíveis, mas quando a proposta de aprendizagem leva a
problematizações e discussões entre os alunos e professores.

Durante a realização do projeto procuramos manter a harmonia, o respeito e a
interação, uma vez que nas conversas diárias sempre procurei enfatizar esses
aspectos. Inúmeras vezes, percebi que a troca de informações entre professora e
alunos era tranqüila, ativa e ao mesmo tempo reflexiva, pois todos ficavam atentos e
contribuíam significativamente com opiniões, relatos e questionamentos.

O desassossego provocado pela metodologia de projetos gerou conflito cognitivo,
uma vez que exigiu mais empenho, leitura, interação, articulação, compromisso,
responsabilidade e organização dos sujeitos, oportunizando-os compreender que a
aprendizagem se dá no momento em que é necessária e parte de suas dúvidas e
certezas e que a partir destas é que se ruma à pesquisa.

Quanto ao medo de utilizar a máquina, esta foi aos poucos sendo superada. A
grande preocupação era estragar, o que inconscientemente, ligava-se a não ter
condições para tal.

Mesmo assim a grande maioria dos sujeitos observados apresentou níveis
equilibrados de respeito nas relações mediadas pela tecnologia. Este resultado pode
surpreender quando se olha de relance para o mesmo, considerando-se que todos
os sujeitos com quem se trabalhou eram carentes economicamente e/ou muito
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carentes, da mesma escola; um grupo que é social mas totalmente desprovido de
qualquer acesso a este tipo de ferramenta. Na verdade, essa postura equilibrada é
nova para a grande maioria dos sujeitos, mas que se depender deles, mais
professores serão convidados a inovar, a aprender com eles. Isso comprova que
eles manifestaram espontaneamente que foi a oportunidade do trabalho com P. A.
que permitiu a construção deste novo equilíbrio.

Trabalhar com Mapas Conceituais permitiu desenvolver e reascender a criatividade
latente nesses sujeitos. A cada pesquisa feita, refeita, discutida, refletida e
reavaliada e o conteúdo selecionado para construção dos mapas, dava aos sujeitos
maior autonomia, segurança; aumentava sua autoestima.
“Sora, é muita informação e queremos caprichar no segundo mapa.”
Concordando com LOING 1998, quando diz que “a introdução das novas tecnologias
na educação deve ser acompanhada de uma reflexão sobre a necessidade de uma
mudança na concepção de aprendizagem vigente na maioria das escolas”, foi
possível constatar através das atitudes, do envolvimento e compromisso dos alunos
na realização das atividades que houve mudança na concepção de aprendizagem
para eles. Aos poucos a visão tradicional foi dando espaço a uma visão mais
progressista onde eles foram os sujeitos responsáveis pela construção de todo o
processo, cujo professor apenas auxiliou-os instigando-os a pensar e produzir.

Retomando os fundamentos de Piaget (1977), mencionados no referencial teórico
deste trabalho a respeito do ensino, damos conta de que uma postura mais
interacionista envolvendo a discussão entre os alunos e o contato com os
experimentos, torna o professor um orientador das atividades numa direção
previamente traçada e pode conduzir o aluno a uma evolução de conceitos tornando
a aprendizagem mais significativa e o ensino mais efetivo.

O ambiente virtual de aprendizagem, quando estruturado com base em
pressupostos construtivistas-interacionistas pode ser transformador da relação
professor/aluno. Não existe mais o espaço de destaque para a fala do professor,
tanto com relação ao tempo como com relação ao espaço. Isto porque todos
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possuem os mesmos espaços de interação através das webpáginas ou do e-mail.
As escritas (interações) tanto do professor como do aluno aparecem igualmente no
ambiente, diferentemente de uma sala de aula tradicional em que o espaço para a
fala do professor e do aluno são bem diferentes.

Portanto, os sujeitos desenvolveram atitudes de aprendizado autônomas mais
intensas na medida em que conseguiram definir mais claramente as suas demandas
e, na medida em que, as mesmas estavam mais diretamente associadas às
atividades propostas nos projetos.

Considerações finais

A metodologia de Projetos de Aprendizagem baseados em problemas proposta
nesse estudo, foi desenvolvida, tendo como base uma concepção epistemológica
interacionista/construtivista.

A pesquisa relatada nos chama à reflexão acerca da necessidade de se
compreender que a sócio cognição e a cooperação demandam uma construção e de
que, talvez, esta seja relevante para converter em realidade educacional um
universo teórico virtual que propõe transformações curriculares, metodológicas e,
sobretudo, das inter-relações professor-aluno. É preciso, não obstante, navegar,
cooperativamente, por caminhos pedagógicos a serem construídos.

Importa, desse modo, focalizar, mais de perto, a ação educativa do professor nesse
contexto de interações, colaborações e cooperações, desconstruindo sua posição
centralizadora do processo pedagógico e instituindo-lhe a função de interventora,
problematizadora no sentido de lhe ser prerrogativa, em uma instância, lançar, por
exemplo, desafios, dilemas, situações-problema da realidade que solicitem
discussões, reflexões, análises críticas. De outra instância, compete-lhe auxiliar as
crianças a compartilharem idéias, a discutirem em conjunto e por diálogos
investigativos os temas levantados. Assim, a mediação do professor, ao respeitar os
processos de desenvolvimento dos alunos, requalifica as relações pedagógicas,
levando ao questionamento e ao confronto de pontos de vista e, sobretudo, à
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reflexão pautada em um trabalho cooperativo, compondo, com os alunos, uma
sociedade do conhecimento que transita em uma sala de aula com espaços e
tempos menos limitados.

Para Paulo Freire:
o sujeito precisa estar no mundo, refletindo, atuando e transformando a sua
realidade. A realidade, de acordo com a nova física, é uma rede de relações
interconectadas, que representa os fenômenos observados e, se
desvincularmos a aprendizagem do social, estaremos provocando a
fragmentação e perpetuando a compartimentalização. (FREIRE,1983, apud
MORAES, 1997, p. 205).

Para contribuir na construção de aprendizagens significativas por parte dos alunos, a
escola deverá valorizar suas experiências, suas opiniões, necessidades e desejos;
levar em consideração o contexto social em que estão inseridos e incentivá-los a
questionarem, a pensarem e a refletirem criticamente a realidade.

Durante o projeto, os alunos aprenderam sobre os mais variados tipos de assuntos,
entre eles: Reprodução Humana, Drogas, Meio Ambiente, Poluição e Adolescência e
curiosidades.

O

computador

foi

utilizado

como

ferramenta

educacional,

oportunizando aos alunos criarem, elaborarem e reelaborarem seus conhecimentos,
assumindo o papel de autor desse processo. Os alunos tiveram a oportunidade de
construírem aprendizagens significativas, uma vez que participaram, opinaram e
sugeriram questões ligadas às temáticas a partir de suas próprias experiências e
necessidades, bem como ampliarem seus conhecimentos e transformarem sua
realidade.

Os objetivos propostos foram alcançados, uma vez que se perceberam novas
posturas e atitudes por parte dos alunos no contexto da escola. A participação dos
alunos é algo de fundamental importância nesse processo, pois se trata de uma
abordagem que os envolve, bem como professores, direção e outros, para que os
resultados sejam também uma conquista de todos. Sabemos que, quando o aluno
participa de forma ativa das atividades da escola, sente-se mais motivado e mais
comprometido na realização das mesmas.
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Os projetos temáticos, que têm como foco o aluno, sujeito da própria aprendizagem
e, o professor como parceiro, imprime uma nova visão à escola. O trabalho com
Informática Educativa norteado pela Pedagogia de Projetos requer a participação e o
compromisso de todos os envolvidos, pois trata-se de um trabalho com parceria e
não de algo independente, isolado.

Admitir como necessária a continuidade e a melhoria dos sistemas educativos não
implica necessariamente em monumentalizar a escola ou subscrever de maneira
acrítica o seu desenvolvimento; ao contrário, significa compreender a importância
que a instituição escolar ainda possui na composição das forças sociais, culturais e
econômicas da atualidade.

Segundo Depover (2002), oferecer aos alunos a oportunidade de se desenvolver
com o apoio da tecnologia no âmbito de suas atividades escolares corresponde ao
imperativo da igualdade de tratamento a ser pretendido por todo cidadão de um país
democrático. Por quaisquer que sejam as razões–pedagógicas, financeiras ou
ideológicas – a recusa desta iniciativa significa reforçar as desigualdades sociais
entre os que se beneficiarão do uso do computador e os que não poderão fazê-lo. É
urgente que as instâncias de decisão em matéria de educação compreendam agora
que o lugar das TIC não pode mais ser reduzido à de simples dispositivo inserido no
interior de uma disciplina. As TIC constituem, ao contrário, um elemento motor
essencial tanto para o desenvolvimento dos sistemas educativos quanto para o
desenvolvimento de seus principais atores, a saber os professores e os alunos.
(DEPOVER, 2002, p. 14).

Concordo com Ramon (1997), entre outros, que defende que os projetos
educacionais devam ser desencadeados, não a partir de altos escalões da
burocracia estatal, mas, antes de tudo, a partir dos interesses expressos por aqueles
que vivem a escola no seu dia-a-dia.

Os projetos devem surgir das relações estabelecidas entre os alunos, deste com os
professores e de ambos com o conhecimento ou necessidade da sala de aula ou da
escola. A participação dos alunos na elaboração, organização e execução dos
projetos, imprime em suas identidades o interesse e uma maior participação nas
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atividades desenvolvidas na escola, a qual deve incentivar a elaboração de diversos
tipos de projetos, tendo em vista o papel que cada um desempenha para o
desenvolvimento de vários aspectos nos alunos.

A interdisciplinaridade é outro ponto que deve ser perseguido pela escola, uma vez
que, "trabalhando dentro de um sistema de interdisciplinaridade o professor produz
conhecimento útil, portanto, interligando teoria e prática, estabelecendo relações
entre o conteúdo de ensino e realidade social" (LÜCK, 1994, p. 34).

Segundo Moraes (1997, p. 202) vale ressaltar ainda que, entre outras coisas, o
sujeito

aprende,

"em

virtude

da

interatividade,

da

conectividade

e

da

interdependência existente entre as diferentes inteligências que trabalham em
conjunto e harmoniosamente".

Sendo assim, a importância de compreender a interações entre as tecnologias e o
meio social na sociedade contemporânea está em permitir que se dialogue com
estas tecnologias no nível concreto das necessidades de construção sistêmica
demandadas

pela

sociedade,

e

mais

especificamente

pela

educação

e

concretamente pelo trabalho do professor.
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Representações Sociais de escola para uma comunidade indígena
do Litoral Norte do RS
Graciela Bernardi Horn1
Graziela Cucchiarelli Werba2
Resumo
Apesar da presença de integrantes da comunidade Mbyá-Guarani no espaço urbano do município de
Torres (RS), a cultura desse povo permanece invisível e desconhecida pela população. Menos ainda
têm-se informações acerca dos processos de ensino-aprendizagem e a relevância/pertinência da
Escola Estadual Nhu Porã à cosmologia indígena. A sociedade hegemônica branca, com suas regras,
rege o funcionamento temporal e espacial da cidade, e a comunidade indígena vive paralelamente
em dois mundos distantes que pouco se compreendem. Nesse contexto, o trabalho tem como
objetivo analisar, sob a ótica da Psicopedagogia e da Psicologia Social Histórico Crítica, a
metodologia de ensino, as funções da escola e o tipo de aprendizagem de alunos indígenas da
Escola Nhu Porã. Para isso, foram analisadas as Representações Sociais da Escola Nhu Porã para a
comunidade indígena Mbyá-Guarani, a fim de que a ancoragem das ideias da comunidade acerca da
escola remeta a pistas que auxiliem à compreensão sobre se a escola reforça ainda mais o
distanciamento entre os mundos indígena e não-indígena ou se a Escola realiza práticas que estejam
buscando o diálogo e a compreensão do mundo não-indígena, isto é, esteja promovendo o acesso
não só a conhecimentos como a escrita, a leitura, o sistema monetário e a Língua Portuguesa como
também o amadurecimento do espírito crítico que estimule o desenvolvimento de sujeitos capazes de
protagonizarem sua etno-sustentabilidade cultural e material.
Palavras-chave: psicopedagogia - representações sociais - educação indígena.
Abstract:
Despite the presence of members of the Mbyá-Guarani community in the urban area of Torres city
(RS), the culture of this people remains unseen and unknown by the majority of the population. Even
fewer have up information about the teaching-learning processes and the importance or relevance of
school to the indigenous cosmology. The white hegemonic society with its rules, governs the temporal
and spatial functioning of the city, and the indigenous community living in two parallel worlds away that
little understand each other. In this context, the study aims to analyze, from the perspective of
Psychology and Social Psychology Critical History, teaching methodology, the functions of the school
and the type of learning indigenous students of the School Nhu Pora. For this, the social
representations of the School were analyzed for the indigenous community Mbyá-Guarani. We have
analyzed the anchoring of community ideas about the school refers the clues that help the
understanding of the school reinforces even more the gap between indigenous and non-indigenous
worlds or the School conducts practices that are seeking dialogue and understanding the nonindigenous. We analyze whether the school is promoting the access of indigenous students not only
knowledge as writing, reading, the monetary system and the Portuguese language as well as the
maturation of the critical spirit to foster the development of individuals capable of starring their ethnosustainability cultural and material.
Keywords: educational psychology - social representations - indigenous education.
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Introdução

As comunidades indígenas do Rio Grande do Sul vivem próximas a centros urbanos,
cuja sociedade hegemônica não-indígena, com suas regras, rege o funcionamento
temporal e espacial das cidades. Vivem, portanto, em dois mundos distantes que
pouco compreendem um ao outro. Aparentemente, vivem em situação de miséria e
dependência em relação à sociedade branca, evidenciada quando mulheres e seus
bebês mendigam algum dinheiro sentados no chão da calçada.

Assim,

supostamente, os indígenas não adotam, de modo perseverante, estratégias que
assegurem a autoafirmação e visibilidade de si mesmos como sujeitos de sua
própria história, ou seja, estratégias que lhes permitam desenvolver e amadurecer o
entendimento crítico acerca do mundo histórico e social que, em decorrência, leva a
mudanças pessoais e coletivas no sentido da autonomia de si e de sua comunidade.

Alguns autores afirmam que a escola, para as comunidades indígenas no Rio
Grande do Sul, contribui para a melhoria das condições de vida e autonomia, uma
vez que, sem abdicar dos saberes tradicionais, vem se constituindo como um canal
de diálogo e compreensão do mundo não-indígena possibilitando o acesso a
conhecimentos como a escrita, a leitura, o sistema monetário e a Língua
Portuguesa, o que estaria estimulando os sujeitos a protagonizarem sua etnosustentabilidade cultural e material (MATTE, 2009; BERGAMASCHI, 2004;
BERGAMASCHI E DIAS, 2009). Em contrapartida, há o reconhecimento da falta de
professores especialistas nas línguas indígenas, tradições, história do contato,
culturas, costumes e realidades contemporâneas das três comunidades étnicas
indígenas do Rio Grande do Sul (Kaigang, Guarani e Charrua), bem como a falta de
professores especialistas aptos a “propor e aplicar conteúdos e metodologias
adequadas ao ensino diferenciado, específico, bilíngue e intercultural, legalmente
garantido para as escolas indígenas” (MATTE, 2009, p. 107). Essa autora afirma,
baseada em dados da Secretaria Estadual de Educação, que um número
significativo dos 321 professores (210 indígenas e 111 não-indígenas) que atua em
escolas indígenas não conta com a formação necessária para o desempenho da
função.

Cada vez mais acentuadamente têm-se reconhecido a importância da

educação e a necessidade que ela seja diferenciada, adequada e específica para os
diferentes grupos humanos levando em consideração os aspectos culturais, sociais
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e étnicos de cada grupo. A Psicopedagogia analisa como as pessoas aprendem e se
desenvolvem, quais as dificuldades e problemas encontram nos processos de
aprendizagem e as intervenções dirigidas a superar tais dificuldades (COLL, 1996).
No entanto, práticas realizadas em escolas, desencadeadas a partir de certas
cosmovisões, valores e ideias, podem reforçar relações de poder existentes na
sociedade, potencializando relações negativas: aquelas assimétricas, desiguais ou
injustas que dificultam a busca de mudança social (GUARESCHI, 1998).

A escola, portanto, pode assumir formas simbólicas (ações, falas, imagens e textos)
contendo significados que sustentam relações de poder. A partir das práticas
realizadas na escola, os sujeitos nela inseridos constroem os saberes do senso
comum na tentativa de explicar o mundo, isto é, o conhecimento socialmente aceito
por determinado conjunto social é aquele elaborado e partilhado, em uma visão
prática que leva à construção de uma realidade comum ao grupo (JODELET, 1989
apud OLIVEIRA e WERBA, 1998).

Em um nível fenomenológico, o estudo das

Representações Sociais busca analisar a ancoragem de conhecimentos, saberes do
senso comum que surgem e se legitimam na conversação interpessoal acerca de
algo inicialmente desconhecido (WERBA, 1998).

O Brasil possui rica diversidade de culturas que devem ser compreendidas e
valorizadas para que tal heterogeneidade seja respeitada. Os saberes e práticas de
ensino-aprendizagem da cultura tradicional indígena devem ser divulgadas,
questionadas e aperfeiçoadas, a fim de que o sujeito indígena seja respeitado e
incluído na sociedade.

Nesse contexto, o presente trabalho busca investigar, sob a ótica da Psicopedagogia
e da Psicologia Social Histórico Crítica, a dinâmica escolar de ensino e
aprendizagem em uma escola Mbyá-Guarani localizada em Torres (RS), buscando
compreender se essa instituição se mostra verdadeiramente comprometida com o
desenvolvimento de cidadãos indígenas críticos e atuantes na sociedade, ou se as
atividades realizadas são pouco relevantes, consolidando as relações de poder que
determinam a existência de uma cultura dominante (a não-indígena) e a
desvalorização de outra (a indígena).

O trabalho busca compreender as

Representações Sociais dos estudantes indígenas em relação a essa escola que se
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propõe e promete ser inovadora no sentido de promover o desenvolvimento da
criticidade, autonomia e sustentabilidade de um povo cujas cosmovisões, supõe-se,
diferem diametralmente dos hábitos, costumes e valores da sociedade não-indígena.
Busca-se compreender como os alunos indígenas da Escola Nhu-Porã aprendem,
quais as funções da escola, quais conteúdos são ensinados e quais as dificuldades
de aprendizagem manifestam.

A população da comunidade indígena Mbyá-Guarani do município de Torres está
localizada no Km 7 da rodovia BR 101 e conta com cerca de 93 indivíduos. Foram
realizadas seis visitas na aldeia, buscando a aceitação do grupo dentro dela para
que fosse viável a obtenção das informações. As informações sobre a dinâmica
escolar de ensino e aprendizagem e as Representações Sociais dos estudantes e
familiares indígenas em relação à Escola Nhu Porã foram coletadas em maio e
junho de 2014, na escola, por meio de entrevistas, observações do cotidiano escolar
e produções dos estudantes indígenas que revelaram suas percepções acerca das
funções da instituição, bem como as aprendizagens que obtêm dela. Os dados
foram analisados à luz da Psicopedagogia e da Psicologia Social Histórico Crítica.

Com os dois professores da escola foram realizadas entrevistas simultaneas
semiestruturadas, cujas respostas foram gravadas em fita K7. O objetivo foi
identificar as percepções, atitudes e ideias dos participantes a respeito da
metodologia de ensino, das funções da escola e das dificuldades de aprendizagem
enfrentadas na Escola Nhu Porã. Além disso, na sala de aula, algumas imagens
(indígenas contemporâneos e de épocas remotas, aparelhos tecnológicos, natureza
preservada e poluída, escola e estudantes não-indígenas, dinheiro, etc.) foram
mostradas aos alunos a fim de explorar o espectro de opiniões e subjetividades
acerca do assunto, isto é, proporcionaram-se situações que possibilitaram aos
alunos manifestar suas opiniões a respeito das mensagens que emanam, isto é, se
relacionam a função da escola onde estudam às características atuais e
transformações cotidianas pelas quais as pessoas e os meios, sejam urbanos ou
não, passam. A coleta de dados por meio de grupos focais tem como objetivo captar
a opinião do grupo formada a partir da interação dos indivíduos que falam e
contrastam suas opiniões uns com os outros, possibilitando que diferentes
percepções e pontos de vista venham à tona (LERVOLINO e PELICIONI, 2001).
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Métodos qualitativos “proporcionam relacionamento mais longo e flexível entre o
pesquisador e os entrevistados, e lidam com informações mais subjetivas, amplas e
com maior riqueza de detalhes do que os métodos quantitativos” (BONI e
QUARESMA, 2005).

O trabalho está alicerçado dentro dos pressupostos da Pesquisa Participante, uma
vez que se busca um comprometimento com o conhecimento dinâmico e integrado
de questões sociais e com a perspectiva de desenvolvimento social com vistas à
melhoria da qualidade de vida e à educação emancipatória, tendo o envolvimento da
comunidade na análise de sua própria realidade (DEMO, 2008). Em função de que
se pretende divulgar a cultura Mbyá-Guarani no município de Torres, buscando
potencializar a presença e os benefícios da cosmologia indígena, entendeu-se
necessário protocolar o projeto junto ao banco de dados da Plataforma Brasil a fim
de que seja possível o acompanhamento, por parte da Comissão Nacional de Ética
em

Pesquisa

(Conep),

desse

trabalho

que

envolve

seres

humanos

e

seu Patrimônio Cultural Imaterial.

Desenvolvimento

A escola Nhu-Porã conta com duas salas de aula, uma sala para os professores e
direção, uma cozinha, um refeitório, uma sala para depósito de materiais de limpeza
e dois banheiros (um masculino e um feminino). Existem dois professores: uma
professora não-indígena e um professor indígena, cada um ocupando uma sala. Em
uma das salas ficam os alunos de 1º a 3º anos e, na outra sala, ficam os alunos de
4º a 6º anos, totalizando 17 alunos. A professora, que não se comunica na Língua
Guarani, busca ensinar como se escreve algumas palavras na Língua Portuguesa,
cujos significados eles conheçam, e também como se realiza alguns cálculos
matemáticos simples (as quatro operações). Já o professor indígena se comunica
com seus alunos em Guarani, e os assuntos abordados são cálculos matemáticos
simples, a escrita de palavras na Língua Guarani e história e cultura indígena
Guarani, tais como as danças, o artesanato, as lendas, a música, etc. A professora é
formada em Pedagogia, mas o professor não é formado em curso superior, embora
tenha informado que pretende tão logo possível começar a frequentar algum curso
de graduação na Universidade Luterana do Brasil (Ulbra/Campus Torres). O
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professor dá aulas para os alunos de 1º a 3º anos nas segundas, quartas e sextasfeiras, e para os alunos de 4º a 6º anos nas terças e quintas-feiras; a professora
também ministra suas aulas para as duas turmas, porém em dias diferentes. Ao
serem questionados sobre qual a relevância da escola para aqueles jovens
estudantes indígenas, responderam que a escola oferece a oportunidade dos alunos
compreenderem algumas informações básicas sobre a Língua Portuguesa e a
Matemática, cujas noções possibilitem a comunicação e a interação deles com a
sociedade não-indígena. O professor busca abordar as tradições, cultura e história
indígena para que, segundo ele, sejam preservadas e valorizadas tais informações
pelas crianças e adolescentes da comunidade. Os professores disseram que os
jovens respeitam muito os saberes e ensinamentos passados pelos mais velhos,
especialmente pelo cacique da aldeia. Conforme os professores, o cacique é quem
decide todas as questões importantes para a comunidade, embora sua palavra final
seja produto da opinião coletiva do grupo de adultos da aldeia. Portanto, caso algum
professor não seja do agrado da comunidade, o cacique tem autoridade para pedir à
11ª Coordenadoria de Educação do Rio Grande do Sul para que substitua o
educador. Os professores informaram que os alunos têm liberdade para entrarem e
saírem da sala de aula quando assim o decidirem, mas que tal situação não perturba
ou dificulta o andamento das atividades realizadas pela turma, um vez que tais
movimentos são realizados discretamente e em silêncio. Conforme os entrevistados,
o comportamento dos estudantes indígenas é bem diferente dos alunos nãoindígenas, pois os primeiros demonstram interesse, envolvimento e prontidão
verdadeiros para com todas as atividades didáticas propostas. Não há cobrança de
regras rígidas ou a imposição de tarefas que devam ser cumpridas por todos ao
longo de um tempo pré-definido e com igual desempenho. A importância que a
comunidade indígena atribui ao tempo é diferente daquela atribuída pelos nãoindígenas e, portanto, a quantidade de atividades que distribuem ao longo de um dia
não parece ser tão relevante. O modo de organização e noção do espaço também
são

manifestados

distintamente

da

perspectiva

não-indígena:

apenas

ocasionalmente trazem cadernos, lápis e borracha para a sala de aula e, quando os
trazem, não seguem necessariamente uma linha por vez para escrever – podem
pular linhas, pular diversas folhas ou mesmo escrever com o caderno posicionado
de modo invertido. Os alunos se ajudam mútua e voluntariamente, quando
necessário. Segundo os professores, alguns alunos têm mais facilidade e
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demonstram mais rapidez para compreender as informações passadas; estes,
prontamente ajudam os demais, e auxiliam até mesmo a professora quando ela não
compreende o que falam em Guarani. A escola indígena não se impõe como uma
instituição fechada – busca despir-se de regras, formalidades e autoritarismos, o que
significa que se familiares dos estudantes têm curiosidade de entrar na sala de aula,
se aproximam e participam se assim o quiserem. Por vezes, também um cão e outro
entram no pequeno saguão da escola, descansam quietos e depois saem, sem nada
perturbar.

Nas aulas, alunos exercitam a escrita de letras, a formação de sílabas e suas
respectivas pronúncias e, por extensão, algumas palavras, na Língua Portuguesa e
na Língua Guarani. Demonstram dificuldades em compreender as solicitações sobre
o que devem fazer de atividades escolares quando a língua falada não é o Guarani,
o que possivelmente acentue possíveis dificuldades escolares dos alunos acerca
dos conteúdos trabalhados pelo professora.

Metodologia

Procurando entender as Representações Sociais de escola para os alunos pediu-se
para que recortassem e colassem figuras ou palavras de revistas que, para eles,
tivessem relação com a instituição. A maioria dos alunos colou figuras de celular,
carro, computador, perfume, relógio. Isso é um indicativo de que possivelmente
existe um conjunto de ideias e objetos que, associados, compõem todas as coisas
que fazem parte da construção dos saberes sociais daquela comunidade em relação
a algo que anteriormente não lhes era familiar, isto é, a escola e suas funções. A
técnica projetista de recorte e colagem teve a decodificação de suas mensagens a
partir da Análise de Conteúdo, conforme Bardin (2000).

Resultados
Os saberes sociais são recursos usados “para que uma comunidade possa dar
sentido à sua realidade e conhecer o que está acontecendo” (GUARESCHI, 1996, p.
20). Assim, percebe-se que, ainda que não seja intenção da escola, todos os
artefatos tecnológicos ou estéticos usados pelas pessoas não-indígenas que
Rev.

Traj.

Mult. – Ed. Esp. XIX Fórum Internacional
Vol. 6 – ISSN 2178 4485- Agosto/2015

de

Educação

166

chegam à escola (professores, professores voluntários, visitantes, etc.) são
associados e atribuídos à presença da escola na aldeia, o que remete à
compreensão de que essa instituição se relacione, necessite ou faça parte de um
arcabouço de tecnologias complexas de, especialmente, comunicação e informação,
tais como computadores, celulares e internet. Isso, de uma forma ou de outra,
provoca sentimentos de curiosidade e atração ao uso, o que talvez, possam
estimular o distanciamento de interesses das crianças e adolescentes indígenas em
relação às práticas, tradições e tecnologias típicas da cultura Mbyá-Guarani. A
presença do estilo de vida não-indígena parece, em alguns momentos, estar
miscigenada na aldeia, como por exemplo, embalagens plásticas de alimentos,
bebidas e produtos em geral, roupas e vidros espalhados no solo, em toda extensão
do território onde existem as moradias indígenas. No entanto, é comum criar
imagens estereotipadas do índio “ligado a natureza” isto é, a ideia equivocada de
que o índio deixa de ser índio quando está no espaço urbano (ROSADO e
FAGUNDES, 2013) ou quando utiliza e descarta utensílios industrializados à
semelhança de como o fazem os não-indígenas. Portanto, tais atitudes parecem
sinalizar a uma figura indígena real distinta daquela idealizada e romantizada em
filmes ou livros, isto é, a de indígenas em situação de perfeita harmonia e respeito
em relação ao meio onde vivem. Outra situação verificada é a das más condições de
saúde dos animais domésticos presentes na aldeia, problemas como sarna,
desnutrição ou ferimentos. Tais atitudes hasteiam novamente o questionamento:
qual a função da escola indígena? Por que a relação do homem, indígena ou não,
com o meio onde vive não é posta à reflexão do grupo de estudantes para que os
mesmos façam suas ponderações sobre como construir e amadurecer relações
saudáveis e de respeito dos seres humanos com outros seres vivos e com o local
onde vivem? À semelhança das escolas não-indígenas, a instituição indígena
também aparenta recuar quando se torna necessário pensar quem é esse indígena
contemporâneo e como ele se relaciona com o meio, não o meio idealizado, mas o
real, isto é, não mais aquele com florestas nativas, cheio de animais silvestres. A
realidade mostra riqueza ambiental empobrecida: a paisagem é composta por
capoeira e árvores exóticas (como Eucalipto e Pinus sp.), com algumas poucas
espécies animais silvestres (gambá, graxaim, zorrilho, ratão-do-banhado), e
domésticos, como cães e gatos doentes e famintos.
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Observou-se também que alguns jovens indígenas anseiam usar roupas, acessórios
e corte de cabelo que imitem artistas famosos ou jogadores de futebol. Assim,
embora a escola realize esforços para manter vigorosa a cultura e tradições
indígenas, há fragilidade no planejamento sobre qual a importância da escola na
vida dos jovens indígenas, isto é, de que maneira a escola encontra estratégias para
amadurecer o espírito crítico dos estudantes que os possibilitem questionar qual o
papel e identidade do indígena na atualidade, que maneiras podem contribuir à
melhoria da qualidade de vida da comunidade, como tornar-se cidadão atuante na
sociedade e altruísta com as necessidades ou mazelas, seja de seus semelhantes
ou qualquer ser vivo.

O pouco tempo de coleta de observações in loco não permitiu compreender de que
modo os alunos são avaliados e como acontece o acompanhamento do
desenvolvimento

daqueles

que

manifestem

acentuada

dificuldades

de

aprendizagem. É preciso que haja na escola esforço em “identificar como o aluno
pode aprender e como realmente aprende, que recursos mobiliza, o que já conhece
e como se utiliza do que já conhece, quais são seus interesses e motivações”
(CAMPOS, 2013). As aulas que ocorrem na escola Nhu-Porã apresentam muita
cautela em não interferir na cultura indígena dos alunos, no que tange a questões
relacionadas ao uso do meio ambiente, à higiene e cuidados de saúde pessoal e à
interação deles com os seres vivos. Em contrapartida, há o fluxo de objetos e
informações para dentro da comunidade escolar que, inevitavelmente, estão
influenciando e ensinando algo. O que influenciam e ensinam talvez devesse ser
mais atentamente questionado acerca do potencial efeito na construção de suas
identidades, uma vez que os objetos de conhecimento estão relacionados com a
herança cultural transmitida pelas gerações através das instituições educativas.

Considerações finais

Embora haja grande esforço por parte da Escola Indígena Nhu Porã em atender às
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Indígena (BRASIL, 2013),
no que diz respeito à garantia das especificidades dos processos educativos
indígenas,
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aprofundadamente os aspectos orgânicos, cognitivos, afetivos e sociais de cada
aluno, a fim de que a escola possa ofertar aulas mais significativas e relevantes ao
desenvolvimento de jovens críticos e cientes de sua trajetória de vida, a história de
seus antepassados e a realidade na qual os membros dessa cultura encontram-se
na sociedade atual. A partir do aprofundamento de tal análise será possível
identificar as reais dificuldades de aprendizagem particular de cada aluno o que, em
decorrência, promoverá o amadurecimento da capacidade de resolução de
problemas, maior autonomia e auto-afirmação para garantir a qualidade de seus
direitos.

Os dados coletados durante a realização dessa pesquisa mostram que, no
momento, as dificuldades dos alunos centram-se principalmente na compreensão do
assunto abordado quando a língua falada não é o Guarani, e na aplicação prática
das informações ensinadas pelos professores, uma vez a Língua Portuguesa e a
Matemática não são corriqueiramente utilizadas pelos alunos quando fora da escola.
Além disso, aparentemente a prioridade da escola é apenas ensinar a cultura
indígena, isentando-se de estimular o desenvolvimento de alunos críticos que os
possibilitem questionar qual o papel e identidade do indígena na atualidade e de que
maneiras podem contribuir à melhoria da qualidade de vida da comunidade.

A

Representação Social da escola para os alunos indígenas indica que a instituição
veicula, mesmo sem querer, valores e comportamentos não-indígenas.
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Século XXI - desafios educacionais
Adelar Hengemühle1

A missão de educar nos dias atuais remete a inúmeros desafios e conflitos. Os
adultos, fomos acostumados a modelos de educação muito diferentes desses
solicitados pelas crianças e jovens no contexto atual. Na família, por exemplo, as
práticas de relacionamento, os conceitos de disciplina, entre outros, são bem
diferentes nos dias atuais se comparadas com as vividas há poucos anos atrás. As
relações sociais, por sua vez, também mudaram, mesmo nos recantos mais
afastados dos grandes centros. O ambiente escolar, há poucos anos atrás, era
praticamente o único espaço para adquirir novos conhecimentos, sendo o professor,
normalmente, a única referência. O professor tinha como grande missão passar aos
alunos2 os seus conhecimentos. Esses, por sua vez, os memorizavam e decoravam
para obter nota na avaliação e, consequentemente, diploma. Portanto, os infantes
eram compreendidos como minúsculos seres, nascidos como tábulas rasas, os
quais, para crescerem, eram totalmente dependentes daquilo que os adultos (pais,
professores...) lhes transmitissem.

Hoje o cenário mudou. Para ilustrar cenas do nosso cotidiano, um sábado desses
estávamos, minha esposa e eu, almoçando em um restaurante quando um menino
nos chamou a atenção. Ali estava um garotinho, um ano e pouco, chupeta na boca,
manuseando com maestria, de forma muito concentrada, a tela do seu celular.

Questionamos: como colocar essas crianças sentadas um turno inteiro, quietas,
“disciplinadas” em uma sala de aula, desenvolvendo atividades para as quais elas se
perguntam: por que estou fazendo isso? Onde vou usar isso? Ou ainda, ficar duas,
três horas sentadas quietas copiando coisas de um quadro, ou assistindo longas
explanações projetadas na parede em data show, ou sentadas ouvindo explicações
dos professores em lousa eletrônica sem interagir, ou ainda em atividades de
laboratórios onde são apresentadas informações que não as provocam, que não tem
relação significativa com o contexto em que vivem?
1
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Para as crianças de hoje, esse modelo de ambiente educacional produz
desinteresse, indisciplina, cansaço, com produção de conhecimento praticamente
nulo. E o que é pior, sempre mais assistimos ao aumento das fileiras para
atendimento das coordenações de orientação educacional nas escolas e nos
consultórios onde as famílias levam seus filhos, tentando soluções para problemas
de aprendizagem, de hiperatividade, entre outros. Entendemos que são louváveis os
avanços de atendimento a necessidades especiais nas instituições educacionais e
nas clínicas especializadas. No entanto, muitos desses casos não estão
relacionados a problemas de saúde.

As dificuldades, normalmente, têm como

origem a didática com que o processo educativo está sendo desenvolvido, muito
distante das necessidades e desejos dos estudantes na atualidade.

Portanto, estamos diante de grandes desafios na educação. Os hábitos
integralizados pelos adultos, sejam pais ou professores, não mudam e não se
adaptam na mesma celeridade com que as crianças e jovens solicitam.

Não

sejamos mal entendidos, pois não se trata de abandonar valores humanos como
ética, respeito, honestidade, entre outros; ou conhecimentos que a humanidade
acumulou e que a fez compreender melhor a vida ou solucionar seus problemas do
seu tempo. O que precisamos é ressignificar esses valores e conhecimentos para
que na vida das crianças e jovens de hoje eles adquiram sentido de ser. Esse é o
grande desafio.

Diante desse contexto, as famílias precisam rever seus modelos. A quantidade do
tempo no uso dos meios tecnológicos, ou frente às televisões precisa ser repensado.
É salutar que a família tenha o hábito, em ambiente tranquilo, sem, por exemplo, a
interferência da televisão, poder conversar sobre assuntos dos mais diversos, seja
de fórum íntimo, ou sobre questões sociais, econômicas, políticas, meio ambiente,
valores, entre outros. As crianças e jovens que tiverem esses momentos de diálogo
na família, com certeza terão adquirido bases diferenciadas como pessoas, cidadãos
e profissionais, além de estarem melhor preparadas para argumentar, refletir e
interagir no contexto educacional.

Por sua vez, o ambiente educacional precisa ser repensado desde a arquitetura
externa e interna, seja no formato quadrado das salas de aula e, entre outros, a
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posição das carteiras colocadas umas atrás das outras. Os ambientes precisam
proporcionar a interatividade entre as pessoas. Não estamos falando de ambientes
de luxo, mas sim de ambientes aconchegantes, bem cuidados e que proporcionem
aos estudantes, junto com os professores, a construção de novas compreensões e o
exercício processos investigativos.

Somado a isso, entra em tema uma outra abordagem: a formação e as práticas dos
professores. Historicamente a formação e as práticas pedagógicas foram focadas no
professor como detentor do conhecimento e das informações, tendo como missão
maior tornar o estudante capaz de memorizar o maior número possível de dados e
reproduzi-los, normalmente, nas avaliações.

Essa prática, no entanto, já não pode mais ser aceita nos dias atuais. Hoje o
professor precisa conhecer os referenciais teóricos (fórmulas, leis, conceitos) com os
quais trabalha, de forma sistêmica. Necessita conhecer o sentido de ser e a utilidade
desses referenciais na vida dos estudantes. Com esse conhecimento, o professor se
preocupa em buscar problemas significativos na vida dos estudantes, a partir dos
quais possa provocar neles o desejo e a necessidade. O referencial teórico, por sua
vez, é apresentado como luz para que os estudantes possam compreender ou
resolver problemas sempre novos. Muda portanto o encaminhamento da prática
pedagógica: antes a teoria servia para ser repassada, decorada e repetida; agora
torna-se referência para que os estudantes possam compreender e resolver
problemas do seu tempo.

Portanto, saem de cena os verbos decorar e repetir, e entra a capacidade, por
exemplo, de argumentar, analisar, compreender, reconstruir, aplicar, entre outros.
Agora, o professor, em vez de passar informações e cobrar a repetição, torna-se um
mediador, provocando os estudantes com problemas significativos e orientando o
processo para que o estudante investigue, construa a compreensão ou solução,
embasado nos referenciais teóricos. Assim, o professor assume o papel de
coordenar e mediador do processo. Os estudantes, por sua vez, através de múltiplas
formas,

utilizando-se,

entre

outros

da

tecnologia,

investigam

informações,

referenciais teóricos para fundamentar os seus argumentos e conclusões. Portanto,
queremos esclarecer que as tecnologias são ferramentas fundamentais nos
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processos educacionais da atualidade, cabendo ao professor, problematizador e
mediador, desenvolver didáticas apropriadas para que o uso dessas ferramentas
seja apropriadamente incorporado.

Por fim, o grande desafio no contexto educacional, seja na família como na escola,
não é proibir o uso dos meios tecnológicos, mas sim mudar nossos procedimentos
em que:
 Como pais e professores, problematizamos a realidade com os estudantes; e
 Os estudantes por sua vez, utilizando-se de todos os meios que tem disponíveis
(internet, lousas...), buscam referenciais teóricos para apresentar novas
compreensões e soluções, não por achismos, mas fundamentados em leis,
fórmulas e conceitos teóricos.

São algumas reflexões, se metodologicamente bem desenvolvidas e utilizadas,
podem ajudar a todos que, nas famílias, ou nas instituições educacionais, se
ocupam com a educação na atualidade.
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O trabalho docente e os desafios educativos das escolas
contemporâneas: repensando a sala de aula
Ariana Cosme1

Vivemos num tempo onde se define a profissão docente em função de parâmetros
distintos daqueles que estiveram na afirmação sócio-profissional da profissão. É um
tempo em que nos defrontamos com dificuldades iniludíveis de construirmos
consensos acerca da intervenção educativa dos professores e das suas
responsabilidades profissionais e que precisam de ser compreendidas à luz das
dissonâncias e das contradições que se revelam no debate que, hoje, se trava
acerca das finalidades e das funções das escolas como instituições educativas.

Um debate que tem, obrigatoriamente, que se centrar sobre a redefinição do
trabalho docente, a qual, pelas mais diversas razões, constitui, nas sociedades em
que vivemos, uma reflexão urgente; uma leitura mais atenta dos discursos dos
professores, bem como dos teóricos que se debruçam sobre o campo da educação
escolar, mostra-nos que a organização do tempo e do espaço de trabalho
pedagógico é uma das preocupações mais referidas nesses discursos.

Como cumprir o programa curricular e as metas educativas estabelecidas nos planos
nacional, municipal e local? Como é que posso trabalhar, de forma bem sucedida,
com tantos alunos a meu cargo numa sala de aula? Que condições de trabalho são
necessárias para que os meus alunos possam trabalhar em grupo, pesquisar e
desenvolver projetos mais adequados aos desafios que a aprendizagem exige?

Estes são alguns exemplos de questões que nos mostram como a reflexão sobre a
transformação das práticas pedagógicas não poderá ser dissociada da reflexão
sobre organização do espaço e do tempo de trabalho nas escolas.

Um olhar retrospectivo sobre a afirmação da Escola no mundo contemporâneo,
entre os séculos XVIII e XIX, permite que constatemos que, em larga medida, quer o
sucesso de um tal projecto, quer a sua própria configuração como projecto
1
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educacional, passou pelo modo como tal processo de afirmação enfrentou e
resolveu o desafio relacionado com a organização e a gestão do espaço e do tempo
pedagógicos. Pode mesmo considerar-se que a afirmação da Escola como
instituição educativa de massas só foi possível devido ao desenvolvimento de uma
“tecnologia da sala de aula” (Barroso, 1995: 10)2 que permitiu responder a duas
questões primordiais: (i) Como “ensinar tudo a todos como se fossem um só” (idem,
p.69)? Quais são as modalidades de organização do trabalho pedagógico mais
adequadas para promover a instrução colectiva dos alunos?

No tempo em que vivemos, sabemos que as perguntas terão que ser de outra
natureza, já que a problemática da organização do espaço e do tempo pedagógicos
é abordada em função de um outro tipo de preocupações educativas. Preocupações
educativas que têm a ver com a necessidade das escolas se constituírem como
espaços

de

aprendizagem

e

de

produção

cultural,

condição

para

que,

concomitantemente, se possam assumir como espaços de socialização e de
formação pessoal e social. Neste âmbito, a reflexão sobre a organização dos
espaços e dos tempos de trabalho na sala de aula constitui uma reflexão crucial, na
medida em que não é possível recusar o paradigma pedagógico da instrução sem
problematizar o modo de ensino simultâneo através do qual aquele paradigma se
tem vindo a concretizar.

Se os desafios educativos que, actualmente, se colocam a todos os que se
relacionam com os projectos de educação escolar passam, em larga medida, por
reconhecer o sujeito que aprende nas suas singularidades pessoais e culturais,
enquanto sujeito que é co-construtor de saberes no âmbito de um grupo que
potencia essa possibilidade, então os espaços e os tempos dedicados ao trabalho
nas escolas terão que ser organizados de forma congruente com tais intenções
pedagógicas.

Em primeiro lugar, esses espaços terão que se pluralizar e o tempo dedicado ao
trabalho escolar terá que ser gerido de forma mais desafiante e mais diversificada.

2
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Em segundo lugar, esses espaços e tempos educativos terão que ser objecto de um
tipo de gestão participada e intencionalmente pensada, por parte de todos aqueles
que partilham uma sala de aula. Assim, um dos desafios que se coloca aos
professores é o de entender, como um objectivo nuclear da sua intervenção
docente, o de contribuir para que os seus alunos aprendam a gerir os espaços e os
tempos de trabalho como uma competência que estes deverão desenvolver.

Em terceiro lugar, e relacionados com os pressupostos definidos anteriormente,
importa reconhecer que a gestão daqueles espaços e tempos se subordina à
necessidade da construção de um ambiente educativo que possa ser definido como
uma comunidade de aprendizagem. Isto é, como um espaço de interacção humana
onde, como refere Bruner (2000)3, se providenciam os apoios adequados aos
principiantes, se gerem as tarefas a propor e as condições da sua realização e onde
cada um que aprende contribui, à medidas das suas possibilidades, para que os
outros possam aprender também.

A homogeneidade dos alunos, entendida como uma virtude da escola tradicional, na
lógica das pedagogias da instrução, passa a ser entendida como uma ilusão
insensata. É a diversidade e a heterogeneidade que se tornam num dos mais
importantes desafios pedagógicos a enfrentar, quanto mais não seja porque é
através do contacto, da partilha e do confronto com os outros que se ampliam as
possibilidades de aprender e de se formar.

A omnipotência do professor que lhe permite ser o único que, no grupo-turma,
conhece os objectivos a atingir e as estratégias para que os mesmos se
concretizem, detendo, igualmente, o poder de avaliar se isso foi conseguido, tem
que ser objeto de problematização, já que aqueles objectivos se transformam em
objecto de partilha, de negociação e de apropriação por parte dos alunos, assim
como aquelas estratégias deixam de ser avaliadas em função apenas do seu grau
de aproximação ou de distanciamento face às estratégias de referência que se
impõem como estratégias-padrão, mesmo que o seu sentido e racionalidade seja
estranho aos alunos que as terão que mobilizar.

3
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Isto não significa que se defenda que os professores têm os seus dias contados ou
que a sua ação possa ser menorizada. A sua participação é decisiva como
interlocutores qualificados, isto é como alguém que sabe que não pode fazer pelos
alunos aquilo que só aos alunos compete fazer, ainda que possa contribuir para que
estes se transformem em seres mais inteligentes e humanamente mais capazes.
Estes, enquanto interlocutores qualificados, terão que saber melhor do que ninguém
que a possibilidade de quem quer que seja se afirmar como pessoa depende da
qualidade da interacção e da cooperação com os outros.

Neste caso, a organização do espaço nas salas de aula terá que ser pensada de
molde a permitir que cada um possa trabalhar de forma autónoma ou em grupo,
desenvolvendo acções de colaboração com outros e possibilitando quer o apoio
tutorial dos professores, a quem dele necessite, quer o desenvolvimento de sessões
de trabalho colectivas.

De igual modo, o tempo de trabalho e os dispositivos ou os procedimentos que
dizem respeito à sua gestão, terá que ser concebido para organizar os momentos
em que as actividades acima enunciadas ocorrem, garantindo-se, igualmente, a
participação gradual dos alunos na gestão dos mesmos, de forma a que, por um
lado, se introduzam rotinas que rentabilizem o trabalho e favoreçam a explicitação
de regras comuns e, por outro, que se permita que esses mesmos alunos possam
experimentar e viver, de forma concreta, uma situação que conduz ao
desenvolvimento da sua autonomia e das experiências de cooperação.

A afirmação dos professores como interlocutores qualificados, enquanto resposta
que proponho para se responder às exigências que se lhes colocam numa escola e
num tempo de incertezas, não pode ser entendida como uma resposta pronta e fácil.
Exige a assunção, pelos profissionais de educação, de uma atitude de compromisso
ideológicos, culturais e pedagógicos que estão longe de poder ser entendidos como
compromissos universais. Exige, também, que se afirme que é em torno dos
processos de influência educativa que os professores animam que a reconfiguração
da profissão terá que ser abordada, a qual passa a ser entendida como uma
dimensão subordinante das restantes tarefas e desafios que estes profissionais têm
que assumir. Processos esses que, decorrendo do facto desses professores serem
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entendidos como interlocutores qualificados, os conduzem a compreender que a sua
função é inestimável para dinamizarem as actividades conducentes a criar as
condições necessárias à aprendizagem dos alunos, passando o seu papel por
animar e estimular processos de comunicação no contexto das salas de aula,
garantindo a possibilidade dos alunos se apropriarem de uma fatia decisiva do
património cultural que temos, hoje, ao nosso dispor.

Neste sentido, do ponto de vista de uma racionalidade pedagógica democrática, a
questão que se coloca não é se o professor deverá valorizar o acto de ensinar ou as
actividades de aprendizagem dos alunos, mas como é que o processo de influência
educativa que por si é dinamizado poderá contribuir para que os alunos possam
aprender. Ensinar é, apenas, uma das modalidades possíveis para dinamizar esse
processo, não devendo ser entendida como a única modalidade de que dispomos
para o fazer. Aprender é a finalidade desejada pelos docentes que, a partir de certo
momento, lhes escapa, passando a dizer respeito unicamente aos alunos. Deste
modo, o objecto final do exercício de influência educativa assumido pelos
professores consiste em assegurar as condições que permitam aos estudantes
realizar, pelo menos, as aprendizagens desejadas. Trata-se de um desafio com o
qual se torna difícil lidar, na medida em que o professor nunca sabe até que ponto é
que através do já referido processo de influência educativa se concretizou o que se
esperou concretizar.

A prática educadora e a reconfiguração da ação docente passam a ser definidas,
fundamentalmente, pelo reconhecimento da necessidade de ampliar o campo das
possibilidades culturais e cognitivas dos seus alunos, enquanto contributo para o seu
desenvolvimento e afirmação como pessoas no mundo em que habitamos e desse
modo, possamos afirmar o contributo da escola neste processo mais amplo de
formação que crianças, jovens e adultos vivem nos dias de hoje.
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Vivenciando um projeto de leitura em sala de aula
Sabrina Mariano Zeferino1
Resumo
Diante da necessidade de motivar os educandos para prática de leitura, as educadoras Janete
Salazar e Sabrina Zeferino, da disciplina de Língua Portuguesa, trouxeram para sala de aula da
Escola Estadual Prof. Justino Alberto Tietboehl, o projeto LER É BOM, EXPERIMENTE!, um projeto
importantíssimo, idealizado por Laé de Souza e sua equipe e que oferece todo suporte para sua
execução. Neste artigo, apresenta-se as vivências proporcionadas pelo Projeto às turmas do nono
ano do Ensino Fundamental.
Palavras-chave: leitura – experiência - Língua Portuguesa - projeto “Ler é bom, experimente!”.
Abstract
Up against of pupils’ necessity for read practice, the teachers Janete Salazar and Sabrina Zeferino, of
Portuguese Language, brought for the class of School Prof. Justino Alberto Tietboehl, the project LER
É BOM, EXPERIMENTE!, a important project, idealized by Laé de Souza and his team, and that offer
all support for execution. This article show the experiences provided by the Project to classes of the
ninth year of elementary school.
Keywords: read – experience - Portuguese Language - project “Ler é bom, experimente!”.

Introdução

No universo tecnológico em que vivemos, experimentar e vivenciar a leitura e a
produção textual na Escola é muito mais urgente e necessário que simplesmente ler
e escrever. Nesse contexto, as educadoras de Língua Portuguesa das quatro turmas
de nonos anos da Escola Estadual Justino Alberto Tietboehl, localizada na cidade de
Torres, RS, buscaram o projeto “Ler é bom, experimente” do autor Laé de Souza.
Esse projeto traz como proposta a leitura de crônicas e sugestões de atividades a
serem executadas, e o que é melhor, oferece um livro para cada aluno.

A Escola já mantém a prática, em todas as turmas, da Roda Literária, um projeto
que acontece todos os trimestres do ano e incentiva os educandos a lerem e
contarem o que leram de uma forma diferenciada e atraente. Contudo, os
educadores das séries finais, a partir dos resultados na área da linguagem, sentiam

1
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a necessidade de uma vivência e um comprometimento maior com a leitura,
compreensão e produção textual.

Nesse artigo, será apresentada uma breve exposição do trabalho realizado com
educandos adolescentes, considerado muito relevante para todos os envolvidos, e
que não deve ficar somente entre as paredes da Escola, mas partilhado com demais
colegas educadores. Também será apresentado o histórico do Projeto “Ler é bom,
experimente!” pois é um trabalho que merece todos os créditos, bem como seu
idealizador, o autor Laé de Souza, a quem agradecemos imensamente a iniciativa e
persistência nesta missão.

Fundamentação do projeto

O "Projetos de Leitura" é um grupo que atua em todo o Brasil com atividades que
visam fomentar o hábito da leitura para crianças, jovens e adultos.
Com sede em São Paulo, Capital, o “Projetos de Leitura” foi criado pelo escritor e
produtor cultural Laé de Souza, e iniciou seus trabalhos em 1998. Com vários
projetos aprovados pelo Ministério da Cultura, apoio de patrocinadores pessoas
físicas e empresas como GRUPO SEGURADOR BANCO DO BRASIL E MAPFRE,
ZF do Brasil, Konica Minolta B. S. do Brasil e Sweetmix Indústria Comércio
Importação e Exportação Ltda., outros parceiros e o envolvimento de educadores, o
Grupo é referência de incentivo à leitura no país.

Ao longo dos seus 15 anos de existência, o Grupo que iniciou suas atividades nas
escolas, vem criando novos projetos que são desenvolvidos em outros espaços
como, parques, hospitais, ônibus, metrô, grupos de terceira idade, empresas e
praças públicas. O coordenador dos trabalhos, Laé de Souza, atribui o crescimento
do grupo, a seriedade e comprometimento com as atividades e parcerias com as
pessoas envolvidas, sempre com o foco de formar leitores.

O "Projetos de Leitura" não tem finalidade lucrativa e já participaram das atividades
mais de 5 mil escolas, 30 hospitais, 50 grupos de terceira idade e cerca de 50
cidades, por ano, participam do projeto Caravana da Leitura. Os resultados
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conquistados ao longo desses 15 anos comprovaram que é possível fazer do Brasil
um país de leitores! Assim afirma Laé de Souza:
A nossa proposta é mais do que criar um hábito de leitura: é criar o desejo
da leitura por prazer, ampliar a concepção do mundo e desenvolver o senso
crítico. Apostamos na possibilidade de fazer do Brasil um país de leitores. É
um sonho, sim. Mas um sonho possível de se realizar! (SOUZA,2013).

Projetos Desenvolvidos pelo Grupo: "Encontro com o Escritor", "Ler É Bom,
Experimente!", "Minha Escola Lê", "Lendo na Escola", "Viajando na Leitura", "Leitura
no Parque", "Dose de Leitura", "Caravana da Leitura", "Livro na Cesta", "Minha
Cidade Lê", "Pontos de Venda de Livros" e "Leitura não tem idade".

Ler é bom, experimente!

Projeto de leitura destinado a alunos do ensino fundamental, a partir do 3º ano (2ª
série), até o ensino médio.

Tem como objetivos incentivar o hábito da leitura e estimular a criatividade dos
jovens. Desenvolvido com excelentes resultados em escolas estaduais e municipais
em todo o Brasil, o projeto é aprovado pelo Ministério da Cultura desde 2000, e tem
o patrocínio do GRUPO SEGURADOR BANCO DO BRASIL E MAPFRE, e
Sweetmix Indústria e Comércio.

A unidade escolar recebe como doação de 38 a 114 exemplares de uma das obras
de Laé de Souza. Com os livros, a escola também recebe material didático (folhas
pautadas para redação e questionários e um caderno de atividades para turmas do
infantil) para aplicação do projeto em sala de aula.

A escola poderá solicitar lotes de um mesmo título ou diversificar de acordo com as
classes que participarão do projeto, sendo que o total definido não poderá
ultrapassar três lotes. Cada lote contém 38 exemplares de um mesmo livro e
materiais para o desenvolvimento do projeto. A escola será responsável pelo
pagamento das despesas de transporte do material.

O Projeto na sala de aula
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Parafraseando a professora e escritora Almeida (2012, p.9), estamos sempre em
busca de respostas a questões que nos dêem uma palavra mágica para incentivar
nossos educandos a ler. Também concordamos com Solé quando afirma:
O problema do ensino da leitura na escola não se situa no nível do método,
mas na própria conceituação do que é leitura, da forma em que é avaliada
pelas equipes de professores (...) das propostas metodológicas que se
adotam para ensiná-la. (SOLÉ, 1996 p.33).

Foi pensando nisso que procurou-se desenvolver um novo projeto de leitura, a fim
de oportunizar novos métodos de trabalho e desenvolver o gosto pela leitura, nos
educandos adolescentes.

A obra trabalhada em 2015 chama-se "Acontece", e é uma coletânea de crônicas
que retrata vários fatos do cotidiano. Algumas crônicas são cômicas, outras contam
histórias de vida, que proporcionam ao leitor a identificação e reflexão sobre atitudes
dos personagens, situações, às vezes dramáticas vividas por eles. Ao falar sobre
leitura, o autor Laé de Souza afirma em seu site:
É preciso ter muito cuidado na formação de leitores. Cuidado na escolha da
obra, estimular a curiosidade para a leitura de um texto e em conduzir bem
o processo. Não se pode exigir do principiante na leitura a mesma
compreensão de um leitor já formado. É preciso paciência, dedicação e
criatividade. (Souza, 2013).

Com a leitura das crônicas, os educandos exercitaram o hábito da leitura, já que,
semanalmente, na disciplina de Língua Portuguesa, era destinado um período só
para essa prática, fora da sala de aula. Os educandos se reuniam em grupos e
escolhiam uma crônica para pesquisarem mais profundamente sobre o tema
explícito e/ou implícito nela. Para isso, utilizou-se o Laboratório de Informática da
Escola para pesquisas de notícias ou referencial teórico que pudesse se relacionar
com a crônica lida. Após esse trabalho, os educandos expuseram suas crônicas e
pesquisas em um Seminário, enriquecendo a Roda Literária.

O

Seminário

oportunizou

a

discussão

no

grupo,

sobre

vários

temas

abordados, sobre as características de alguns personagens e seus posicionamentos
diante dos fatos. Desenvolveu também a oralidade, pois os educandos expressavam
suas opiniões argumentando-as.
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Conclusões do projeto

Foi um trabalho muito atraente e motivador, pois os educandos pesquisaram temas
e fatos que já tinham ouvido falar em casa ou pela TV, mas que na Escola não são
aprofundados. Foi o caso da crônica “Confronto de torcidas” (pai palmeirense e filho
corintiano brigam durante o jogo entre seus times), em que foram pesquisados a
divisão familiar em virtude da escolha de times diferentes e do fato conhecido em
todo o país do acidente acontecido no jogo entre Corinthians e San José, na Bolívia
em que 12 torcedores corintianos foram acusados pela morte de um adolescente do
time adversário. Também pesquisaram sobre o TOC (Transtorno Obsessivo
Compulsivo) a partir da leitura da crônica que tinha como personagem principal, o
Sr. Anastélgico, homem perfeccionista que transtornava a vida de toda família.

Entre as propostas do projeto, havia uma produção textual criada pelos alunos
incluindo um ou mais personagens de alguma crônica do autor, preservando suas
características. Os educandos produziram crônicas muito criativas , desenvolvendo
novas situações para personagens já conhecidos, dentro de uma nova
contextualização. Eles se divertiam muito no momento de socialização das
produções, e ainda tiveram a chance de enviá-las para participar de um concurso de
redações e receber um outro livro de crônicas de Laé de Souza.

Outra proposta muito bem vinda foi o preenchimento de um questionário sobre as
crônicas e sobre hábitos de leitura e frequência a teatros.

A obra teve uma ótima aceitação entre os educandos, pois os textos curtos
facilitaram a leitura e desafiaram a capacidade de cada um em identificar qual ou
quais fatos reais as crônicas estariam embasadas. Dessa forma, foram
desenvolvidas as competências e habilidades de utilização dos conhecimentos
adquiridos por meio da análise linguística para expandir sua capacidade de uso da
linguagem, ampliando a capacidade de análise crítica; de reconhecimento nos textos
dos procedimentos de persuasão utilizados pelo autor e inferir as possíveis
intenções marcadas no texto.
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A comunidade escolar também foi contemplada com os benefícios do Projeto, pois
os educandos transmitiam o entusiasmo com as leituras e pesquisas e alguns deles
doaram seus livros para biblioteca, oportunizando aos demais, o sabor das histórias
daqueles personagens tão engraçados e reflexivos. É o que afirma Leffa:
A leitura é um processo feito de múltiplos processos, que concorrem tanto
simultânea como sequencialmente. Esses processos incluem desde
habilidades de baixo nível, executados de modo automático na leitura
proficiente, até estratégias de alto nível, executadas de modo consciente.
(LEFFA, 1996 p. 17-18).

Para os educadores da disciplina, a roda literária com o projeto “Ler é bom,
experimente!” também foi muito importante para reavaliar a prática de sala de aula, o
planejamento e a avaliação, considerando sempre os aspectos qualitativos sobre os
quantitativos.

Considerações finais
Os educadores vivem a cada ano uma nova batalha contra a “ociosidade literária”.
Nossos educandos não querem ler textos literários, muito menos livros “sem
gravuras”. Preferem a facilidade que a mídia traz, dispensando reflexões e senso
crítico diante do que veem ou leem. Nesse contexto, a escola realiza o trabalho de
formação como se fosse uma ilha, pois ainda tenta manter a tradição da leitura
crítica, da reflexão diante do que se apresenta na sociedade como normal e
necessário.
Após o trabalho com o projeto “Ler é bom, experimente!”, observou-se um grande
crescimento não só dos educandos, mas também dos educadores envolvidos. Nas
falas durante a avaliação dos trabalhos, os adolescentes expressaram o quanto
cresceram e perceberam que são capazes de interpretar os textos de forma crítica, e
não superficialmente como costumavam fazer. Quanto aos educadores, já há planos
para ampliar e envolver as outras disciplinas nas atividades para o próximo ano,
inclusive com produção de vídeos com as crônicas trabalhadas.
Percebe-se que há a necessidade de uma prática de ensino em que o ato de ler se
torne significativa para os educandos e uma motivação para se tornarem pessoas
conscientes e criativas, que desenvolvam a capacidade de inferir as informações
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essenciais, possam analisar e compreender suas leituras e se sobressair
transformando a realidade em que vivem.
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