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APRESENTAÇÃO

Os organizadores

Saber fazer dos conhecimentos cognitivos e torna-se o 
saber e fazer educativo na rotina das transposições desses his-
tóricos conhecimentos para professores e estudantes na atua-
lidade, suscitará várias modalidades didáticas e um currículo 
que corresponda aos desafios sociais, políticos e culturais na 
atual conjuntura do estado brasileiro. 

Os desafios à sociedade brasileira em sua diversidade re-
gional e de características peculiares frente à organização me-
todológica da educação em que a política partidária determina 
o que se deve ensinar e o que se deve aprender a “Série Sabe-
res e Fazeres da Educação”, composta por coletâneas de artigos 
produzidos por pesquisadores docentes e discentes de cursos 
de pós-graduação stricto-sensu e lato-sensu tem por objetivo, 
apresentar os caminhos e descaminhos percorridos pelas pro-
postas para o desenvolvimento da educação no Brasil em suas 
diversas modalidades nas alinhas da Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação - LDB 9394/1996 e alterações decorrentes das 
ações que suscitaram  políticas públicas de alcance as deman-
das sociais ignoradas e as especificidades didáticas e curricula-
res para grupos anteriormente excluídos.

Para a construção dessa tarefa, em primeira instância, 
houve a motivação de um grupo de professores na busca por 
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uma agência que se prontificasse a editar uma coletânea de 
atualização educativa que tenha em seu conteúdo as expressões 
das experiências de pesquisadores, orientadores e estudantes 
agentes na educação escolar e universitária.

 Frente a isso, e da união de vários atores-autores, surgiu 
a idealização  de  rever e atualizar questões que permeiam von-
tades docentes sobre as histórias e amplitudes do saber fazer 
educativo, intentando oferecer progresso às instituições e ao 
progresso da nação brasileira  o  resultado de anseios de pro-
fessores, através do conhecimento que possuem, e da doação 
a quem busca, e estes, posteriormente, darão de si àqueles/as 
que se tornarão estudantes, pesquisadores e profissionais em 
uma teia das forças de trabalho nas profissões diversas as quais 
o país necessita, tendo em vista o que conquistaram. 

Neste caso, a conquista dos títulos universitários é re-
sultado de anos de dedicação aos estudos, pesquisas e práticas. 
Sonhos de alguns, meio caminho para outros e realização de 
poucos. A publicação das produções intelectuais da pesquisa 
tem custos pessoais de elaboração, revisão, impressão de ar-
tigos, pôsteres e participação em seminários e congressos.  A 
elaboração, edição e publicação de um livro, então, é um desafio 
que só pouquíssimos superarão, pois, é um processo que preci-
sa ser bem elaborado e reelaborado. 

Por haver tantos por menores, é que a Série Saberes e 
Fazeres da Educação  surgiu,  inicialmente,  como  idealização  
dos/da  professores/a, organizadores/a  Dr. Estanislau Ferreira 
Bié, Dr. Henrique Cunha Junior e Ma. Maria Saraiva da Silva, 
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como proposta de revisão e revitalização da educação na diver-
sidade comunitária, motivando  gestores,  educadores  e  edu-
candos  à realização de diferentes propostas educacionais pelo 
confronto de experiências. 

Esta série, em sua variedade de temas, enseja segundo 
os/as organizadores/as chegar às mãos de profissionais da 
educação e comunidade  para  que  os conteúdos  definidos  de  
forma simples tenham alcance múltiplo nos sistemas de ensino 
e para que o saber fazer didático dos/as  docentes  possa  estar  
amparado por bases teóricas  sólidas. 

Os títulos além de revisão da história da educação bra-
sileira contemplam temas inéditos, que se adequam ao tempo 
presente em que os docentes necessitam apropriar-se de sa-
beres convergentes com as culturas e conjunturas dos meios 
sociais e educacionais e os modifiquem.

As coletâneas são estruturadas por organizadores profes-
sores/as doutores/as, mestres/as e especialistas, com trabalhos 
provenientes de várias universidades com os quais chamam a 
atenção para a leitura envolvente  que  permeia  experiências. 
São condutas curriculares que, por suas posturas, apresentam-
-se na história e memórias educativas como caminhos a segui-
rem modificando-se quando novos conhecimentos foram de-
senvolvidos, aprendidos e ensinados.

Da educação de crianças à educação com adultos, as pe-
dagogias e as docências são aqui apresentadas com o intuito de 
que os saberes e fazeres da educação sejam o saber fazer da paz 
interior, o saber fazer das memórias históricas, o saber fazer 
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da sociabilidade nas diversidades, o saber fazer dos diálogos na 
construção das políticas educativas, o saber fazer de sociedades 
e meios de ambientes saudáveis. 

A Série Saberes e Fazeres da Educação, como projeto de 
ampliação dos olhares didáticos para as concepções pedagógi-
cas, tem por meta a transformação  e  transposição  de conhe-
cimento em vista da justiça social a partir das avaliações dos 
contextos atuais das instâncias educacionais.  

Compreendemos que a justiça social para a educação em 
estado democrático de direito,  no  caso  do  Brasil,  não tem 
alcançado as propostas construídas há décadas, tendo dentre 
as causas, as transmutações políticas partidárias que definem, 
constantemente, as posições para cada seguimento de ensino. 
São  idas e vindas que avançam e, por vezes, retrocedem, care-
cendo de aportes firmes que sustentem os conjuntos de mani-
festações empíricas que constam nas vontades dos  educadores 
em estabelecer mudanças no pesar a educação desde a gradua-
ção nas licenciaturas às escolas na prática docente. 

Os Saberes e Fazeres da Educaçlão requer dos/as docen-
tes decisões de embarcar na história social e política da educa-
ção. É um convite ao ponto crucial do que se pretende realizar 
com e para os/as educandos, pois, educar pressupõe amar-se e 
amar. Dar e receber. Tornar-se responsável pela motivação do 
aprendizado de quem, sem apoio familiar e social, espera da 
escola e dos/as professores/as o melhor. 

Educar para um mundo de tomada de decisões, de par-
ticipação e construção de uma nova sociedade em que a digni-
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dade, o respeito e o amor nasçam, floresçam e deem os frutos 
de prosperidade. 
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CAPÍTULO 1

MÉTODO PAULO FREIRE E ANÁLISE REFLEXI-
VA DO LIVRO PEDAGOGIA DO OPRIMIDO

Liduina Monteiro  Gomes1

1 INTRODUÇÃO

O processo de alfabetização envolve dedicação, persis-
tência e muita paciência, sendo de suma importância para o de-
senvolvimento do estudante em todas as etapas escolar, e como 
tal, deverá ser conduzido responsavelmente, pois uma vez que 
nesse processo ocorrem falhas, as sequelas poderão perdurar 
pelo resto da vida do estudante.

Para tanto, a escolha do método é fundamental para o 
favorecimento da aprendizagem, como parte integrante dos 
elementos que irão compor o currículo. A escolha, mesmo em 
diferentes contextos, não poderá se desviar do seu principal ob-
jetivo, mesmo que a ideologia do educador esteja implícita. 

A proposta pedagógica que tem como base os funda-
mentos defendidos pelo pedagogo e educador brasileiro Pau-
lo Freire, é conhecida como Método Paulo Freire ou Pedagogia 
Freireana. Toda a sua obra é direcionada para uma teoria do 
1 Graduada em Ciências com habilitação em Matemática - UVA, Especialização em Metodologia do Ensino 
Fundamental e Médio – UVA, Especialização em Gestão da Educação Pública – UFJF e Mestranda em Ciências da 
Educação - CECAP. E-mail: liduinamonteirog@gmail.com
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conhecimento aplicada à educação, amparada por uma concep-
ção dialética onde educador e educando aprendem juntos numa 
conexão evolutiva onde a prática, orientada pela teoria, desvia 
essa teoria, num processo de contínuo para o aperfeiçoamento.

Mais uma particularidade da Pedagogia Freireana é a 
utilização das realidades sociais e experiências dos estudantes 
no processo ensino-aprendizagem, de modo que eles consigam 
enxergar perspectivas e metas nos estudos, desenvolver uma 
visão crítica sobre o mundo e obter o conhecimento com maior 
facilidade. Essa metodologia favorece o diálogo entre os estu-
dantes pois há uma organização circular na sala de aula que fa-
vorece a aprendizagem, assim há uma democratização do saber 
igualmente para todos.

Apesar de permanecerem ainda várias críticas sobre o 
pensamento de Paulo Freire, são bem conhecidos e muito usa-
dos em produções no meio acadêmico. Muitos educadores saem 
em defesa de suas ideias e as propagam quando utilizam como 
metodologia na alfabetização de adultos no contexto da Educa-
ção de Jovens e Adultos – EJA, ainda nos dias de hoje.

Paulo Freire sonhava com uma educação popular, assim 
realizava momentos para a conscientização política do povo, 
em nome da emancipação social, cultural e política das classes 
sociais excluídas e oprimidas, por esse pensamento for rejeita-
do.

Suas ideias foram julgadas pelo regime militar como 
revolucionárias para a época e por isso acabou sendo exilado 
em outro país, o Chile. A repressão ao pensamento do educa-
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dor Paulo Freire no período da ditadura, o afastou do Brasil e do 
sistema de ensino do país da época. Todo isso ocorreu de forma 
intransigente e arbitrária forçando um autoritarismo severo e 
que foi ligado diretamente ao tecnicismo pedagógico que não 
agrega nenhum caráter social, visto que,  sua proposição afasta 
a educação das experiências do indivíduo e das interações com 
a sociedade. Evidencia MENEZES (2001),

“Tendência verificada nos anos 70, inspirada nas 
teorias behavioristas da aprendizagem e da abor-
dagem sistêmica do ensino, que definiu uma práti-
ca pedagógica altamente controlada e dirigida pelo 
professor com atividades mecânicas inseridas numa 
proposta educacional rígida e passível de ser total-
mente programada em detalhes. 

Nessa perspectiva, a pedagogia prática tinha o professor 
no centro do comando da sala de aula, um “todo poderoso” que 
controlava tudo e a todos de forma autoritária, desenvolvendo 
atividades automatizadas inclusas numa proposta de educação 
com normas rígidas e programada.

Segundo o educador José Mário Pires Azanha (1987), “o 
que é valorizado nesta perspectiva, não é o professor, mas sim 
a tecnologia, e o professor passa a ser um mero especialista na 
aplicação de manuais e sua criatividade fica dentro dos limites 
possíveis e estreitos da técnica utilizada. “Esta orientação foi 
dada para as escolas pelos organismos oficiais durante os anos 
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60 e até hoje persiste em muitos cursos com a presença de ma-
nuais didáticos com caráter estritamente técnico e instrumen-
tal”.

Mesmo em tais circunstâncias, ele nunca deixou de es-
crever e foi nessa época que produziu algumas das suas prin-
cipais obras, dentre elas, a Pedagogia do Oprimido, da qual se 
analisado seus pontos principais.

Atualmente, Paulo Freire tem o título de Patrono da Edu-
cação Brasileira pela Lei 12.612 de 13 de abril de 2012, graças 
a seu esforço incomum pela democratização da educação e da 
alfabetização de trabalhadores rurais no Nordeste e nos resul-
tados atingidos com seu método de ensino desenvolvido ao lon-
go da vida, foi muito condecorado com mais de 40 títulos de 
doutor honoris causa concedido pelas Universidades Oxford, 
Harvard e Cambridge.

Faz se necessário conhecer as experiências realizados e 
como funciona seu método de ensino, que utiliza como ponto 
de partida a linguagem e o diálogo a partir da interação entre 
professores e estudantes, considerando as realidades sociais 
dos estudantes no processo educativo. 

Trata-se ainda de uma análise reflexiva de seu livro Pe-
dagogia do Oprimido (1968), uma das mais importantes obras 
de educação do mundo. A obra é fruto da experiencia do autor 
em alfabetizar adultos, ensinando-os a ler e escrever.

A partir dessa análise, é possível deduzir se a metodolo-
gia pedagógica em questão se adequa a realidade, refletir sobre 
a posição de cada membro que compõe o processo educativo. 
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Escolas e professores devem atender as exigências sociais da 
atualidade, os educadores devem assumir novas posturas indo 
de encontro ao conhecimento e apropriar-se das novas ten-
dências que apoiam sua prática pedagógica, enquanto a escola, 
construir novas relações com a comunidade escolar.

Com esta pesquisa, imagino contribuir mais claramen-
te para o entendimento aplicação do Método Paulo Freire sem 
dissociar teoria e prática. O educador tanto lutou que acabou 
sendo o diferencial na trajetória da educação do Brasil e da 
América Latina. 

Com suas ideias arraigadas na educação popular, mui-
to colaborou para o fortalecimento de um modelo mais nobre 
da pedagogia contemporânea destacando o comprometimento 
com os excluídos do sistema aristocrático. Anda nesse contexto, 
contribuiu para a formação de uma sociedade democrática com 
seu projeto de educação democrático e libertador, considerado 
uma referência na pedagogia tanto nacional como internacio-
nal. Em todo seu ativismo, jamais se descuidou da luta pela 
opressão, pelas desigualdades sociais em prol de uma educação 
significativa e de uma consciência política.

Num contexto de massificação, de exclusão, de desarti-
culação da escola com a sociedade, Paulo Freire dá sua efetiva 
contribuição para a formação de uma sociedade democrática 
ao construir um projeto educacional radicalmente democráti-
co e libertador. Assim sendo, o pensamento e a obra de Paulo 
Freire são, e continuarão sendo, marco na pedagogia nacional e 
internacional. Ao longo de sua militância educacional, social e 
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política, Freire jamais deixou de lutar pela superação da opres-
são e desigualdades sociais entendendo que um dos fatores de-
terminantes para que ela se dê é a aquisição da consciência 
crítica através da consciência histórica. Seu projeto educacional 
sempre contemplou essa prática, construindo sua teoria do co-
nhecimento com base no respeito pelo educando, na conquista 
da autonomia e na dialogicidade enquanto princípios metodo-
lógicos. Esse pensar crítico e libertador que permeia a obra de 
Freire, serve como inspiração para educadores do mundo in-
teiro que acreditam que é possível unir as pessoas numa socie-
dade com equidade e justiça. Isso faz com que Paulo Freire seja 
hoje um dos educadores mais lidos do mundo. Nas últimas dé-
cadas, temos presenciado a evolução e recriação de suas teses 
epistemológicas que apontam para 19 a construção de novos 
paradigmas educacionais e constante recriação da práxis peda-
gógica. Este estudo tem como objetivo explicitar a contribuição 
de Paulo Freire na Alfabetização de Jovens e Adultos através da 
análise dos princípios e das práticas do “Método Paulo Freire” 
no contexto de uma concepção popular de educação, explicitar 
sua atualidade e acima de tudo, seu caráter socioconstrutivista.

2 METODOLOGIA

Este artigo é uma pesquisa de cunho qualitativo e tem 
como metodologia o estudo bibliográfico. Em sua abordagem 
qualitativa serão utilizadas técnicas para compreensão do obje-
to de estudo em seu contexto histórico.
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Como a metodologia adotada foi o estudo bibliográfico, 
foram realizadas leituras de livros diversos, artigos, textos e re-
vistas eletrônicas através da internet.

A leitura e reflexão dos materiais sobre a vida, o livro Pe-
dagogia do Oprimido e o Método de Paulo Freire, foram funda-
mentais para a produção deste artigo, o que levou ao conheci-
mento mais detalhado do autor, suas ideias e suas obras. Paulo 
Feire, tinha um pensamento muito à frente do seu tempo, seu 
legado contribui ainda hoje no processo educativo, na alfabeti-
zação de crianças, jovens e adultos. Merecidamente é o patrono 
de educação brasileira.

3 DESENVOLVIMENTO

3.1 MÉTODO DE ENSINO PAULO FREIRE

Há mais de 50 anos ocorreu a primeira experiência da 
aplicação do Método Paulo Freire. Ainda hoje, quando se fala 
em experiencia exitosa na forma de alfabetizar adultos, veem 
logo em mente o método utilizado por Freire notadamente é a 
prática mais relevante. Desde então, os educadores do Brasil e 
do mundo, procuram um modelo ideal para alfabetizar crian-
ças e adultos. Como definiu o professor João Batista de Oliveira, 
Diretor do Instituto Alfa e Beto, em videoconferência:

“alfabetização é o processo de aprendizagem onde 
se desenvolve a habilidade de ler e escrever, já o le-
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tramento desenvolve o uso competente da leitura e 
da escrita nas práticas sociais”. (Live: Letramento 
digital em 29/05/2020).

Portanto, as diferenças primordiais são comprovadas na 
qualidade do controle sobre a leitura e a escrita.  À medida que 
o alfabetizado sabe codificar e decodificar o processo de leitura 
e escrita, o indivíduo letrado está apto para controlar a língua 
no seu cotidiano em diferentes contextos. 

Contudo, pairam muitas dúvidas a despeito do entendi-
mento do Método, considerado por uns como uma prática que 
não se ajusta à realidade atual impossível de se realizar, para 
outros, tem eficiência comprovada, mas não tem conhecimento 
suficiente para aplicá-lo satisfatoriamente. Como há controvér-
sia, saber de sua origem e todo seu percurso de experimentos 
será crucial para saber utilizar a metodologia Freireana na prá-
tica didática nas áreas do conhecimento diversas. 

Antes de tudo, é interessante ressaltar que naquela épo-
ca, o Nordeste que possuía aproximadamente 15 milhões de 
analfabetos (50% da população nordestina na década de 60). 
A primeira experiência foi realizada com 300 trabalhadores 
rurais, sem acesso à escola, e que formavam um grande con-
tingente de excluídos da participação social. Angicos (RN) era 
uma cidade de 13 mil habitantes e 75% eram analfabetos, foi a 
cidade escolhida para aplicação do Método, pela primeira vez 
no ano de 1963. Explica BECK (2016). 

O método Paulo Freire de alfabetização é dividido em três 
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etapas: investigação, tematização e problematização. 
Na etapa da investigação, aluno e professor buscam, no 

universo vocabular do aluno e do contexto onde ele vive, as 
palavras (geradoras) e temas principais de sua biografia. Fo-
ram escolhidas em média de 410 palavras colhidas através de 
bate-papo com os futuros aprendizes. Após esse processo, uma 
equipe de educadores define as palavras geradoras.

Na etapa de tematização, há a codificação e decodifica-
ção dos temas a procura do seu significado social, para assim 
se apropriar da consciência do mundo vivido pelos aprendi-
zes. Esse é o momento que os educadores fazem a ligação das 
palavras com situações habituais do conhecimento de todos. 
Exemplo: A palavra ‘feira’ era acompanhada de uma imagem 
com uma mulher indo comprar ‘milho’, assim os estudantes 
associavam as palavras com algo que era comum para eles (a 
compra de milho na feira).

Por fim, a etapa da problematização, aluno e professor 
tentam superar uma primeira visão ilusionista por uma visão 
crítica do mundo, buscando a modificação do contexto vivido.

Segundo Moacir Gadotti,  no Método Freireano, se de-
corria de um “processo de substituição de elementos reais por 
elementos simbólicos“, com a utilização de cartazes, projeções 
na parede, discussões e leitura, “sequência inversa à utilizada 
para crianças, em que a leitura figura como elemento instru-
mental de construção e enriquecimento dos círculos de repre-
sentação mentais“.

No pensamento de Paulo Freire, tanto os alunos quanto os 
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professores são transformados em pesquisadores críticos. “Os 
alunos não são uma lata vazia para ser enchida pelo professor.” 
Essa colocação tem real significado porque os estudantes têm 
suas histórias de vida, experiências vividas, motivações, senti-
mentos bons e ruins, sensações, dentre outros, trazidos com ele 
para o ambiente escolar, que devem ser respeitados e aprovei-
tados no processo da aprendizagem.

Então, Método Paulo Freire entusiasma a alfabetização 
dos adultos por meio da discussão das experiências de vida de 
todos utilizando-se das palavras geradoras. A nova experiência 
no Brasil, tinha objetivo claro e preciso: alfabetizar adultos em 
40 horas de aula, sem cartilha. Também tinha a pretensão de 
aguçar a consciência política dos mesmos. Paulo Freire prepa-
rou-se para aplicar seu Método com organização e pesquisa. 
Montou um banco de dados contendo todas as informações ne-
cessários dos aprendizes, incluindo estudo das realidades, his-
tórias de vida contextualizadas e contato prévio. 

O percurso pedagógico brasileiro e de outros países, foi 
assinalado com as ideias de mudança do educador Paulo Freire, 
portanto, a uma divisão temporal, considerada pelos pedago-
gos, do antes de Freire e depois de Freire. 

Como reconhecimento, Freire ganhou 41 títulos de dou-
tor honoris causa de universidades como a de Harvard, Cam-
bridge e Oxford. Em 2012 foi declarado Patrono da Educação 
Brasileira. Recebeu também o Prêmio de Educação para a Paz 
da UNESCO, em 1986; está incluído no International Adult 
and Continuing Education Hall of Fame e no Reading Hall of 
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Fame; além de diversos outros reconhecimentos. Muitas fontes 
afirmam que é o 3º autor mais citado nos artigos acadêmicos 
em todo o mundo com seu livro Pedagogia do Oprimido.

3.2 PEDAGOGIA DO OPRIMIDO: ANÁLISE E 
REFLEXÃO

O livro Pedagogia do oprimido foi escrito na época do 
exílio de Paulo Freire no Chile. O livro, faz uma abordagem da 
importância da pedagogia libertadora que transforma um ser 
passivo em um ser reflexivo, focada na libertação dos oprimi-
dos frente aos seus opressores. 

A liberdade é claramente a temática mais importante do 
livro, aparece logo nas páginas iniciais. Apesar de ser um direito 
garantido por lei, a liberdade não contempla todas as pessoas, 
nem todos são livres para exercerem a liberdade. A constituição 
Federal traz em seu artigo 5º:

Art.5º, Caput, CF - “Todos são iguais perante a lei, 
sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 
aos brasileiros e residentes no País a inviolabilidade 
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segu-
rança e à propriedade, nos termos seguintes;”.

Com base no texto da lei, há a compreensão de como de-
vem ser assegurados os direitos fundamentais dos indivíduos 
no Brasil e, segundo a Constituição é por meio de leis que esses 
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direitos são garantidos e alcançados os objetivos.
Ao conceituar liberdade, o autor a define como sendo 

mais que um direito constitucional, mas como liberdade de 
pensamento, de ideias e de consciência.

Raro, porém, é o que manifesta explicitamente este 
receio da liberdade. Sua tendência é, antes, camuflá-
-lo, num jogo manhoso, ainda que, às vezes, incons-
ciente. Jogo artificioso de palavras em que aparece 
ou pretende aparecer como o que defende a liberda-
de e não como o que a teme. (FREIRE, 1987, p. 24).

Quando o oprimido toma consciência da situação de 
oprimido para se autoafirmar usa a opressão para dominar o 
outro, ele não mais se identifica como oprimido passando a ser 
opressor. 

Ao sair desse impasse, nasce um homem renovado, que 
nem é oprimido, nem é opressor, mas um homem liberto da 
opressão interna. Tanto o oprimido quanto o opressor têm 
medo da liberdade. O oprimido fica com receio de assumir sua 
liberdade, pois agregada a ela vêm a conscientização que ele é 
oprimido e, ou ele faz algo para mudar essa situação e se tornar 
livre ou permanece na situação de oprimido. 

O autor fala de dois tipos de educação: uma traz caracte-
rísticas de uma sociedade opressora, a Educação bancária, que 
reduz o aluno a um objeto passivo do processo educacional, no 
qual são jogadas informações das disciplinas acadêmicas em ge-



Editora Via  Dourada

30 |Métodos e processos de ensino-aprendizagem no sistema educacional

ral e a outra com características de uma sociedade livre, a Edu-
cação   dialógica,   que  se  baseia  no  diálogo  entre  educadores 
e educandos  na linguagem do livro.

O diálogo deve ser a base para se constituir o processo 
do ensino e da aprendizagem. Segundo Freire, “o diálogo 
é uma exigência existencial”.  Baseado nesse pressuposto, 
ele reconhece que a educação que dá importância e valoriza 
ao diálogo é o caminho para uma educação libertadora sem 
exclusão do povo do processo educativo. 

Logo após, Paulo Freire conceitua a educação como ins-
trumento de opressão, descreve o método tradicional de ensino, 
no qual o professor é quem detêm o conhecimento e o aluno é 
quem absorve o conhecimento pronto e acabado. 

 Falar sobre o processo de ensino caracterizado exclusi-
vamente pela oralidade, onde o professor fala o que vai ensi-
nar e os alunos escutam para decorar e reproduzir igualmente, 
sem nenhuma associação relevante no repasse pelo professor 
e repetido por eles. Freire esclarece que esse processo faz dos 
alunos “vasilhas” ou “depósitos” para serem “enchidos” pelos 
educadores. Na educação bancária, o autor define como sendo 
uma educação que torna o aluno um ser alienante, um arquivo 
de conhecimentos erradamente não questionados, tornando, 
assim, tanto educadores quanto educandos arquivos vivos de 
informações.

[..] Educador e educandos se arquivam na medida 
em que, nesta distorcida visão da educação, não há 
criatividade, não há transformação, não há saber. Só 
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existe saber na invenção, na reinvenção, na busca 
inquieta, impaciente, permanente, que os homens 
fazem no mundo, com o mundo e com os outros. 
[...]. (Freire, 1987, p. 58).

Dessa forma, os educadores ficam na posição de opresso-
res e os educandos, na de oprimidos, ou melhor, sendo o edu-
cador o opressor, é ele quem detém o conhecimento que será 
repassado aos educandos oprimidos, sem identificação com tal 
conhecimento recebido. 

Contrária a educação bancária, a educação libertadora, 
procura educar o homem na ação e reflexão sobre o mundo. 
Uma educação problematizadora que acredita na capacidade 
do indivíduo compreender, conviver e interagir com o conheci-
mento de forma crítica e reflexiva como mediador de saberes.

Para a pedagogia libertadora, o diálogo é fundamental e 
partir dele surgem as palavras. Essas palavras são nomeadas 
pelo autor como “palavras verdadeiras” pois é a partir delas 
que a real mudança do indivíduo no mudo irá acontecer. A pa-
lavra é o resultado da soma de ação e reflexão. Nas palavras de 
Freire, “Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na pa-
lavra, no trabalho, na ação-reflexão” (Freire, 1987, p. 78). 

O diálogo deve iniciar na escola dos temas a serem estu-
dados, assim professores e alunos interagem juntos nessa ação. 
A escolha do tema gerador é um momento ímpar para os en-
volvidos no processo, pois oportuniza trazer o tema ao mundo 
deles, e a partir daí, irão surgir muitos outros temas importan-
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tes.
Freire aborda a necessidade de ter se ter alguém na vida, 

por mais opressor que seja, precisa-se do outro para oprimir, 
ouvir e ser ouvido e por mais independente que seja, precisa do 
outro para apoiar, cuidar, agir.

Expõe ainda que a invasão cultural, a divisão, a mani-
pulação são algumas estratégias que os opressores usam con-
comitante, que a teoria antidialógica utiliza para continuar no 
comando da situação.

Na divisão se torna mais fácil os opressores terem contro-
le sobre os oprimidos, pela dificuldade da comunicação, quanto 
menos se falarem será mais fácil controlá-los. 

A manipulação é outra estratégia indispensável para os 
opressores se manterem no poder. Quem oprime e engana o 
oprimido fazendo-o acreditar na liberdade e sendo livres po-
dem mudar da posição de oprimi para opressor, mas não é as-
sim que acontece., pois essa é mais uma tentativa de alienação, 
um ato imperioso da elite.

A invasão cultural, que se manifesta quando opressores 
impõem aos oprimidos sua visão de mundo, privando-os de 
viverem sua realidade cultural para viverem a realidade que os 
opressores direcionam, podando a imaginação, e a liberdade e 
propagação de uma visão diferente de quem oprime. 

Em se tratando de organização, o autor coloca que ao per-
severarem pela união, já se encontram em processo de organi-
zação. “É importante, porém, salientar que, na teoria dialógica 
da ação, a organização jamais será a justaposição de indivíduos 
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que, gregarizados, se relacionem mecanicistamente”, (Freire, 
1987, p. 176). Uma organização exige objetivos claros, ordem, 
disciplina e poder de decisão realizado democraticamente, dan-
do direito de voz e vez à todos.

Para finalizar, a cultura, é exposta de forma democrática 
onde deve existir respeito, conhecimento da cultura do outro, 
sem contraposição de um ao outro para alcançar a liberdade 
dos oprimidos. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Pedagogia Freireana continua válida não só porque 
ainda há opressão no mundo, mas porque reponde a necessi-
dades fundamentais da educação de hoje. A escola e os siste-
mas educacionais encontram-se hoje frente a novos e grandes 
desafios diante da generalização da informação na sociedade. 
Por isso, uma educação imersa na globalização, mas com olhar 
progressista e contra hegemônico deve orientar-se numa pe-
dagogia da esperança e da ousadia, em favor da autonomia de 
seus oprimidos, em contraposição à pedagogia do medo.

O método Paulo Freire estimula a alfabetização dos adul-
tos mediante a discussão de suas experiências de vida entre si, 
através de palavras presentes na realidade dos alunos, que são 
decodificadas para a aquisição da palavra escrita e da compre-
ensão do mundo.

No livro Pedagogia do Oprimido, pode-se perceber o 
quanto a temática é presente na sociedade atual. Ao apresentar 
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os conceitos de opressor e oprimido, o autor mostra o quanto 
o Brasil precisa melhorar como nação excludente. A educação 
pública brasileira, apesar de muitos avanços, precisa urgente-
mente recuperar as dificuldades, superar os desafios antigos 
e atuais para ofertar uma educação apoiada nos princípios da 
equidade

Repensar a educação brasileira na perspectiva Freireana, 
seria um salto de liberdade para a população carente que so-
brevive com seus direitos negados. 

Contudo, espera-se contribuir para que cada indiví-
duo, principalmente educador, perceba a realidade e entenda 
o quanto é devastador viver em uma sociedade desigual, que 
não respeita seu povo e não garante o mínimo necessário em 
saúde, educação, moradia, alimentação e lazer garantido pela 
Constituição Federal. E compreenda o quão é importante um 
professor que se faz presente na vida de seus alunos.
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CAPÍTULO 2 

 PAULO FREIRE E O SEU MÉTODO INOVADOR 
DE ALFABETIZAÇÃO QUE TRANSFORMOU A 

EDUCAÇÃO BRASILEIRA 

Ricardo César Alves Torres1

1 INTRODUÇÃO 

Apresentar, mesmo de forma mais superficial o método 
Paulo Freire, destacando sua importância, para além de uma 
simples metodologia ou como sendo apenas mais uma, é um 
dos objetivos desse trabalho, pois, apesar de atualmente, mui-
tas correntes filosóficas, outras políticas, estarem fazendo crí-
ticas, muitas delas infundadas, sobre a metodologia proposta 
por esse grande educador brasileiro que foi Paulo Freire, não 
temos como negar a enorme contribuição deixada, bem como, 
seria leviano, desconsiderar que a mesma, se converte numa 
quebra de paradigma, pois, entende a relação educador – edu-
cando, na visão de um prisma diferente do que era apresen-
tado até então, o simples fato de estabelecer essa discussão, já 
possibilita um ganho relevante, fazendo com que, os até então, 
estudos desenvolvidos e apresentados, pudessem de certa for-
1 Especialista em Planejamento Educacional - UVA; Licenciatura Específica em Português - UVA; Bacharel 
em Ciências Contábeis - UVA; Mestrando em Ciências da Educação - CECAP. Email: prof.rcesartorres@gmail.
com.  
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ma serem questionados. A própria filosofia, se converte na arte 
de questionar tudo, partindo do princípio da busca incessante 
pelo conhecimento, tanto do ser humano, enquanto ente par-
ticipativo de sua existência pessoal, bem como, da forma como 
este, vai se encontrar dentro do contexto social e de mundo 
em que vive. Cada ser, à sua época, vivencia situações que di-
reta ou indiretamente, o modificam, sendo essa mudança, pro-
porcional ao seu envolvimento e entendimento dos fatos que 
o cercam, da forma como ele interage com os mesmos. Paulo 
Freire, acredita que a ambientação do educando, se tornar mais 
facilitada, à medida que este se sente seguro no ambiente dele, 
entendendo que pode ser um ativo importante para o seu pró-
prio desenvolvimento enquanto pessoa, bem como, melhorará 
seu entendimento da sociedade em que está inserido, poden-
do contribuir com ela, por se sentir incluído, valorizado, sendo 
um ator protagonista e consciente, sentindo-se libertado das 
“amarras” do analfabetismo, entendido como algo bem maior 
e mais completo do que simplesmente decodificar palavras ou 
códigos escritos. 

 
2 METODOLOGIA 

A pesquisa teve prioritariamente embasamentos teóri-
cos sendo realizadas diversas leituras em artigos científicos, 
revistas, periódicos e sites que falam sobre a metodologia de 
Alfabetização do educador brasileiro Paulo Freire. 
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3 PAULO FREIRE E O SEU MÉTODO INOVADOR 
DE ALFABETIZAÇÃO QUE TRANSFORMOU A 
EDUCAÇÃO BRASILEIRA 

3.1 PAULO FREIRE 

O Patrono da Educação brasileira, Paulo Freire, nasceu 
em Recife, capital de Pernambuco, Estado que fica situado na 
região Nordeste do Brasil, considerada uma das mais pobres 
do país, em 19 de setembro de 1921. Aos 13 anos, passou por 
uma perca difícil com o falecimento de seu pai, fato que provo-
cou consequências fortes em sua vida, inclusive, vindo a passar 
dificuldades relevantes de ordem pessoal e familiar, no que di-
zia respeito ao sustento da própria família, época em que vi-
venciou muitas situações de privação, bem comuns às famílias 
mais pobres naquele contexto. Passar por momentos que nos 
exigem maior esforço e porque não dizer fé, pode vir à ser des-
motivador, porém, na vida do grande educador Paulo Freire, 
serviu como um incentivo, sendo no futuro, algo que pode ser 
visto pelo mesmo como um impulso, na certeza de trabalhar na 
descoberta de uma forma mais eficaz na melhoria da educação 
brasileira, iniciando-se pelo processo de alfabetização daqueles, 
considerados mais carentes e que ao mesmo tempo, eram tam-
bém mais excluídos, sendo penalizados com o “esquecimento” 
das autoridades constituídas, por nesse momento da história 
brasileira, a região Nordeste brasileira, era pouco valorizada e 
ainda vivia diversos conflitos internos. Paulo Freire, formou-
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-se inicialmente em Direito, porém, não abraçou a carreira de 
Advogado, vindo a seguir o magistério, tornando-se o maior 
educador da história do Brasil. 

3.2 O MÉTODO PAULO FREIRE DE ALAFABET-
IZAÇÃO 

Inicialmente, a implementação do referido método en-
controu uma maior aceitação, pois o Brasil, vivia naquele mo-
mento, início dos anos 60, uma efervescência muito grande, 
com o fortalecimento de movimentos sociais e de base, organi-
zação de sindicatos, tanto de trabalhadores, como patronais, o 
então Presidente João Goulart, cuja plataforma de governo era 
considerada populista. 

A atmosfera da qual se impregnou a cultura contagiou a 
educação. O Movimento de Educação de Base (MEB), por exem-
plo, já no início dos anos 60, dirigia-se às classes trabalhadoras, 
com o objetivo de ampliar o universo cultural e educacional de 
amplos setores da população. A esquerda participou mais ati-
vamente desse movimento, e a União Nacional dos Estudantes 
(UNE) liderava grande parte do programa... Os Movimentos de 
Cultura Popular (MCPs) também se pautaram nos mesmos ob-
jetivos de ampliar o universo cultural dos segmentos populares 
brasileiros. (BOMENY, 2003, p. 57 e 58)  

  A metodologia de Paulo Freire, dentre muitos aspec-
tos considerados inovadores, destaca-se pela valorização que 
a mesma dá, ao relacionamento entre Educador e Educando, 
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sendo a dialética e não a escolástica a forma mais eficiente, 
apresentada nesse processo, principalmente na alfabetização 
de adultos. Também, não existiam cartilhas “prontas”, tudo 
era construído, respeitando o universo dos alfabetizados, em 
vez de se ensinar palavras que lhes eram alheias, pois, não as 
usavam, trabalha-se com vocábulos presentes no cotidiano das 
pessoas, tornando a assimilação menos complexa. Por esta me-
todologia, não se priorizava apenas “letramento” dos alunos, 
queria se ir além, despertando neles, uma consciência de si, 
do seu papel no contexto social e político, bem como, propor-
cionava uma libertação de amarras invisíveis, porém, sempre 
presentes em suas vidas, que dificultava com que essas pesso-
as, se considerassem capazes de enxergar sua real situação. Por 
defender essa maneira de alfabetizar, a metodologia freiriana, 
consegue encontrar forte apoio nas camadas mais baixas e nos 
movimentos sociais que surgiam à representá-las. 

O município de Angicos, localizado no estado do Rio 
Grande do Norte, região Nordeste brasileira, serviu como pri-
meiro experimento da referida metodologia. O serviço de 

Extensão Universitária, da Universidade federal de Per-
nambuco, foi o responsável por aplicar o método Paulo Freire, 
tendo como resultado final, a alfabetização de 300 trabalhado-
res locais, num espaço de apenas 45 dias, feito inédito até então, 
que só pode ser exitoso, justamente pela forma como se propôs 
o processo, ou seja, valorizar a experiência de vida e trabalho 
da população do lugar. Relatos da época, afirmam, que antes 
de se iniciarem as aulas, propriamente ditas, os educadores, 
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realizaram visitas às pessoas em suas casas, afim de conhecer 
melhor a cultura local, seu cotidiano e para que pudessem ex-
plicar um pouco do trabalho que seria executado ali, com eles, 
e, demonstrando de forma clara, a importância que seria, tê-
-los participando, de forma espontânea, livre e consciente que 
está nesse projeto, era, antes de qualquer aspecto, uma forma 
de melhoria em suas vidas. A pedagogia libertadora, proposta, 
teve grande repercussão, fazendo com que as autoridades, con-
vidasse o Educador Paulo Freire, para comandar uma grande 
virada educacional que seria expandir esse modelo para todo o 
país. Porém com a instalação do Regime Militar em meados de 
1964, esse processo foi comprometido, pois toda liberdade de 
expressão, ou, algo que levassem a essa possibilidade, foi decla-
rada ilegal e subversiva. Paulo Freire foi “convidado” a deixar o 
Brasil, passando 16 anos fora. Porém, seus estudos nessa épo-
ca, foram aprofundados, melhorados, vindo à ser utilizados em 
outras experiências. A Metodologia de Paulo Freire, ainda pode 
ser vista como importante, atualmente, devendo ser realizadas 
as adaptações que se julguem necessárias. 
 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A realização desse estudo, proporcionou uma reflexão 
pormenorizada sobre o assunto em questão, causando pertur-
bações positivas no que diz respeito ao árduo processo de en-
sinar, desde seu início, com a alfabetização, perpassando por 
todas as outras etapas e momentos. Mais do que possíveis so-
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luções ou respostas, temos sim, muitas indagações, que neces-
sitam de certa forma existir para que não incorramos no erro 
de estacionarmos em apenas uma possibilidade de levar conhe-
cimentos às pessoas que julgamos não tê-lo. O ser humano, é 
complexo, cada um carrega dentro de si, experiências diversas 
vivenciadas ao longo de sua existência, algumas exitosas, que 
contribuíram de forma positiva na formação desse ser, outras 
no entanto, causaram frustrações que ainda pode ser presen-
tes nas vidas dos mesmos. A Metodologia de Paulo Freire, fala 
sobre como podemos utilizar essas questões, na formação do 
cidadão, apresentando para o mesmo, algo que, por muitas ve-
zes, nunca foi visto, que diz respeito a demonstrar que ele, é o 
elo mais importante desse processo, o saber que está inserido 
nele, pode facilitar sua compreensão de mundo, do seu mundo, 
e, à partir daí, passar a compreender todo um contexto macro 
que influência em sua trajetória, mas que, por desinformação, 
falta de formação, não se tornou compreensivo e importante 
para o mesmo.   
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  CAPÍTULO 3 

 
PEDAGOGIA DO OPRIMIDO: UMA REFLEXÃO 

SOBRE O SIGNIFICADO DA EDUCAÇÃO

Maria da Conceição Ximenes Paiva1

Roniele Carvalho Magalhães2 

1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como objetivo compreender a 
pedagogia do educador e pensador, Paulo Freire, na obra Pe-
dagogia do Oprimido, relacionando a elementos históricos, te-
óricos e pedagógicos que fundamentam essa experiência pe-
dagógica e o que o levou e motivou a construir uma peculiar 
dinâmica de alfabetização em experiências exitosas no Brasil e 
na América Latina. 

A importância do estudo do tema se dá pelo destaque de 
seu trabalho num projeto político pedagógico com acentuada 
relevância na socialização dos atores envolvidos, com forte an-
seio de conscientização das partes. 

Deste modo, propõe-se uma reflexão a respeito do livro 
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2 Licenciatura em Matemática Universidade Estadual Vale do Acaraú; Especialização em Ensino de 
Matemática Universidade Estadual Vale do Acaraú; Mestrando pela ISECAP (MINTER). E-mail: roniele.cm@
gmail.com.
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“Pedagogia do Oprimido” que focaliza o homem dentro do uni-
verso, como ser pertencente a esse mundo, e reflete sobre essa 
descoberta e conhecimento do mundo o que faz com que ele se 
repense como ser pertencente a esse cosmo e se descubra e se 
inquiete por saber mais sobre si mesmo. Buscando ainda dis-
cutir a humanização, num movimento de busca de si mesmo e 
reconhecer a desumanização como uma realidade histórica no 
processo de sua existência.

A humanização e desumanização, historicamente, é 
trazida num contexto real, concreto e objetivo. Permitindo com 
que reconheçamos a primeira como vocação negada na injus-
tiça, na exploração, na opressão, na violência dos opressores e 
buscar a liberdade com anseio de justiça, de luta dos oprimi-
dos pela recuperação da liberdade roubada. E verificando que 
a desumanização se manifesta naqueles que têm sua liberdade 
roubada e que embora seja um fato concreto da história não é, 
porém, destino dado, mas resultado de uma ordem injusta que 
gera violência dos opressores tornando-o um ser menos. 

Para tanto, dividimos o presente texto em três tópicos: o 
primeiro, relativo a visão do contraste opressor -  oprimido e 
as relações oriundas dessa relação; o segundo tópico conceitua 
a educação bancária onde relaciona conceitos e ações do con-
texto mundo e como essas relações prejudicam os educandos 
para a vivência em ser mais; o terceiro mostra mais detalhada-
mente a contradição educador e educandos no ato educativo e 
a quarta parte o perfil do educador e suas vivências.  Por fim, 
concluímos, assinalando, num esforço de síntese reflexiva, ele-
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mentos na direção de reproblematizar a educação hoje a partir 
das questões analisadas ao longo deste trabalho.

2 OPRESSOR X OPRIMIDO

Para Freire (2016), “a violência dos opressores, que o faz 
também desumanizados, não instaura uma outra vocação – a 
do ser menos.”   A luta entre opressores e oprimidos só tem 
sentido quando os oprimidos buscarem a humanização, procu-
rando liberta-se a si e aos opressores. Só o poder dos oprimi-
dos, mesmos debilitados, traz a libertação de ambos: opresso-
res e oprimidos. 

Os opressores são falsamente generosos, falsamente hu-
mildes, falsamente caridosos e assim perpetuam os gestos de 
súplicas dos povos oprimidos. Somente estes sabem o significa-
do de uma sociedade opressora. Somente estes compreenderão 
a necessidade de libertação e recuperação de sua humanidade. 
Os oprimidos precisam descobrir-se oprimidos, pois muitas ve-
zes em vez de buscar a luta, tendem a ser opressores, admiran-
do-os e tornando-se desejosos pois encontram-se pois, preju-
dicados pela imersão em que se acham na realidade opressora.

O “homem novo”, em tal caso, para os oprimidos, 
não é o homem a nascer da superação da contra-
dição, com a transformação da velha situação con-
creta opressora, que cede seu lugar a uma nova de 
libertação. Para eles, o novo homem são eles mes-
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mos, tornando-se opressores de outros. A sua visão 
do homem novo é uma visão individualista. A sua 
aderência ao opressor não lhes possibilita a consci-
ência de si como pessoa, nem a consciência de classe 
oprimida. (FREIRE ,2016, P. 44).

Por isso, para Paulo Freire, os oprimidos querem a Re-
forma Agrária não para se libertarem, mas para terem terras 
e tornarem-se proprietários desta e então adquirirem empre-
gados e assim patrões opressores destes. Nesse caso, alguns 
camponeses ao se tornarem-se patrões poderão ser mais duros 
com os companheiros do que seus antigos patrões. Isso se dá, 
na visão de Freire, por não haver ainda uma situação transfor-
mada. Muitas vezes, até quando há uma revolução, existe essa 
situação de consciência oprimida, pois ainda há uma sombra 
de sua antiga opressão e esses oprimidos fazem da revolução, 
uma revolução privada, marcados pelo velho mito da estrutura 
anterior.  

Há nos oprimidos, segundo Freire, o medo da liberda-
de, que é o medo de assumi-la. Ela é uma conquista que exi-
ge uma permanente busca para superar a situação opressora, 
para que haja uma ação transformadora. Esses oprimidos en-
contram-se acomodados e adaptados na estrutura dominado-
ra, não se sentem capazes de assumir essa liberdade com medo 
de repressões. Eles preferem não ser ao invés de ser, pois estão 
cheios de pavor entre desalienarem ou se manterem alienados, 
entre dizerem as palavras ou se manterem sem voz. É como se 
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fosse um parto doloroso, que traz ao mundo um homem novo 
não mais opressor, nem oprimido, mas um homem libertando-
-se.

Esta superação não pode ser idealista, é preciso que os 
oprimidos reconheçam o mundo em que eles possam transfor-
mar e nesse reconhecimento se engajarem na luta para liber-
ta-se.

A pedagogia do oprimido, como pedagogia huma-
nista e libertadora, terá dois momentos distintos. 
O primeiro, em que os oprimidos vão desvelando 
o mundo da opressão e vão comprometendo-se, na 
práxis, com a sua transformação; o segundo, em 
que, transformada a realidade opressora, esta pe-
dagogia deixa de ser do oprimido e passa a ser a 
pedagogia dos homens em processo de permanente 
libertação. (FREIRE, 2016, p. 57).    

Os oprimidos são seres duais, para Freire, pois encon-
tram-se divididos, contraditórios. Proibidos de serem e perce-
berem do mundo opressor e também por expulsarem de si os 
mitos criados pela estrutura opressora. Estes libertando-se po-
dem libertar os opressores e nesse ato, evitam a volta do antigo 
opressor.  Muitas vezes, não se reconhecem em uma situação 
concreta de opressão em que se encontram e assumem ser pes-
soas inferiores como se fosse uma sina, ou um poder do desti-
no. 

Em outra situação, os oprimidos querem ser os opresso-
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res. Imitá-los, segui-los. Os oprimidos se consideram incapazes, 
não se percebem e descreem de si mesmos. Se consideram ani-
mais e acrescentando a vantagem por serem estes mais livres. 
Para Freire, (2016 p.71), “Ninguém liberta ninguém, ninguém 
se liberta sozinho: os homens se libertam em comunhão.” 

Os oprimidos são emocionalmente dependentes e preci-
sam se descobrir para que se engajem na luta por sua liberta-
ção. Precisam crer em si mesmos, num nível de ação e diálogo 
refletindo sobre sua situação para que daí se conduza à práti-
ca.   A ação não pode ser puro ativismo mas ação cultural para 
a liberdade, precisam estar convencidos que precisam lutar. 
Essa luta exige deles responsabilidade total, e que não se justi-
fique apenas para ter liberdade de comer, porém liberdade para 
criar, construir, admirar-se e aventurar-se. Por estarem redu-
zidos a quase “coisas”, eles se encontram destruídos e precisam 
reconstruir-se para que ultrapassem tal estado e comecem um 
auto- reconhecimento como homens destruídos. 

E o caminho a ser seguido é o da pedagogia humanizada, 
através do diálogo. Essa prática pedagógica deve levar educa-
dor e educandos a serem sujeitos engajados para alcançarem 
na reflexão e na ação em comum, o saber da realidade e se des-
cobrirem como “refazedores” permanentes da mesma.  

3  A CONCEPÇÃO BANCÁRIA DA EDUCAÇÃO 
COMO INSTRUMENTO DA OPRESSÃO        

 Paulo Freire analisa as relações educador-educandos na 
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escola como relações narradoras e dissertadoras, o que implica 
um sujeito – o narrador, objetos pacientes, ouvintes – os edu-
candos. A educação tem como tônica principal narrar e nesta 
narração fala da realidade como algo parado ou fala de algo 
que não faz parte da realidade do educando. Os conteúdos es-
colares, de que são enchidos os educandos, são comparados a 
retalhos da realidade. A   palavra, nessa narração, teria apenas 
sonoridade, palavra oca, fazendo com que leve o educando a 
uma memorização mecânica do conteúdo narrado. O educando 
seria comparado a um depósito, deixando-se simplesmente en-
cher-se como uma vasilha. Nesta distorcida visão da educação, 
não há criatividade, não há reinvenção. 

Na visão bancária, existe o conceito de que o saber é uma 
doação dos que se julgam sábios para aqueles que nada sabem. 
A rigidez dessas posições nega a educação e o desenvolvimento 
do educando nos processos de busca. Nesta visão, nunca haverá 
a superação do modelo, mais e mais, os educandos tenderão a 
serem vistos como seres adaptados, sem criarem uma consci-
ência crítica de como seriam num mundo transformados em 
que nele se tornariam sujeitos. 

 Os  opressores  servem-se dessa prática bancaria para 
criar uma ação social de caráter paternalista em que os opri-
midos sejam os assistidos. Segundo Freire, alguns educadores 
não percebem que estão a serviço do “bancarismo”, muitas ve-
zes, a educação reflete a estrutura do poder e o educador tem 
dificuldade de atuar coerentemente numa estrutura que nega 
o diálogo.
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4 A CONTRADIÇÃO EDUCADOR – EDUCANDO 

Segundo Paulo Freire, a concepção bancária sugere uma 
dicotomia chamada homens-mundo: os homens no mundo e 
não com o mundo e com os outros. Os homens, nessa visão, 
já entram no mundo como seres passivos e cabe a educação 
apassivá-los ainda mais e adaptá-los ao mundo e quanto mais 
adaptados tornam-se mais ideais para essa prática bancária de 
educação.

Essa prática está muito presente em nossos dias escola-
res: nas aulas verbalistas, nos métodos e avaliações de conhe-
cimentos, nos controles das leituras, nos critérios de promoção 
e também na indicação bibliográfica. Não há um pensar ver-
dadeiro, não percebe o educador que a autenticidade de seu 
pensar ganha autenticidade na autenticidade dos educandos 
mediatizados ambos pela realidade. 

A opressão é um controle esmagador de que se serve a 
concepção bancária, por isso há um chamado aos humanistas 
na criação de uma sociedade revolucionária que levem todos os 
educadores e educandos a uma consciência de ação e reflexão 
e seja criada uma educação que supere a dominação e os tor-
ne sujeitos de diálogos, numa liberdade não mais educador do 
educando, não mais educando do educador, mas educador-e-
ducando com educando-educador. E a partir daí ninguém edu-
ca ninguém, como tampouco ninguém se educa a si mesmo. 
Ambos se tornam sujeitos do processo em que crescem juntos 
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e os argumentos de autoridade não são aceitos.
Essa prática de educação não distingue os quefazeres de 

ambos, coloca-os  num diálogo permanente levando-os numa 
educação  chamada educação “problematizadora”, distinguin-
do-se da educação bancária, por colocar uma consciência do 
mundo e que este pensar aconteça  ao mesmo tempo, no edu-
cador e no educando, fazendo com que haja uma percepção e 
eles se vejam num mundo em que podem atuar como atores 
e se percebam em um espaço que pode ser modificado e os 
transformem em homens inconclusos,  porém conscientes des-
sa “inconclusão”, buscando ser mais. 

Este modelo de educação não aceita modelos postos bem-
-comportados e por isso se faz revolucionário e por isso desa-
fiador de padrões impostos dando lugar ao ímpeto de transfor-
mação e de busca onde os homens se sintam sujeitos.  

Nessa busca, Paulo Freire, enfatiza o diálogo como a es-
sência para a prática de liberdade, gerando uma existência hu-
mana que não pode nutrir-se de falsas palavras, mas de pala-
vras verdadeiras, com que os homens transformam o mundo e 
tornem-se senhores dessas palavras ditas para os outros, para 
que esses também reconquistem o direito de falar, e portanto o 
diálogo se torne uma exigência existencial. Não há diálogo ver-
dadeiro, se não há nos homens um pensar verdadeiro, pensar 
crítico. Esse diálogo pode acontecer na prática quando o edu-
cador pergunta aos educandos, problematiza o conteúdo a ser 
ensinado, originando daí visões ou pontos de vista destes em 
sua vivência do mundo, para que possam ser entendidos. Nesse 
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entendimento surgem os temas geradores, que fazem parte das 
consciências desses educandos, da sua realidade, e no estudo 
desses temas sejam devolvidos para eles como um problema a 
ser resolvido. O conhecimento da cultura do educando levará 
a um nível em que há uma troca de pontos de vistas diferentes 
onde todos aprendem.

5 PERFIL DO EDUCADOR PAULO FREIRE

Paulo Freire nasceu em 1921 em Recife, numa família de 
classe média. Com o agravamento da crise econômica mundial 
iniciada em 1929 e a morte de seu pai, quando tinha 13 anos, 
Freire passou a enfrentar dificuldades econômicas. Formou-se 
em direito, mas não seguiu carreira, encaminhando na vida 
profissional para o magistério. Suas ideias pedagógicas se for-
maram da observação da cultura dos alunos - em particular o 
uso da linguagem - e do papel elitista da escola. 

Em 1963, em Angicos (RN), chefiou um programa que 
alfabetizou 300 pessoas em um mês. No ano seguinte, o golpe 
militar o surpreendeu em Brasília, onde coordenava o Plano 
Nacional de Alfabetização do presidente João Goulart. Freire 
passou 70 dias na prisão antes de se exilar.

Em 1968, no Chile, escreveu seu livro mais conhecido, 
Pedagogia do Oprimido. Também deu aulas nos Estados Uni-
dos e na Suíça e organizou planos de alfabetização em países 
africanos. 

Com a anistia, em 1979, voltou ao Brasil, integrando-se 
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à vida universitária. Filiou-se ao Partido dos Trabalhadores e, 
entre 1989 e 1991, foi secretário municipal de Educação de São 
Paulo.

Freire foi casado duas vezes e teve cinco filhos. Foi nome-
ado doutor honoris causa de 28 universidades em vários países 
e teve obras traduzidas em mais de 20 idiomas. Morreu em 
1997, de enfarte.

O ambiente político-cultural em que Paulo Freire elabo-
rou suas ideias e começou a experimentá-las na prática foi o 
mesmo que formou outros intelectuais de primeira linha, como 
o economista Celso Furtado e o antropólogo Darcy Ribeiro 
(1922-1997). Todos eles despertaram intelectualmente para o 
Brasil no período iniciado pela revolução de 1930 e terminado 
com o golpe militar de 1964. A primeira data marca a retira-
da de cena da oligarquia cafeeira e a segunda, uma reação de 
força às contradições criadas por conflitos de interesses entre 
grandes grupos da sociedade. Durante esse intervalo de três 
décadas ocorreu uma mobilização inédita dos chamados seto-
res populares, com o apoio engajado da maior parte da intelec-
tualidade brasileira.

Especialmente importante nesse processo foi a ação de 
grupos da Igreja Católica, uma inspiração que já marcara Freire 
desde casa (por influência da mãe).

O Plano Nacional de Alfabetização do governo João Gou-
lart, assumido pelo educador, se inseria no projeto populista do 
presidente e encontrava no Nordeste - onde metade da popula-
ção de 30 milhões era analfabeta - um cenário de organização 
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social crescente, exemplificado pela atuação das Ligas Campo-
nesas em favor da reforma agrária. No exílio e, depois, de volta 
ao Brasil, Freire faria uma reflexão crítica sobre o período, ten-
tando incorporá-la a sua teoria pedagógica.

A pedagogia libertadora é resultante da obra peda-
gógica do professor Paulo Freire, a partir de final 
dos anos 50, no Brasil, que tem por objetivo político 
a emancipação organizada das camadas populares. 
E, fundamentalmente, uma proposta para a educa-
ção de adultos; sujeitos que não tiveram acesso à 
escola na faixa etária regular da infância e adoles-
cência. Para atingir esse objetivo, Paulo Freire co-
loca como conteúdo da prática educativa a reflexão 
coletiva, dialogada e conscientizada sobre a cultura 
cotidiana do povo.  (LUCKESI, 1994, p. 136).  

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo feito e desenvolvido neste trabalho demostram 
que os fundamentos filosóficos do educador e pensador Paulo 
Freire, através da Pedagogia do oprimido, trouxeram a proble-
matização do pensamento educacional através de suas inquie-
tações encontradas em experiências educacionais desenvolvi-
das em regiões marginalizadas.  

O educador também enfatiza mudanças dos espaços 
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educacionais e estimula uma educação voltada à perguntas e 
questionamentos através de diálogos em que os educadores e 
educandos busquem no saber em conjunto a solução para pro-
blemas sociais no meio em que se encontram. Por isso, a cons-
cientização, a humanização, para que o homem se refaça num 
ato de reafirmação e se reinventem e passem a não ser mais 
marginalizados num ato de libertação, cessando assim a aliena-
ção imposta pelos poderosos dominantes da sociedade.  
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  CAPÍTULO 4 
 

A HUMANIZAÇÃO DO SER HUMANO E A 
EDUCAÇÃO EM FREIRE 

 

 Juliana Ramos da Silva1

 
1 INTRODUÇÃO 

No dicionário, humanizar significa tornar humano, dar 
ou adquirir condição humana. Tal definição já mostra que uma 
educação baseada nesse termo propõe algo diferente do mode-
lo tradicional. 

O ensino envolveu processos semelhantes ao longo de 
décadas. Hoje, vemos cada vez mais pessoas preocupadas em 
garantir que o aprendizado de crianças e adolescentes ocorra 
de forma eficaz e, ao mesmo tempo, respeitando a individuali-
dade de cada aluno. Prova disso está na valorização da educa-
ção humanizada, uma abordagem conhecida por proporcionar 
inúmeros benefícios aos profissionais e aos grupos que aten-
dem (STEINER, 2019). 

Esse modelo de educação surge então, como possibilida-
de de formar cidadãos integralmente, não se limitando apenas 
aos conhecimentos cognitivos.  A educação humanizada pro-
1 Licenciatura em Biologia e Química pela Universidade Estadual Vale Do Acaraú – Uva; Gestão da 
Educação Pública pela Universidade Federal de Juiz de Fora; Mestranda Em Ciências Da Educação - ISECAP /
MINTER. E-Mail: julianaramos2017@hotmail.com
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porciona ao aluno acolhimento, sentimento de pertencimento. 
Vai além do aprender fórmulas e conceitos, permite o desen-
volvimento emocional. Concordando com Freire (1980, p. 39),  

 
é preciso que a educação esteja – em seu conteúdo, 
em seus programas e em seus métodos – adaptada 
ao fim que se persegue: permitir ao homem chegar a 
ser sujeito, construir-se como pessoa, transformar o 
mundo, estabelecer com os outros homens relações 
de reciprocidade, fazer a cultura e a história. 

 
A humanização dentro das escolas permite criar um am-

biente propicio ao diálogo, envolve toda uma cultura de resolu-
ção de conflitos, além de permitir a compreensão do indivíduo 
em sua totalidade, reconhecendo os anseios e desejos de cada 
envolvido. É nesse ponto que a escola tem investido para apro-
ximar cada vez mais o aluno, compreendendo as suas dificul-
dades e ao mesmo tempo apoiando na busca da superação dos 
conflitos vivenciados dentro ou fora da escola.   

Para os discentes, a educação humanizada contribui para 
o aumento da motivação, estabelecendo laços com colegas e 
professores. Essa relação é de extrema importância para a efi-
cácia do processo ensino-aprendizagem, pois permite o conhe-
cimento das habilidades dos alunos e a exploração de novas 
habilidades.   

Instituições que buscam uma abordagem pedagógica hu-
manizada também ensinam valores importantes e preparam 
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seus alunos para exercer a cidadania, com alunos mais equili-
brados, tolerantes e autônomos que certamente repercutirá no 
ambiente doméstico, colaborando para a criação de laços fami-
liares fortes, com vínculos que conduzem à responsabilidade 
pelo bem-estar de seus membros (STEINER, 2019). 

Parafraseando Freire (1996), propunha uma educação 
molhada de afetividade, mas não deixando que a efetividade 
interferisse no cumprimento ético e no dever de professor e 
na sua autoridade, uma relação pedagógica cultural que não 
se trata apenas de conceber a educação como transmissão de 
conteúdos curriculares por parte do educador, tendo como ne-
cessidade a participação do educando, levando em conta a sua 
autonomia e sim estabelecendo uma prática dialógica na escola. 

Assim é esperado que o desempenho dos alunos melhore 
significativamente, com maior concentração nas aulas, moti-
vação, engajamento e redução da evasão. Entretanto, isso só 
é possível quando há o envolvimento de toda a comunidade 
escolar e quando a educação está pautada nos referenciais de 
desenvolvimento da inteligência emocional e das habilidades 
socioemocionais. 

O  presente  artigo  traz a presença de Paulo Freire no 
debate educacional destacando o diálogo como um dos elemen-
tos que configuram a proposta de educação libertadora como 
dinâmica do pensamento freireano e ainda enfatiza a impor-
tância da educação humanizada para a formação integral do 
indivíduo.   
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1  HUMANIZAÇÃO DO SER HUMANO: UM 
PROCESSO EM CONSTRUÇÃO  
 
A escola tem sido apontada como uma das instituições 

responsáveis pelo pleno desenvolvimento do ser humano. Mas 
a modernidade desafia a educação a promover a formação inte-
gral do indivíduo enquanto sujeito, dotado de habilidades cog-
nitivas, sociais e éticas.  

Para Morin (2002b, p. 65):  
 

A educação deve contribuir para a autoformação da 
pessoa (ensinar a assumir a condição humana, en-
sinar a viver) e ensinar como se tornar um cidadão. 
Um cidadão é definido, em uma democracia, por 
sua solidariedade e responsabilidade em relação a 
sua pátria. O que supõe nele o enraizamento de sua 
identidade nacional.  

Trata-se de uma educação voltada a desenvolver a cida-
dania e ao mesmo tempo preparar os sujeitos para o mundo, 
promovendo as múltiplas potencialidades humanas, em um 
processo constante de humanização do indivíduo, colocando 
os seres humanos e, consequentemente os professores, a lidar 
com complexas questões do retorno ao coletivo, à totalidade 
(WIEBUSCH, 2010). 
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O grande educador brasileiro Paulo Freire, ao longo de 
muitas das suas obras, enfatizou a necessidade de a educação 
ser uma prática humanizadora.  

 
O sonho pela humanização, cuja concretização é 
sempre processo, e sempre devir, passa pela ruptura 
das amarras reais, concretas, de ordem econômica, 
política, social, ideológica etc., que nos estão conde-
nando à desumanização. O sonho é assim uma exi-
gência ou uma condição que se vem fazendo perma-
nente na história que fazemos e que nos faz e re-faz. 
(FREIRE, 2001, p. 99).  

O conceito de humanização em Freire colabora Zitkoski 
(2010, p. 214) trazendo a reflexão:  

 
Freire classifica a si mesmo como educador huma-
nista e direciona seu trabalho e toda uma obra pe-
dagógica em prol de um mundo mais humanizado. 
Nessa perspectiva, entendemos que a pedagogia 
Freiriana assume posição radicalmente compro-
metida com as lutas por humanização e resistência 
contra toda e qualquer forma de desumanização em 
relação à vida concreta das pessoas.  

O papel dos professores é de extrema importância na 
vida dos alunos, principalmente daqueles que tem uma família 
desestruturada e assim a Escola se torna seu único refúgio.  
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A escola precisa ser referência de esperança e humaniza-
ção. Temos um grande desafio na educação para o desenvolvi-
mento do ser integral. Morin (2002a, p. 11) ressalta que: “Uma 
educação só pode ser viável se for uma educação integral do ser 
humano. Uma educação que se dirige à totalidade aberta do ser 
humano e não apenas a um dos seus componentes”.  

De acordo com a LDB 9394/96, a escola deve exercer um 
papel humanizador e socializador, além de desenvolver habi-
lidades e competências que possibilitem a construção do co-
nhecimento e de valores necessários à conquista da cidadania 
plena. Para que possa realizar tal função, é preciso levar em 
conta a vida cotidiana daquele que “aprende” e daquele que 
“ensina”, uma vez que traz consigo elementos extrínsecos à re-
alidade escolar, os quais devem ser relevantes dentro do espaço 
de criação e recriação das relações que se estabelecem no am-
biente escolar. Eles devem ser uma referência permanente na 
ação educativa.  

As relações afetivas são fundamentais para a construção 
do conhecimento e as práticas humanizadoras contribuem para 
a formação da personalidade dos alunos, e que jamais serão 
esquecidas. Há, portanto, a necessidade cada vez maior da es-
cola realizar um trabalho coletivo para dar conta dos múltiplos 
desafios que enfrenta, tendo sempre como princípio basilar a 
humanização.  
 

2.2  HUMANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA UM 
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ENSINO EFICIENTE 
 
O papel do diálogo entre o professor e o aluno é a peça 

fundamental para essa relação como qualquer outra, além de 
tornar a educação humanizada.  

Nos dias atuais, cada vez mais o aluno é convidado a to-
mar seu papel como interlocutor no processo ensino-aprendi-
zagem e isso só é permitido se houver diálogo. Assim é possível 
focar na aprendizagem humanizada, pois há uma conexão en-
tre os envolvidos. 

 
Em Paulo Freire, a abordagem da educação não é 
unilateral. Não há uma relação linear de poder, mas 
um processo dialético em que educador e educando 
estão imersos numa aventura de descoberta com-
partilhada. Por isso é [a educação] uma concepção 
revolucionária, comprometida com a libertação hu-
mana (GAYATO, 1989, p. 12). 

A humanização da educação prevê que o tempo e o rit-
mo de aprendizado de cada indivíduo devem ser respeitados. 
Ao buscar o conhecimento prévio que cada aluno traz em seu 
repertório, o professor ajuda a construir pontes (MINHA BI-
BLIOTECA, 2019). 

Assim, a construção dos saberes demanda uma relação 
estreita entre professor e aluno. O professor deve buscar ma-
neiras diferentes de transmitir o conteúdo de forma humani-
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zada e o aluno, com papel de protagonista, também se torna 
responsável pela eficiência do aprendizado e ganha autonomia 
no processo de aprendizado. 

Há uma estreita relação entre a educação humanizado-
ra e a educação libertadora de Freire, que tem, fundamental-
mente, como objetivo desenvolver a consciência crítica capaz 
de perceber os fios que tecem a realidade social e superar a 
ideologia da opressão (MENEZES, SANTIAGO, 2014).  

Para os autores, na educação como prática da liberdade, 
os homens e as mulheres são vistos como “corpos conscientes”, 
e se tem convicção profunda no poder criador do ser humano 
como sujeito da história – uma história inacabada, construída a 
cada instante, cujo processo de conhecer envolve intercomuni-
cação, intersubjetividade. Os protagonistas do processo são os 
sujeitos da educação – estudante e professor(a) –, que, juntos, 
dialogam, problematizam e constroem o conhecimento. Por 
isso, problematizar, na perspectiva freireana, é exercer análise 
crítica sobre a realidade das relações entre o ser humano e o 
mundo, o que requer os sujeitos se voltarem, dialogicamente, 
para a realidade mediatizadora, a fim de transformá-la, o que 
só é possível por meio do diálogo, “desvelador da realidade”. 

Concordando com Freire (1980, p. 39), é preciso que a 
educação esteja – em seu conteúdo, em seus programas e em 
seus métodos – adaptada ao fim que se persegue: permitir ao 
homem chegar a ser sujeito, construir-se como pessoa, trans-
formar o mundo, estabelecer com os outros homens relações 
de reciprocidade, fazer a cultura e a história. 
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Nessa direção, docentes-discentes carregam a possibili-
dade de compreender suas relações com o mundo, não mais 
como realidade estática, mas como realidade em transforma-
ção, em processo; assim, são estimulados a enfrentar a reali-
dade como sujeitos da práxis, da reflexão e da ação verdadeira-
mente transformadora da realidade. 

2.3  A IMPORTÂNCIA DO DIÁLOGO PARA A EDU-
CAÇÃO EM FREIRE 
 

O sentido da educação em Freire decorre da incomple-
tude dos seres humanos. Em vista disso, modificar-se é uma 
necessidade da natureza dos seres humanos, na busca de com-
plementarem-se como pessoas, concretizando sua vocação de 
Ser-Mais, numa espécie de atualização constante. No entanto, 
esta condição humana não exclui outra possibilidade, que con-
siste em SerMenos: “A humanização enquanto vocação tem, na 
desumanização, sua distorção” (FREIRE, 1994, p. 184).  

É notório, nos escritos freireanos, que não existe apenas 
uma educação, mas educações, isto é, “[...] formas diferentes de 
os seres humanos partirem do que são para o que querem ser” 
(ROMÃO, 2008a, p. 150). E referente à educação formal, identi-
fica-se, de maneira geral, a “Educação Bancária” e a “Educação 
Libertadora” como as duas grandes formas predominantes: a 
primeira, no exercício de educar, oprime, aliena, desumaniza os 
seres humanos participantes do processo educacional marcado 
e guiado por esse tipo de educação; a segunda forma, prima 
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pela conscientização, pela autonomia, pela humanização dos 
educandos, constituindo-se mediante processos interativos, 
porque relacionais, dialógicos.  

Existe uma interrelação entre educação e conhecimento, 
isto é, ambos conjugam-se, pois a prática educativa constitui-se 
numa situação de conhecimento: “[...] a educação, não impor-
tando o grau em que se dá, é sempre uma certa teoria do co-
nhecimento que se põe em prática” (FREIRE, 1982, p. 95). 

É de fundamental importância destacar que, no âmbito 
da educação escolar, Paulo Freire retira o foco dos conteúdos 
para centrar-se nos sujeitos que estão inseridos na ação edu-
cativa. Portanto, para superar as limitações da Educação Ban-
cária, como a denominara, desloca o foco dos programas, dos 
conteúdos inertes e centra-se nos seres humanos envolvidos na 
ação educativa, nos processos de aprendizagens. Reafirma-se a 
defesa e a vivência de procedimentos interativos no ato educa-
tivo, notório na teoria freireana, nos seguintes termos:  

 

para Paulo Freire, educar sempre será uma relação 
de gente com gente, de adultos com crianças. [...] 
Para Paulo Freire, o caráter renovador da educação 
está no caráter intrinsicamente renovado de toda 
a relação humana, entre humanos. Formamo-nos 
no diálogo, na interação com outros humanos, não 
nos formamos na relação com o conhecimento. Este 
pode ser mediador dessa relação como pode tam-
bém suplantar essa relação (ARROYO, 2001a, p. 47).  
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Educamo-nos, obviamente, na relação, na interação, no 
convívio com outros seres humanos. E é nesse processo que 
aprendemos a ser gente, porque convivemos com gente. Edu-
car, para Freire (1983), é “construir gente”, humanizar os hu-
manos na luta em denunciar e superar os elementos desuma-
nizadores. 

Nesse contexto, a escola precisa reavaliar suas práticas 
e sobretudo modificar o currículo para atender ao processo de 
humanização do indivíduo.  

No Brasil, a partir dos finais dos anos de 1950, a educação, 
e particularmente a educação de adultos e a educação popular, 
encontrou em Paulo Freire a referência que formula as bases 
da educação libertadora como um paradigma que influencia 
o campo do currículo. A concepção freireana de educação, na 
qual as finalidades, os conteúdos, as ações estão articulados 
para possibilitar a humanização e a libertação dos sujeitos con-
tribuiu na orientação das políticas curriculares, construindo 
um horizonte de possibilidades para a emancipação humana a 
serviço da transformação social (MENEZES, SANTIAGO, 2014). 

Paulo Freire destaca o diálogo como princípio e funda-
mento da educação para uma prática libertadora, onde o sujei-
to vai se desenvolver não apenas cognitivamente, mas integral-
mente.   

De acordo com o autor, a partir da prática dialógica, o 
sujeito desenvolve suas potencialidades de comunicar, intera-
gir, administrar e construir o seu conhecimento, melhorando 
sua capacidade de decisão, humanizando-se (MENEZES, SAN-
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TIAGO, 2014). Na prática do diálogo, os homens e as mulheres 
exercitam o respeito às posições do outro; ela é o caminho para 
a formação da personalidade democrática. Assim, “o diálogo 
libertador é uma comunicação democrática, que invalida a do-
minação e reduz a obscuridade, ao afirmar a liberdade dos par-
ticipantes de refazer sua cultura” (Freire; Shor, 2008, p. 123). 

Para Paulo Freire, o diálogo é construção teórica, atitu-
de e prática pedagógica. É relação objetividade-subjetividade, 
tem fundamento e conteúdo; portanto, é uma categoria teó-
rica. Como atitude e prática pedagógica, requer reciprocidade 
na atitude de fala e escuta e tem como fundamento o amor, a 
tolerância, a humildade e a esperança (MENEZES, SANTIAGO, 
2014). 

Na prática dialógica, Freire ressalta que a atitude de es-
cuta é tão importante quanto a fala, pois o sujeito que escuta 
sabe que o que tem a dizer tem valor semelhante à fala dos 
outros. Desse modo, a prática do “escutar o outro” é aceitar as 
diferenças, estar disponível ao outro, é uma forma de cuidado, 
humanização, possibilita a reflexão crítica e o posicionamento 
consciente. Assim sendo, as pessoas em situação de fala-escuta 
assumem posição de reciprocidade: quem fala quer ser ouvi-
do, compreendido, respeitado; quem escuta também quer ter 
sua oportunidade de falar com as mesmas condições e iguais 
direitos. Essas situações ampliam as competências comunica-
tivas necessárias para a convivência democrática na sociedade 
contemporânea, as situações pedagógicas, e qualifica a relação 
docente-discente (MENEZES, SANTIAGO, 2014). 
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Em Freire (2003, p. 117), o silêncio ocupa lugar de des-
taque no diálogo, é fundamento, como pode ser visto em suas 
palavras: 

 

A importância do silêncio no espaço da comunicação 
é fundamental. De um lado, me proporciona que, 
ao escutar, como sujeito e não como objeto, a fala 
comunicante de alguém, procure entrar no movi-
mento interno do seu pensamento, virando lingua-
gem; de outro, torna possível a quem fala, realmen-
te comprometido com comunicar e não com fazer 
puros comunicados, escutar a indagação, a dúvida, 
a criação de quem escutou. 
 

Assim, nota-se no pensamento freireano uma intensa 
abordagem de valores no processo de educar: o amor, a fé, a 
tolerância, a esperança, a humildade e a capacidade de escuta. 
Estes são também fundamentos do diálogo, conteúdo e prática 
educativa. 

 
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Na leitura dos textos evidenciou-se que o pensamento 
políticopedagógico de Paulo Freire está sempre em movimento 
e dialoga com diferentes questões contemporâneas, sobretudo 
dentro de nossas escolas. Traz elementos norteadores para a 
construção de uma educação eticamente comprometida com a 



Série Saberes e Fazeres Educativos: Volume 12

 Juliana Ramos da Silva | 73

humanização dos sujeitos. 
A pesquisa evidenciou que a escola deve ser um espaço, 

por excelência, voltado para a humanização, salientando a im-
portância das relações humanas permeadas pelas habilidades 
socioemocionais exploradas e aperfeiçoadas a partir das vivên-
cias em sala de aula e pelo estreitamento do vínculo entre os 
integrantes da comunidade escolar. 

Nesse sentido, o autor referenciado nos permite refletir 
sobre a educação que vem sendo proposta e a possibilidade de 
um novo olhar para a construção de uma proposta pedagógica 
mais humanizada e que de fato, transforme o sujeito e conse-
quentemente o mundo.   
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  CAPÍTULO 5 

A MEDIAÇÃO NO PROCESSO DA APRENDIZA-
GEM DE LEITURA E NA COMPREENSÃO 

LEITORA  

Orlanda Maria Maciel1 

Patrícia Alves Camilo2 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

A leitura tem como culminância desenvolver as habili-
dades compreensivas da criança e permitir que esta tenha ha-
bilidades para ler o mundo e se inserir no contexto letrado de 
forma crítica. A compreensão da leitura abre um leque de opor-
tunidades para a criança conseguir se inserir tanto em ambien-
te educacional quanto sócio cultural.  

Os anos iniciais do ensino fundamental compreendem 
o estudo de algumas disciplinas que têm conteúdos que favo-
recem o conhecimento necessário a faixa etária da criança no 
terceiro e quarto ano do ensino fundamental. A criança advin-
da dos anos anteriores tem uma idade tenra e os conteúdos 
mais simples. Porém, quando se inserem no terceiro ano, vão 

1  INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DO CECAP – ISCECAP. Mestranda em Ciências da Educação. 
Professora da rede municipal de Educação em Sobral – CE. E-mail: orlaciel@gmail.com 
2  INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DO CECAP – ISCECAP. Mestranda em Ciências da Educação. 
Professora da rede estadual de Educação em Sobral – CE.  E-mail: paty_alvescamilo@hotmail.com 
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dimensionar a complexidade de leituras com gêneros textuais, 
finalidade do texto, a linguagem que o texto apresenta, as ca-
racterísticas, o assunto central e sua compreensão de leitura e 
elaborar exposição de sua compreensão e construir outro texto 
chamado releitura. Todos estes processos são muito comple-
xos, considerando que a criança traz consigo suas dificuldades 
de aprendizagem e suas histórias que muitas vezes não têm a 
leitura presente em seu ambiente familiar e doméstico. 

Neste pressuposto, a escola Antônio Mendes Carneiro 
tem a mediação em leitura na escola que acompanha concomi-
tantemente as aulas, com as crianças que o professor indica que 
necessitam de um acompanhamento individual e específico. 

Esta mediação se compõe de educadoras devidamente 
preparadas através de formações docentes presenciais e cursos 
preparatórios na educação híbrida. Atuam diariamente acom-
panhando as crianças e dando feedback para o professor. 

 
2 LEITURA 

A leitura está presente no cotidiano. A criança mesmo 
antes de ir para a escola já se articula com leituras aprendidas 
na vivência. Ao chegar em um banco onde os pais sempre a le-
vam, ela automaticamente reconhece o banco e fala o nome do 
banco, não porque soube ler as letras expostas, mas por ouvir 
e conseguir identificar. O cérebro dela processa a lembrança do 
lugar e o nome que ouvira os pais falarem. Quando se insere 
no ambiente escolar vai assimilando as letras, sílabas e palavras 
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num processo de acomodação trabalhando a ludicidade para 
entender com cores e animações as leituras aprendidas. Então 
adentra no ensino fundamental onde começa a trabalhar mais 
a aprendizagem de leitura com pequenos textos e suas carac-
terísticas. Ao participar do terceiro e quarto ano, estas leituras 
se ampliam em compreensões mais abrangentes e a criança vai 
construindo sua compreensão leitora de forma crítica.  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (2001, p. 53), ins-
trumento norteador de apoio às práticas pedagógicas, no tópico 
Prática de leitura, apresenta a seguinte definição para a leitura: 
A leitura é um processo no qual o leitor realiza um trabalho 
ativo de construção do significado do texto, a partir dos seus 
objetivos, do seu conhecimento sobre o assunto, sobre o autor, 
de tudo o que sabe sobre a língua: características do gênero, 
do portador, do sistema de escrita, etc. Afirmam que a leitura 
“não se trata simplesmente de extrair informações da escrita, 
decodificando-a letra por letra, palavra por palavra. Trata-se 
de uma atividade que implica necessariamente compreensão 
na qual os sentidos começam a ser construídos antes da leitura 
propriamente dita”.  

Portanto, a leitura deve ser entendida pelo seu sentido de 
compreensão em que o autor escreveu o texto.  

Para os PCN (2001, p. 54):  

Um leitor competente é alguém que, por iniciativa 
própria, é capaz de selecionar, dentre os textos que 
circulam socialmente, aqueles que podem atender a 
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uma necessidade sua, que consegue utilizar estraté-
gias de leitura adequadas para abordálos de forma a 
atender essa necessidade. 

 
Leitura é um ato básico e primordial no desenvolvimento 

da aprendizagem. A leitura das crianças é um processo que exi-
ge habilidades específicas do mediador para conduzir melhor 
as competências leitoras das crianças. 

 
3 MEDIAÇÃO DE LEITURA 

 
A escola seleciona uma professora como mediadora e está 

passa por treinamentos e formações docentes para executar a 
função. É disponibilizado um material padronizado com textos 
que vêm com as numerações de palavras contidas neste texto e 
diferentes níveis de leitura.  

O processo de mediação de leitura se dá com uma me-
diadora que acompanha uma sala de aula específica e faz aten-
dimento individual com as crianças que fora indicada pela pro-
fessora titular da turma.  

Inicialmente é feito um diagnóstico para se identificar as 
dificuldades que a criança sente na leitura e o nível em que ela 
se encontra. Então é elaborado um plano estratégico individual 
adequado à criança para iniciar um trabalho com ela e também 
definir as metas a serem alcançadas conforme orientação da 
coordenação pedagógica. 
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O trabalho com as crianças do terceiro ano tem os textos 
e as livros para sua faixa etária. Caso a criança apresente muita 
dificuldade na leitura, os textos são de níveis menores para que 
ela aprenda o nivelamento básico e assim se desenvolve com 
os níveis de sua faixa etária. Considerando que cada criança 
tem seu tempo e suas limitações no processo de aprendizagem. 
Estas ressalvas são evidenciadas em relatórios diários e repas-
sadas semanalmente à coordenação pedagógica. 

O trabalho com as crianças do quarto ano é mais abran-
gente e são utilizados mais livros como material didático de lei-
tura com a incumbência de desenvolver nelas as habilidades da 
compreensão leitora: entender o sentido das palavras; compre-
ender as sentenças; fazer inferências; compreender a estrutura 
do texto e monitorar o processo de compreensão. 

Segundo o Instituto Alfa e Beto, a compreensão de leitura 
refere-se à capacidade de extrair o sentido de um texto escrito. 
A capacidade de compreensão refere-se tanto a compreensão 
verbal do que ouvimos quanto à compreensão do que lemos: 
elas são altamente correlacionadas. A compreensão verbal é 
relativamente mais fácil – a linguagem e a comunicação ver-
bal possuem recursos, referenciais, contextos, redundâncias ou 
mesmo expressões faciais e gestos que podem facilitar a com-
preensão. Já a capacidade de compreensão da leitura depende 
de habilidade de leitura – especialmente ser alfabetizado e pos-
suir um nível adequado de fluência. E ainda depende de saber 
lidar com o conteúdo e as características do texto escrito. Em 
síntese: compreensão escrita e oral depende dos mesmos me-
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canismos, mas possuem características distintas dadas a natu-
reza diferente da fala e da escrita. 

Em ambos os processos são trabalhados minuciosamen-
te o vocabulário compreendendo o sentido das palavras lidas. 
Caso a criança ainda não conheça determinada palavra, é so-
licitado a ela para que releia até compreender o sentido mor-
fológico e sintático em que está inserida a palavra. Durante o 
processo de leitura, a criança consegue inferir o sentido das 
palavras na medida em que avança na leitura. 

A mediadora ouve atentamente a leitura processada pela 
criança sem fazer nenhuma interferência. Ao concluir a leitura, 
são feitas perguntas correlatas ao texto ou livro lido e anotadas 
as respostas para posterior averiguação das dificuldades perce-
bidas e já anotadas as estratégias futuras a serem trabalhadas 
para sanar tais dificuldades.  

Durante o processo interrogatório que é feito com uma 
linguagem articulada para motivar a criança na interação tex-
tual, se faz uso de elogios que valorizem o esforço e dedicação 
da criança tanto na leitura como na interpretação. Esta postura 
corrobora com a afetividade necessária ao processo educacio-
nal. 

Compreender a estrutura do texto e funcionamento das 
frases e suas conexões, formula a coesão. No entanto, não se 
trabalha com este termo com as crianças e sim com entendi-
mento do sentido das palavras no texto, identificação das estru-
turas das frases, dando enfoque na pontuação e as tonalidades 
de voz que cada pontuação oferece; como as palavras estão re-
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lacionadas e a relação de uma sentença com outra. 
É imprescindível que o aluno compreenda a estrutura da 

frase e suas relações, identificando os elementos que a com-
põem (as classes gramaticais) e suas características (flexão de 
gênero, número, grau, tempo etc.) para que possa utilizá-las 
de forma correta, a fim de expressar suas ideias, produzindo 
gradativamente sentenças mais longas, mais bem articuladas e 
coerentes.  

O conhecimento gramatical não se desenvolve automa-
ticamente e muitas crianças têm dificuldade em compreender 
a função desses elementos implícitos (elipses,) e explícitos (co-
nectivos). Este momento é muito delicado, pois exige da media-
dora um cuidado e um zelo com a criança conduzindo-a para 
uma compreensão respeitando seu tempo de aprendizagem e 
seus insights (intuições) que na criança nesta faixa etária, ain-
da tem sua maturação cerebral em construção. Precisamos en-
tender que o processo de conhecimento processado na criança 
tem um processo se assimilação e acomodação das informações 
e cada uma no seu tempo. O hemisfério direito do cérebro vai 
construindo toda a imaginação, enquanto o hemisfério esquer-
do do cérebro processa os textos e os processos vão maturando 
as informações para uma compreensão.  

Para estimular a compreensão durante a leitura, a me-
diadora faz inferências necessárias para se compreender me-
lhor o texto e outras que não são estritamente necessárias para 
assegurar a compreensão adequada. É importante trabalhar a 
coesão com os elementos que ligam as palavras dentro da frase 
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e as frases entre si. Também a coerência na integridade textual 
e a conexão entre suas partes. Acompanhando a compreensão 
leitora, a mediadora pode fazer inúmeras inferências ou rela-
ções: o que, quando, onde, como, por que, etc.  

A releitura trata-se da capacidade que a criança tem de 
elaborar outra história baseada na leitura feita. Esta metodolo-
gia proporciona memorização da leitura bem como o desenvol-
vimento crítico e criativo da criança. 

Os textos são de diferentes estruturas para serem traba-
lhados os tipos e seus gêneros textuais. São trabalhadas com 
muita ênfase as pontuações, inicialmente com pequenos tex-
tos e a função de cada sinal da pontuação. Aqui, a mediadora 
faz a leitura em voz alta e com entonações de voz enfatizando 
as pontuações. As leituras feitas pela mediadora são efetuadas 
numa velocidade adequada à compreensão da criança e prefe-
rencialmente acompanhada com algum recurso digital para fa-
cilitar a imaginação da criança idealizando o que está ouvindo 
ou lendo para que memorize as informações e após a leitura 
possa relatar qual o assunto principal, como ocorreu a história 
lida, quais os personagens principais e secundários, a finalidade 
do texto conforme o gênero textual lido, qual a linguagem que 
foi utilizada no texto, qual o título e qual outro título a criança 
daria bem como ela mudaria a história, qual sua criatividade 
em releitura. 

Figura 1: Quadro de tipos e gêneros textuais utilizados no proces-
so da aprendizagem em leitura. 
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A compreensão dos gêneros textuais conduz à autono-
mia das crianças em suas vivências e assim elas vão se inteiran-
do em suas vivências, tais como: entender rótulos, pedir com 
cardápio, ler avisos, compreender os passeios com os roteiros, 
entender uma lista de compras, dentre outros. 

Os gêneros também são muito bons de trabalhar porque 
podemos promover interação entre as turmas, por exemplo, 
escrever uma carta para o colega da outra turma e o professor 
carteiro faz a entrega.   

As crianças são convidadas a levarem livros da biblioteca 
da escola nos finais de semana e na segunda pode se quiser par-
ticipar de apresentações onde a criança fala para toda a turma 
sobre o livro lido. Estes livros são previamente indicados por 
terem recursos ilustrativos atraentes e por conterem histórias 
interessantes e ligadas ao assunto do plano de aula semanal 
da professora titular da sala desta criança. Assim, a interdisci-
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plinaridade torna o ambiente escolar mais diversificado, mais 
prazeroso, onde a criança ganha autoconfiança para refletir so-
bre o assunto com mais criticidade. 

Esporadicamente são trabalhados eventos na escola 
como sarau literário, onde são expostos e apresentados os re-
sultados das crianças que são acompanhadas na mediação de 
leitura. Estes eventos são abertos à participação de toda a es-
cola e também dos pais. Estes eventos são importantíssimos 
porque as crianças se envolvem muito ajudando na montagem 
e se orgulham de seus trabalhos sendo valorizados por todos. 
Na ocasião são divulgados os vídeos dos alunos efetuando as 
leituras monitoradas, mas com a devida autorização dos pais 
por escrito.  

Leituras monitoradas são feitas com a criança lendo em 
seu ritmo e a mediadora vai cronometrando quantas palavras 
foram lidas por minuto. É um acompanhamento bem interes-
sante porque vai demonstrando o progresso da criança e seu 
nível de compreensão. Não é demonstrado para a criança para 
que ela não se sinta pressionada em ler rápido. O objetivo desta 
observação de velocidade é para acompanhamento e verificação 
de desempenho de cada criança. Não tem teor punitivo. Todo o 
processo de mediação na leitura se dá com interferências posi-
tivas e valorativas da criança compreendendo sua dedicação e 
empenho. Afinal, a leitura é um processo que vai sendo proces-
sado paulatinamente e depende muito das condições físicas e 
mentais de cada criança. 

Existem também metodologias específicas para as crian-
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ças especiais que apresentam alguma dificuldade na leitura. Es-
tas são acompanhadas diariamente com textos mais dinâmicos 
e são implementados recursos lúdicos para facilitar o processo 
de aprendizagem. 

Algumas crianças especiais, mesmo estudando no tercei-
ro ou quarto ano do ensino fundamental, ainda não dominam a 
leitura, algumas vezes, até na alfabetização. Estas são acompa-
nhadas com materiais de alfabetização bem coloridos e de ma-
nuseio da própria criança para que ela mesma vá construindo 
as letras, as sílabas e as palavras.  

 Uma das estratégias comprovadamente eficaz para de-
senvolver a compreensão de textos narrativos, é ajudá-los a 
identificar sistematicamente as cinco característicaschaves 
desse gênero: ambiente, personagem, evento inicial, problema, 
solução. A prática com esse tipo de atividade ajuda as crianças 
a compreender mais rapidamente e melhor as histórias e, pro-
gressivamente, lembrar-se e relacionar melhor os detalhes. 

As  diferentes  estruturas  textuais são dispostas confor-
me o desempenho de cada criança. Estes textos são instrumen-
talizados para melhor compreensão e memorização. Sendo tra-
balhado elemento a elemento, a criança entende coerência e 
coesão. Com as inferências também segundo esta compreensão 
estrutural e sequencial, comparação e entendimento de causa e 
efeito, bem como problema e solução. 

Figura 2. Diferentes estruturas textuais informativas e palavras e 
expressões comuns a cada uma delas. 
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Da mesma forma são trabalhados os contos. A estrutura 
textual é bem detalhada e estudada. Neles, utilizamos recor-
tes dos textos por elementos e a criança vai montando confor-
me sua compreensão e assim podemos avaliar a criticidade da 
criança na leitura e na composição textual do conto. Os elemen-
tos de situação inicial, conflito, clímax, desfecho, personagens 
principais e secundários, assunto principal, linguagem, dentre 
outros. 

Fora elaborado pela equipe uma folha de orientação em 
que cada criança tem uma cópia e faz uso dela diariamente ten-
do-a como suporte para a aprendizagem em leitura. 
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Figura 3.  Folha de orientação
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Esta folha de orientação serve para a criança buscar in-
formações para compreensão geral da leitura. Ela vai pesqui-
sando e apresentando suas respostas conforme é feita a inter-
ferência no processo de compreensão leitora. Nunca damos a 
resposta, sempre ouvimos a resposta e caso a criança venha a 
se equivocar na resposta, temos que utilizar de novas pergun-
tas para conduzi-la a compreensão textual. 
 
4 CONSIDERAÇÕES 

A leitura quando bem acompanhada proporciona à crian-
ça uma acolhida e afetividade fundamentais para que esta se 
desenvolva lendo e compreendendo o que está lendo.  

As crianças têm habilidades naturais para fazer inferên-
cias, principalmente em textos curtos. Isso mostra que a capa-
cidade de memória das crianças vai aumentando progressiva-
mente, então o ideal é que sejam trabalhados inicialmente tex-
tos pequenos e com o progresso da criança nas leituras e com-
preensões, os textos vão aumentando. As inferências são feitas 
para melhor assimilar um texto, para desenvolver um modelo 
mental que permita compreender o seu sentido e relacionar 
suas partes de maneira coerente e consistente. O entendimen-
to do vocabulário é essencial para que seja feita a inferência e 
contribui muito na compreensão leitora e na avaliação sobre a 
leitura e o nível de compreensão em que se encontra a criança.  
Pois com sua resposta é possível analisar como a criança está 
processando e memorizando as informações lidas e se pode-
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mos ampliar seus textos ou livros de leitura. 
A mediação é um trabalho complexo, mas sendo bem 

planejado e contendo todas as informações pertinentes regis-
tradas diariamente, se torna um acompanhamento natural e a 
relação do atendimento individual permite um ambiente mais 
harmonioso porque conhecendo bem a criança, sabendo de 
suas dificuldades e potencialidades, permite-se dimensionar 
o processo de leitura de forma mais adequada para que esta 
criança possa construir seus conhecimentos e trabalhar suas 
competências leitoras e compreensivas de forma mais efetiva. 

Os eventos na escola com a participação das crianças, 
ajudando a montar as apresentações de seus resultados, são 
extremamente importantes porque percebemos claramente o 
quanto as crianças se motivam, se desenvolvendo com mais 
afinco nas leituras e consequentemente seus progressos são 
maiores. A família participando e os colegas elogiando, dando 
um novo impulso para que elas se tornem cada vez mais leito-
ras.  

A mediação em leitura com as crianças especiais é bem 
direcionada com materiais lúdicos e as letras são entregues à 
criança para que ela construa o alfabeto, não necessariamente 
na ordem alfabética, mas na ordem que a criança identifique a 
letra e o som adequado da letra, construir as sílabas e as palavras 
para posteriormente conseguir ler pequenos textos e assim ir 
progredindo nas leituras e compreensões. Obviamente que tem 
que ser respeitado os limites e limitações que são apresentadas 
e nesta mediação não se pode trabalhar com nenhum tipo de 
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pressão para que a criança apresente resultados positivos de 
imediato. A paciência e a compreensão por parte da mediadora, 
neste processo de mediação em leitura são primordiais. 

A conquista da leitura compreensiva é a grande base para 
toda vida escolar e vida pessoal de cada criança, pois a partir 
de sua conquista em saber ler e compreender, seu crescimento 
educacional é progressivo e com a leitura, esta criança se torna 
um ser crítico reflexivo sobre o mundo. 

Trabalhar com mediação é uma atividade muito gratifi-
cante. Poder acompanhar cada criança com suas particularida-
des, orientar e ajudar a superar suas dificuldades é algo que nos 
impulsiona sempre. É compensador todo planejamento, todas 
as anotações e todo acompanhamento e confecção de materiais 
lúdicos. Todo sacrifício é muito válido. A educação merece estas 
atividades inovadoras que compreenda que cada criança tem 
suas potencialidades. As metodologias precisam se renovar e 
a mediação tem que ser cada vez mais presente no contexto 
escolar para conduzir as crianças a serem agentes ativos na 
construção de seus conhecimentos. 
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1 INTRODUÇÃO

O aumento da população, bem como a falta de planeja-
mento nas cidades, seja na zona urbana ou rural, leva ao acú-
mulo de resíduos. Estes, por sua vez, podem causar doenças 
quando são descartados inadequadamente e, ainda que se te-
nham legislações que proíbam a criação de lixões, não é inco-
mum que isto seja burlado. Logo, aterros sanitários, que são 
regulamentados se tornam, gradativamente lixões e, com isso, 
atraem pessoas que buscam nestes locais fonte de renda para 
prover seu sustento. Por isso, há necessidade de se trabalhar 
1 Graduação: Licenciatura em Língua Portuguesa/Inglês - Universidade Estadual Vale do Acaraú. 
Especialização: Especialista em Educação Ambiental - Universidade Federal do Ceará. Mestrado: Ciências da 
Educação - Facem (Proame). E-mail: galdinoduarte13@gmail.com
2 Autor.
3 Graduação Licenciatura em Biologia pela Universidade Estadual Vale do Acaraú-Uva. Mestranda Em 
Ciências da Educação – Facem - Proame. E-mail: luziaduarte22@yahoo.com.br
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com a população temas ligados à prática de Educação Ambien-
tal. A seguir, pode-se observar a definição encontrada na pági-
na da internet do Ministério do Meio Ambiente [1] e que extrai 
textos da Política Nacional de Educação Ambiental e das Dire-
trizes Curriculares Nacionais:

“Entendem-se por educação ambiental os processos 
por meio dos quais o indivíduo e a coletividade cons-
troem valores sociais, conhecimentos, habilidades, 
atitudes e competências voltadas para a conserva-
ção do meio ambiente, bem de uso comum do povo, 
essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabi-
lidade” (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2019).
“A Educação Ambiental é uma dimensão da educa-
ção, é atividade intencional da prática social, que 
deve imprimir ao desenvolvimento individual um 
caráter social em sua relação com a natureza e com 
os outros seres humanos, visando potencializar essa 
atividade humana com a finalidade de torná-la ple-
na de prática social e de ética ambiental” (MINISTÉ-
RIO DO MEIO AMBIENTE, 2019).

Em vista disso, o presente estudo justifica-se pela impor-
tância da manutenção da qualidade ambiental para o bem-es-
tar da população, tanto na esfera social quanto econômica, con-
siderando a efetividade dos instrumentos de gestão ambiental 
no apoio a gestão municipal, especificamente os relacionados 
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a certificação ambiental. Seu papel se destaca pelo incentivo à 
criação e envolvimento da esfera municipal por meio de estra-
tégias criadas pelo Governo Estadual. Pode-se entender a cer-
tificação ambiental municipal como uma ferramenta utilizada 
para que os municípios demonstrem que se enquadram nos 
requisitos de sustentabilidade, por meio de projetos, selos ver-
des, entre outros. Isto proporciona um reconhecimento oficial 
da importância que as políticas ambientais representam.

Além dos instrumentos abordados, é importante lem-
brar que o monitoramento das condições ambientais deve ser 
constante, com isso enfatiza-se ainda mais a responsabilidade 
municipal no controle ambiental. Portanto, o foco do presente 
estudo concentrou-se nos instrumentos de acordo voluntário, 
em que se tem o Selo Município Verde, uma estratégia utilizada 
no estado do Ceará e conquistada por Sobral em 2018. Assim 
como na identificação da veracidade da eficiência desses ins-
trumentos na realidade local.

2 PROPOSTA METODOLÓGICA

Considerando o caráter exploratório da pesquisa, e par-
tindo da hipótese de que a certificação ambiental é reconhecida 
como um instrumento de gestão ambiental efetivo em âmbi-
to municipal, a execução do trabalho foi realizada mediante os 
seguintes passos: realização de um levantamento bibliográfico 
acerca do uso dos instrumentos de gestão ambiental em âmbi-
to nacional, para então partir para o estudo da aplicação desses 
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instrumentos no município de Sobral, mais especificamente os 
de caráter facultativo, como o Selo Município Verde, que é uma 
das principais estratégias de gestão utilizadas no Estado do Ce-
ará.

A cooperativa de reciclagem de lixo no distrito de Ara-
catiaçu onde coletei informações a cerca da geração de renda 
para as famílias de baixa renda,onde os mesmos recolhem o 
lixo faz a separação do mesmo alguns são vendidos como:la-
tas de refrigerante,papel,papelão e vidros.As garrafas pets são 
aproveitadas pelo os catadores para a fabricação de vassouras e 
mesmas são vendidas por um valor de 15.00,00 a unidade,esta 
renda é distribuída para completar a rendada das famílias que 
fazem parte do projeto.   

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

As ações, conferências e projetos acerca da preservação 
do meio ambiente, resultaram em uma série de regulamenta-
ções e certificações, muitas de participação voluntária, possuin-
do como objetivo principal a mobilização das entidades gover-
namentais em combate a degradação ambiental, preservando 
além do meio ambiente a economia que dele depende. 

É imposto ao Poder Público o estabelecimento de meios 
de atuação para tornar concreto o direito dos cidadãos a um 
meio ambiente ecologicamente equilibrado, o que é feito atra-
vés da gestão ecológica, que podemos entender como o conjun-
to de ações do Poder Público, baseado em Políticas Públicas. No 
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Brasil, a gestão ecológica é realizada através do Sistema Nacio-
nal do Meio Ambiente com base na Política Nacional do Meio 
Ambiente.

Na política ambiental brasileira existe a Lei Nº 6.938, 
de 1981 , que em seu Art. 2° institui que a Política Nacional 
do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e 
recuperação da qualidade ambiental assegurando desenvolvi-
mento socioeconômico, atendendo aos princípios do equilíbrio 
ecológico, tendo o meio ambiente como um patrimônio público 
que necessita ser protegido visando o uso coletivo; o uso racio-
nal do solo, do subsolo, da água e do ar; o planejamento e fisca-
lização do uso dos recursos ambientais; a proteção dos ecossis-
temas; o acompanhamento do estado da qualidade ambiental; 
a recuperação de áreas degradadas, entre outros princípios não 
menos importantes (BRASIL, 1981) [11].

Em seu Art. 3° temos o conceito de meio ambiente, que 
se entende por “o conjunto de condições, leis, influências e inte-
rações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga 
e rege a vida em todas as suas formas”. No Art. 9º apresenta 
13 instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, que 
prevê o “estabelecimento de padrões de qualidade ambiental; 
o zoneamento ambiental; a avaliação de impactos ambientais; 
o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencial-
mente poluidoras”, entre outros princípios e incentivos não 
menos importantes (BRASIL,1981).

Segundo Varela (2001), os instrumentos de gestão am-
biental podem ser divididos em dois tipos: Instrumentos de Co-
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mando e Controle e Instrumentos Econômicos: os Instrumen-
tos de Comando e Controle são regulatórios e buscam identifi-
car problemas ambientais específicos, observando a obediência 
à normas, regras e padrões previstos pela legislação ambiental, 
para que haja a adequação dos agentes às metas impostas pela 
política ambiental do país [12]. 

Os Instrumentos Econômicos são incentivos de mercado 
e caracterizam-se pelo uso de taxas, tarifas ou certificados de 
propriedade, com a finalidade de promover a eficiência produ-
tiva, a utilização de tecnologias limpas e o menor consumo de 
matérias primas. Como exemplo, há os subsídios econômicos a 
determinados procedimentos de práticas agrícolas sustentáveis 
ou de redução desses incentivos no caso de atividades agríco-
las que utilizem de forma irresponsável os recursos naturais. 
Como exemplo podem citar o mecanismo poluidor-pagador, 
que consiste no pagamento, por parte do poluidor, pelo dano 
ambiental causado.

Também é importante destacar o licenciamento ambien-
tal, que é classificado como Instrumento de Comando e Con-
trole, em que temos a Resolução nº 237, de 19 de setembro 
de 1997, do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA 
[13], que “dispõe sobre licenciamento ambiental; competência 
da União, Estados e Municípios; listagem de atividades sujeitas 
ao licenciamento; Estudos Ambientais, Estudo de Impacto Am-
biental e Relatório de Impacto Ambiental. ” Para efeito desta 
Resolução são adotadas as seguintes definições:
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Licenciamento Ambiental: procedimento adminis-
trativo pelo qual o órgão ambiental competente li-
cencia a localização, instalação, ampliação e a ope-
ração de empreendimentos e atividades utilizadoras 
de recursos ambientais, consideradas efetiva ou po-
tencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qual-
quer forma, possam causar degradação ambiental, 
considerando as disposições legais e regulamenta-
res e as normas técnicas aplicáveis ao caso (CONA-
MA, 1997).

Como instrumento estatal, é essencial à garantia da con-
servação do meio ambiente às gerações atuais e futuras, por 
meio de medidas de prevenção e controle, pois é a partir des-
tas que são impostas as condições e os limites de atuação de 
empreendimentos econômicos, públicos ou privados, que são 
potenciais ou efetivamente geradores de impacto ambiental 
(COUTINHO; FARIAS, 2011) [14].

Em complemento aos instrumentos anteriormente ci-
tados podemos agregar os Instrumentos Voluntários, que se-
gundo Merico (2002), são aqueles utilizados pelo Poder Público 
para transformar a sociedade através de mudanças comporta-
mentais e de mercado, incluindo fortalecimento da sociedade 
civil e mudanças produtivas, com destaque para a certificação 
ambiental [15]. Estes receberam destaque em vista que aborda-
gem de “comando e controle” recebeu críticas por sua ineficá-
cia de custos e inflexibilidade. Para contornar isso, muitos for-
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muladores de políticas de gestão ambiental passaram a adotar 
uma abordagem “voluntária”. 

Esta abordagem é considerada mais promissora para ser 
mais flexível, eficaz e menos custosa do que a abordagem re-
gulatória tradicional. Além da possibilidade dessa abordagem 
reduzir os encargos administrativos nas agências ambientais 
(ARIMURA et al, 2007).

No Estado do Ceará, o principal instrumento é o Pro-
grama Selo Município Verde (PSMV), que trata da certificação 
ambiental pública, instituído pela Lei Estadual n° 13.304/03 
e regulamentado pelos Decretos Estaduais n° 27.073/03 e N°  
27.074/03. Seu objetivo geral é incentivar os municípios a im-
plementar políticas públicas ambientais, visando a sustentabi-
lidade e a qualidade de vida da população. 

É importante destacar que este é um instrumento de 
gestão ambiental de caráter facultativo, que é um importante 
incentivo para a mobilização dos municípios com relação a ma-
nutenção da qualidade ambiental. Pois segundo Lustosa (2017), 
o PSMV contribui para “o aprimoramento das ferramentas de 
planejamento e avaliação; o desenvolvimento de projetos que 
estimulem a participação da sociedade na gestão das políticas 
ambientais; entre outras iniciativas voltadas para a dissemina-
ção de boas práticas ambientais e gerenciais entre os gestores 
municipais.”  [17]

O PSMV recebe credibilidade também pelo fato da con-
tinuidade com que vem sendo executado, pois foi criado em 
2004 e já conta com um total de 12 edições. Sendo a última em 
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2018, coordenado pelo Conselho de Política e Gestão do Meio 
Ambiente (CONPAM) entre 2007 e 2015, até este ser transfor-
mado na Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA). 

Tal fato constitui em dificuldade para a presente pes-
quisa, pois com a extinção do COMPAM também se tornaram 
inacessíveis muitos arquivos a dados que basearam pesquisas 
anteriores sobre a temática. Após esse fato, as edições do PSMV 
deixaram de ser anuais e passaram a ser realizadas a cada dois 
anos. A importância do PSMV se dá principalmente quando se 
considera que, segundo Hempel (2008) [18]:

O Programa Selo Município Verde é exemplo de 
transdisciplinaridade, observável de imediato, pela 
constatação da diversidade de instituições que o 
compõem e pelos objetivos que unem a todos, re-
sumidos na busca contínua da melhoria da quali-
dade de vida para as presentes e futuras gerações. 
Para o seu funcionamento, o PSMV conta com a in-
terinstitucionalidade decorrente da interseção do 
conhecimento técnico e do conhecimento científico 
oriundos das instituições que compõem o seu Comi-
tê Gestor e sua Comissão Técnica [...]. A fundamen-
tação do PSMV se completa com a participação da 
sociedade civil, representada pelos Conselhos Muni-
cipais de Defesa do Meio Ambiente (COMDEMAs), 
detentores do conhecimento popular, que identifi-
ca o mundo real, na forma como ele é. O Programa 
Selo Município Verde é um processo, e como tal, a 
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sociedade deve acompanhar sua implementação, de 
forma participativa. O Governo do Estado espera 
que esse instrumento de política ambiental fortale-
ça e promova ―maior integração entre os diversos 
segmentos da sociedade, em âmbito municipal, para 
a promoção da gestão ambiental, por meio do estí-
mulo à descentralização das ações e à participação 
conjunta da sociedade civil.

Observa-se que “os critérios de avaliação do Programa 
Selo Município Verde reforçam a importância de políticas pú-
blicas voltadas ao meio ambiente, e incentivam os municípios a 
se mobilizarem no intuito de obter a esta certificação. ” (BRA-
GA, 2012, p.76). E por meio desse processo de mobilização dos 
municípios para obter a certificação, ocorre a facilitação da 
gestão ambiental, pois os gestores buscam se adaptar às nor-
mas do PSMV. Em consequência há uma maior conscientização 
na elaboração de leis e fiscalização das ações voltadas ao meio 
ambiente, o que de certa forma orienta e capacita os gestores 
(BRAGA, 2012) [20].

Foi considerado que como requisito primordial para par-
ticipar do Programa Selo Município Verde (PSMV), é necessária 
a existência de um Conselho Municipal de Defesa do Meio Am-
biente (COMDEMA) atuante e comprovação do Coordenador 
e Suplente responsáveis pelo Programa Selo Município Verde 
no município. As visitas necessárias para o desenvolvimento 
da pesquisa são realizadas nos órgãos responsáveis por estes 
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conselhos em cada município, onde se aplicam os questionários 
aos responsáveis pela inscrição no PSMV. 

Na figura 1, observa-se o processo metodológico do pro-
cesso de certificação do PSMV, de acordo com cartilha disponi-
bilizada pelo Governo do Estado do Ceará por meio da Secreta-
ria da Ouvidoria-Geral do Meio Ambiente (SOMA):

Baseando-se nesse processo, os questionários para obter 
os dados necessários são formulados de forma que avaliam as 
etapas do processo descrito e o nível de comprometimento com 
o PSMV. Assim, baseados nos Formulários da Avaliação dos In-
dicadores, utilizados pela comissão do PSMV, se obtém o Índice 
de Sustentabilidade Ambiental (ISA). São usados dois mode-
los de questionário, um para os municípios que possuem área 
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rural em seu território e outro para os municípios com terri-
tório totalmente urbano com a finalidade de atender as parti-
cularidades de cada tipo de região. Os indicadores de susten-
tabilidade contemplam a Legislação Ambiental, Infraestrutura, 
Biodiversidade, Saúde e Educação Ambiental, como podem ser 
vistos na figura 2:

Segundo a relação dos municípios certificados no PSMV 
de 2004 a 2016, divulgado pelo Governo do Estado do Ceará em 
fevereiro de 2017, dos 19 municípios que compunham a região 
metropolitana, apenas 8 participaram de algumas das onze 
edições da época, sendo que somente o município de Caucaia 
participou e foi certificado em todas. Os resultados da pesqui-
sa podem ser utilizados para implementar melhorias na ges-
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tão ambiental municipal, por meio dos instrumentos de gestão 
ambiental, além da análise com base nos requisitos e sua com-
plementaridade com as legislações Estadual e Federal, buscan-
do propor alternativas para auxílio da aplicação, por parte do 
Estado, de estratégias para envolvimento dos municípios nos 
programas de certificação utilizados no Ceará, pois em análise 
inicial identificou-se que apenas 8 municípios participaram das 
edições do Programa Selo Município Verde, e somente a capital 
Fortaleza atingiu o conceito máximo A, porém em apenas uma 
edição do programa, a de 2016. Os demais municípios se limi-
taram a classificação B ou C [23,24,25].

“As avaliações para o processo de certificação dos 
municípios na 12ª Edição do Programa Selo Muni-
cípio Verde (PSMV) já chegaram a um resultado. De 
acordo com a avaliação dos técnicos da Secretaria do 
Meio Ambiente, estão classificados 24 municípios, 
dentre eles, sete estão na Categoria B e 17 na Ca-
tegoria C. Os resultados foram liberados na manhã 
do último dia 15, durante a 3ª Reunião Ordinária 
do Comitê do PSMV, ocorrida na sede da Secretaria 
do Meio Ambiente (SEMA). O encontro foi presidido 
secretário Artur Vieira Bruno e coordenado pela téc-
nica, Socorro Azevedo. De acordo com a técnica, na 
Categoria B estão os seguintes municípios: Barreira, 
Brejo Santo, Crateús, Fortaleza, Iguatu, Novo Orien-
te e Sobral. E na Categoria C são: Acaraú, Acopiara, 
Bela Cruz, Crato, Cascavel, Caucaia, Eusébio, Icapuí, 
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Jijoca de Jericoacoara, Juazeiro do Norte, Maraca-
naú, Nova Olinda, Nova Russas, Pacatuba, Piquet 
Carneiro, Várzea Alegre.” (SEMA.

4 CONCLUSÃO

O estudo foi embasado na revisão da literatura específica, 
onde foram relacionados os principais marcos que envolviam 
a questão ambiental no Brasil e no mundo, com a finalidade de 
oferecer uma análise completa e relacionada com a realidade 
da gestão ambiental nacional e local. 

Além disso, foram consultados os dados disponíveis nas 
páginas da internet dos órgãos oficiais do governo, como o Mi-
nistério do Meio Ambiente, Instituto Brasileiro de Meio Am-
biente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e o Conselho Nacio-
nal do Meio Ambiente (CONAMA), incluindo a legislação dis-
ponível na página da Internet do Palácio do Planalto (BRASIL).

 Por fim, a presente pesquisa visa contribuir para a so-
ciedade por meio da defesa da causa ambiental, com foco na 
cidadania e no bem comum, demonstrando a efetividade da 
certificação ambiental como instrumento de gestão ambiental 
em Fortaleza e Região Metropolitana.

A cooperativa de catadores de lixo é prova que é possível 
preservar o meio ambiente e retirar de lixo renda para comple-
tar o sustento de famílias de classe baixo dos distritos e bairros 
da cidade. Ao entrevistar um dos catadores de lixo da coopera-
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tiva,ele relata que com renda da reciclagem do lixo a sua família 
pode viver melhor,porque o dinheiro da vendas dos produtos 
aumentou sua renda,e ele relata também que está contribuindo 
com meio ambiente que é fator fundamental do trabalho que 
os mesmo realiza com muito amor.
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DESAFIOS E POSSIBILIDADES DA GESTÃO DE-
MOCRÁTICA

Carlos Roberto Oliveira Santana1 

Saluana Vieira Silva2 

Tarcila Barboza Oliveira 3

1 INTRODUÇÃO

A Gestão Democrática está prevista na Constituição Fe-
deral de 1988 como sendo um dos pilares da educação pública 
do nosso país, de modo que o gestor não pode tomar decisões à 
revelia da comunidade escolar, que compreende todos os entes 
ligados ao espaço escolar: estudantes, professores, funcioná-
rios e família. Regulamentada pela Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional e pelo Plano Nacional de Educação, a Ges-
tão Democrática é fomentada no diálogo entre esses partícipes, 
promovido pelo gestor, mas equilibrado por todos.

Quando se fala nesse tema, o primeiro que se precisa dei-
xar claro é que todo o esforço que se coloca dentro da escola é 
voltado para o aumento da qualidade de ensino da instituição. 
1 Licenciatura em Física - UFC; Especialização - Ensino de Ciências e Matemática pela Faculdade Farias 
Brito;  Mestrando em Ciencias da Educação - ISECAP – MINTER. E-mail: tendenciaeducacional@gmail.com.
2 Graduada em Pedagogia e Educação Física pela UVA; Especialização em Gestão Escola pela CEFEB e 
Mestranda em Ciências da Educação – FACEM - PROAME. Email: Saluanavieira2016@Gmail.com.
3 Autora.
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A Gestão Democrática não há razão de ser se não for com esse 
fim. Isso é importante de se aclarar, pois, para que ela aconte-
ça, todos precisam somar forças que não podem enfraquecer 
por conta de preferências ou desafetos pessoais, por exemplo. 
A qualidade do ensino, por sua vez, está atrelada à elevação do 
indivíduo em formação, no intuito de que ele se torne o melhor 
ser humano que ele possa ser, em todos os aspectos. “Esse fa-
zer-se humano nada mais é, senão, a educação: o humano to-
mando consciência de si pela ação humana de realizar no outro 
a humanidade” (CAMPOS, 2009, p. 17).

Quando se fala em Gestão Democrática Escolar, lem-
bra-se logo do Projeto Político-pedagógico (PPP) dessa escola, 
que já se imagina ser extremamente rico tanto na esfera polí-
tica, com muitas ações voltadas para o engajamento de todos 
os entes da comunidade escolar, quanto na esfera pedagógica, 
com muitas ações voltadas para um processo de ensino-apren-
dizagem eficaz. Porém, sabe-se que muitos PPPs não passam 
de documentos engavetados que têm belos discursos, mas 
impraticáveis, por conta de desafios que se o gestor não souber 
como agir, podem invalidar todo o trabalho construído coleti-
vamente.

No presente artigo, para se falar sobre Gestão Democrá-
tica, serão convocadas considerações de Paro (1992), no artigo 
“Gestão da Escola Pública: a participação da comunidade”, no 
qual o autor realizou um estudo etnográfico em uma escola 
pública de 1º grau na cidade de São Paulo, onde pode observar 
os desafios, mas também as possibilidades da Gestão Democrá-
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tica. Além disso, será utilizado outro artigo, intitulado “Gestão 
democrática: possibilidades e desafios”, de Markovicz (2015), 
que discute a mesma seara e que gera a reflexão mais direta a 
respeito das atitudes do gestor diante das dificuldades. Outra 
fonte de pesquisa para o presente artigo é a obra “Gestão es-
colar: saber fazer”, organizada por Campos e Braz (2009), no 
qual cinco autores, incluindo os organizadores, nos artigos se-
lecionados para a obra, falam sobre os desafios da gestão.

2 DESENVOLVIMENTO

Entre os desafios apresentados pela comunidade pedagó-
gica que estuda a gestão escolar, apontam que eles tanto podem 
ser advindos da realidade intraescolar, ou seja, questões oriun-
das do interior da escola, quanto da realidade extraescolar, que 
envolve as questões oriundas da comunidade local que rodeia a 
escola, da qual faz parte as famílias dos estudantes.

Desses fatores, Paro (1992, p. 6) aponta como determi-
nantes “4 tipos de condicionantes: materiais, institucionais, 
político-sociais e ideológicos”. O primeiro tipo, o material, diz 
respeito a todos os recursos de todas as ordens que a escola 
precisa ter a sua disposição para que possa ser realizado um 
bom trabalho. Isso se torna evidente quando todos estão em-
polgados para praticar uma gestão democrática, porém a escola 
não tem uma sala ampla o suficiente para comportar os repre-
sentantes da comunidade escolar para que possam se reunir e 
decidir coletivamente os rumos da escola.



Editora Via  Dourada

118 |Métodos e processos de ensino-aprendizagem no sistema educacional

O  segundo tipo, o institucional, diz respeito aos meca-
nismos institucionais que validam a autoridade do gestor es-
colar e dos demais membros da comunidade escolar. Se esses 
mecanismos não forem democráticos, a gestão também não o 
será, já que a gestão democrática não é natural ao ambiente 
escolar, uma vez que a figura do diretor tente a ser a de maior 
autoridade dentro da escola. Assim, é preciso que o gestor cons-
trua coletivamente a colaboração com os demais entes. Nessa 
perspectiva, quando ele não é eleito pela comunidade escolar e 
quando a Associação de Pais e Mestres e o Conselho de Esco-
la são meramente representativos, institucionalmente falando 
isso se torna um grande desafio para a Gestão Democrática.

O terceiro tipo, político-sociais, diz respeito às relações de 
interesses da comunidade escolar dentro da escola, que preci-
sam confluir para um propósito comum, que é o bem-comum. 
Senão, como desafio surgem conflitos que a gestão precisa sa-
ber lidar.

Na perspectiva de uma participação dos diversos 
grupos na gestão da escola, parece que não se trata 
de ignorar ou minimizar a importância desses con-
flitos, mas de levar em conta sua existência, bem 
como suas causas e suas implicações na busca da 
democratização da gestão escolar, como condição 
necessária para a luta por objetivos coletivos de 
mais longo alcance como o efetivo oferecimento de 
ensino de boa qualidade para a população (PARO, 
1992, p. 10).
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O quarto tipo, que é o ideológico, traz muitas das grandes 
dificuldades enfrentadas pelos gestores, pois está relacionado 
com as características pessoais de ideologia de cada envolvido, 
que têm relação direta com a forma como eles interagem. As-
sim, a gestão reclama dos pais dos pais e/ou responsáveis, os 
professores reclamam dos alunos, virce-e-versa. Assim, o ges-
tor precisa estar atento às possibilidades que a gestão democrá-
tica se lhe mostra para que esses conflitos não sejam desculpa 
para individualizar o que deveria ser coletivo.

É preciso que ele fomente dentro do ambiente escolar a 
autonomia e a participação da comunidade escolar, como forma 
de juntos construírem um espaço coletivo de mudança social 
e de diminuição das desigualdades sociais, onde as diferenças 
ideológicas possam ser discutidas em prol do bem comum 
do processo pedagógico. Mas, isso não se dá naturalmente, 
é preciso a elaboração de estratégias de gestão para que essa 
participação e esse ambiente de reflexão possam ser estimulados. 
“Consideramos que só será possível essa realidade desejada 
com o nascimento de um novo modelo de gestão educacional, 
no qual o gestor seja sensível e preparado para atuar em sua 
missão” (CAMPOS; BRAZ, 2009, p. 64).

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que muitos são os desafios que se apresentam 
ao gestor durante o seu fazer em prol de uma gestão demo-
crática. É necessário identificar, primeiramente, de que ordem 
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é esse desafio para que se tenha clareza real do problema, e 
assim se possa discuti-lo coletivamente com a comunidade es-
colar. Esta precisa ter clareza do real propósito de se ter uma 
gestão democrática dentro da escola, que é o aprendizado dos 
indivíduos em formação, e da responsabilidade de cada um que 
a integra nessa missão.

Dessa forma, as questões particulares deixarão de ser tão 
relevantes, pois o bem comum deverá ter maior impacto nas 
decisões. Aliando-se à essa compreensão, estratégias da gestão 
democrática que suscitem a real participação dos entes da co-
munidade escolar são imprescindíveis para que juntos todos 
possam formar cidadãos conscientes e prontos para assumir 
funções na sociedade, com responsabilidade e empenho.
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MUDANÇAS E AVANÇOS NO SISTEMA EDUCA-
CIONAL APÓS A DÉCADA DE 90

Dania Meyre de Aráujo Menezes de Amorim1

1 INTRODUÇÃO

Apesar de ser elemento essencial e permanente da vida 
individual e, social a educação não foi sempre feita do mesmo 
modo, modificou-se conforme as necessidades e aspirações de 
cada povo e cada época. “A história da educação no Brasil foi 
marcada por uma sucessão de reformas que buscavam solucio-
nar os problemas encontrados, porém acabava sendo caracteri-
zada em descontínua e pouco efetiva”. (SAVIANI, 2008). 

Durante o desenvolvimento histórico, a educação tem di-
ferentes fases, onde cada uma tem característica particular, po-
rém, com objetivos comuns, melhorar o sistema educacional. 

Reforma é uma palavra de vários significados, mas, neste 
artigo trataremos como um conjunto de inovações e mudanças 
para um sistema educacional, antes tradicional.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

1 Graduada em Pedagogia Licenciatura Plena/UVA; Especialização em Gestão Escolar/ UVA (Em 
Andamento). Mestranda em Ciências da Educação Isecap/Minter. E-Mail: daniameyre@hotmail.com.
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As várias reformas que aconteceram no cenário educacio-
nal tiveram grande impulsionamento, quando da necessidade 
a partir da necessidade de uma nova organização das políticas 
sociais, além de melhoria nos índices  de proficiência do ensi-
no, e ainda, para acabar com a ideia do estado transferir suas 
responsabilidades para as comunidades escolares. Para o nosso 
país, houve uma implementação de vários programas que exi-
giam bons resultados e aprendizado dos alunos, como o IDEB.

2.1  O CONTEXTO ATUAL DA EDUCAÇÃO

Em 1970, vários movimentos se espalhavam pelo no Bra-
sil, contrários aos órgãos governamentais. Com críticas severas 
aos governantes, buscavam e defendia, uma educação pública 
e gratuita como direito de todos, e que fosse dever do Estado.

Somado a isso, nos anos 90, o cenário educacional vigen-
te no país, encontrava-se, com 22% da população analfabeta e 
38% somente com o primeiro segmento do ensino fundamen-
tal (antiga 4ª série), ou seja, 60% da população eram muito 
desqualificadas. A evasão escolar também era bastante expres-
siva: das 22 milhões de matrículas feitas em 1982, pouco mais 
de três milhões chegaram ao ensino médio em 1991 (SANTOS, 
2010).

Em 1990, tem inicio a consolidação de reformas para as 
politicas estatais, este sempre, querendo excluir de suas res-
ponsabilidades no que se refere às políticas públicas. Tudo isso 
ocorreu por meio de um conjunto de medidas que alteraram o 
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panorama da educação básica e superior.

[...] é necessário e importante à estruturação de 
currículos que permitam não só o acesso e desen-
volvimento de conhecimentos básicos e necessários 
para entender e explicar a realidade, senão que a 
partir desses conhecimentos se favoreça o desenvol-
vimento de habilidades e funções intelectuais que 
permitam descobrir e enfrentar adequadamente os 
processos de mudança e transformação social, eco-
nômica, política e cultural das sociedades. (BURBA-
NO PAREDES, 1997, p.133).

Portanto, conclui-se que as reformas impostas no decor-
rer da década de 90 na América Latina e especificamente no 
Brasil, tinham como fundamento, a descentralização do poder, 
a autonomia da escola, e a participação da comunidade, dentre 
outros aspectos.  

É notório que a reforma no sistema de educação, veio a 
se intensificar na década de 1990. A educação básica começou 
a repensar suas práticas, para a formação de individuo para o 
mercado de trabalho.

[...] “a ideia de capital humano” é uma ‘quantidade’ 
ou um grau de educação e de qualificação, tomando 
como indicativo de um determinado volume de co-
nhecimentos, habilidades e atitudes adquiridas que 
funcionam como potencializadoras da capacidade 
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de trabalho e de produção. Dessa suposição deriva 
que o investimento em capital humano é um dos 
mais rentáveis, tanto no plano geral do desenvolvi-
mento das nações, quanto no plano da mobilidade 
individual. (FIGOTTO, 1999, p.41)

Diante o exposto, reafirma-se, a interligação do projeto 
de educação neoliberal, com um paradigma de organização do 
Estado e do setor público para atender as exigências de um 
novo cenário. 

A educação obteve destaque durante as reformas, pois 
era vista como chave para o progresso social, a partir desse 
momento, houve uma intensa retomada de discussões sobre 
políticas públicas educacionais, organização do trabalho peda-
gógico, investimento em formação de profissionais, bem como 
um novo modelo de gestão escolar, a democrática e participati-
va. Atualmente está submetida às avaliações externas classifi-
catórias, com intuito de medir resultados baseados em padrões 
de qualidade estabelecidos como mínimos para o ensino. 

Nessa caminhada, após vários retrocessos, foram pro-
postas reformas na educação básica, profissional, tecnológica e 
superior. É importante destacar a adoção de políticas focaliza-
das no ensino fundamental e o crescente processo de privatiza-
ção da educação superior. 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Atualmente as instituições de ensino vivem uma nova re-
alidade, mesmo que ainda haja necessidades de alguns ajustes. 
Todas as mudanças no sistema brasileiro de ensino é resulta-
do de reformas importantes nesse processo de busca por uma 
educação plural. 

Espera-se, que a educação deve ser o principal cami-
nho para a transformação individual e social, e que a socie-
dade, continue lutando por uma escola de qualidade. A gestão 
democrática é fator principal na atualidade e deve realmente 
ser atuante nas instituições de ensino, defendendo os direitos e 
perspectivas dos alunos, com o compromisso de alicerçar pro-
jetos sociais mais sólidos, para a construção de uma educação 
livre, emancipadora, de todos e para todos. Que o papel da es-
cola esteja para a formação de cidadãos pensantes, que seja ati-
va, democrática e dinâmica, e não, comparada a uma empresa, 
produtora de serviços educacionais. 

O processo histórico e as reforma, evidenciam para o fato 
de que a construção coletiva é possível que, somente com a par-
ticipação de todos, governo, estados e munícipios, pode-se pen-
sar na efetivação da educação comprometida com a cidadania.
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A COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA COMO FER-
RAMENTA FACILITADORA ENTRE FAMÍLIA E 

ESCOLA NO PROCESSO DE FORMAÇÃO DO ALU-
NO: UM ESTUDO BIBLIOGRÁFICO 

 

Francisca Maria Bezerra Alves1 

Mara Régia Paiva Farias2 

Conceição Elislandia de Sá Brito3 

 
1 INTRODUÇÃO   
 

A família é o primeiro grupo social do qual a criança faz 
parte e este é o seu primeiro espaço de socialização. É funda-
mental para a aprendizagem inicial dos sujeitos, mas para ga-
rantir o sucesso escolar e social é fundamental que haja parce-
ria entre ela e a escola no desenvolvimento de ações que favo-
receram o processo ensino-aprendizagem. A Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei 9394 de 20 de dezem-
bro de 1996, aponta que os responsáveis pela transmissão da 

1  Graduada em Pedagogia pelo Centro Universitário Inta-UNINTA, especialista em Gestão, coordenação, 
planejamento e avaliação escolar pelo Centro Universitário Inta-UNINTA, mestranda em Ciências da Educação 
pela Faculdade de Administração, comércio e empreendedorismo-FACEM. 
2  Licenciada em Pedagogia pela Universidade Estadual do Acaraú-UVA, Pós-graduada em Ludopedagogia 
pela FAVENI, mestranda em Ciências da Educação pela Faculdade de Administração, comércio e empreendedorismo-
FACEM. 
3  Graduada em Letras-Português e Inglês pela Universidade Estadual do Acaraú-UVA, especialista no 
ensino de língua inglesa pela Faculdade Farias Brito, mestranda em Ciências da Educação pela Faculdade de 
Administração, comércio e empreendedorismo-FACEM. 
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educação são os profissionais da área em uma articulação entre 
a família e a escola (CASTRO; REGATTIERI, 2009). Muitas pes-
soas visualizam a família com o modelo formado por pai, mãe e 
filhos, contudo, a atualidade tem mostrado outras concepções, 
estruturas ou modalidades assumidas através dos tempos. Se-
gundo Farias (2004), é premissa básica, ao passo que também 
incontroversa que, o ser humano, ao receber o dom da vida, 
está ligado de alguma maneira ao seio familiar. Pode-se afirmar 
que esta não é uma expressão passiva de conceituação, mas tão 
somente de descrições. Sejam simples ou complexas, elas sur-
gem espontaneamente por meio do simples desenvolvimento 
da vida humana. 

Deste modo, considerando as mudanças ocorridas no 
âmbito tecnológico e a necessidade de inserir no processo edu-
cacional levanta-se o seguinte problema: A escola está prepara-
da para inserção das tecnologias da comunicação e informação 
(TICs), em sua prática pedagógica? Para responder esse ques-
tionamento elaborou-se os objetivos deste trabalho, que tem 
por objetivo geral analisar na literatura as contribuições das 
novas tecnologias nas práticas pedagógicas. O tema foi escolhi-
do por ser considerado atual e dinâmico, pois o coordenador 
pedagógico tem uma função de gestão e de interligação entre 
a família e a escola no processo de integração do aluno pleno 
desenvolvimento do educando, e assim, busca intermediar os 
conflitos escolares; orientar os pais nas atitudes a s erem to-
madas em relação ao estudo de seus filhos; apoiar e atender as 
famílias. 
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Verifica-se que esse profissional contribui no processo de 
interação entre professores, alunos e pais. Como elemento de 
ligação entre a escola e a família, esse profissional deve manter 
a comunicação constante com ela, respeitando os seus valores e 
procurando obter sua colaboração, já que ambos têm por obje-
tivo o bem-estar, o desenvolvimento e a formação do educando.  

Dessa forma, considera-se relevante a proposição deste 
trabalho, pois visa ampliar as discussões sobre o tema e sua 
relevância no cotidiano escolar, considerando, sobretudo, o po-
tencial criativo e as muitas de gerir e inovar no âmbito escolar. 
Assim a pesquisa trata-se de uma revisão da literatura científi-
ca de natureza qualitativa.  

Para Ruiz (2011) a pesquisa bibliográfica consiste no exa-
me desse manancial, para levantamento e analise do que já se 
produziu sobre determinado assunto que assumimos como 
tema da pesquisa cientifica. Nessa perspectiva, para levanta-
mentos bibliográficos utilizou-se as bases de dados eletrônicos 
Scientific Eletronic Library online Brasil (SCIELO), Portal de 
Periódicos da CAPES, Google Acadêmico e outros. 

Com  o  propósito de atingir os objetivos gerais e espe-
cíficos, de modo a solucionar apresentada, A Coordenação Pe-
dagógica como ferramenta facilitadora entre a família e escola 
no processo de formação do aluno: um estudo bibliográfico se 
voltou para a área da educação, mais especificamente para tec-
nologias da comunicação e informação (TICS), no cotidiano es-
colar, com o fim de obter subsídios teóricos para compreensão 
e analise da temática. 
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 Assim, após a seleção do material utilizado foram feitas 
leituras sistemáticas que embasaram a escrita deste trabalho. 

 
2 IMPORTÂNCIA DO GESTOR ESCOLAR NA OR-
GANIZAÇÃO PEDAGÓGICA E A QUALIDADE DO 
ENSINO OFERTADO 
 

Pensar na escola é considerar que este espaço é capaz 
de conduzir ao aprender. A escola é lugar de conhecimento e 
formação, e os educadores que atuam são pessoas providas de 
recursos e meios para atender cada vez melhor o aluno, onde o 
coordenador pedagógico deve buscar compreender as necessi-
dades dos professores. O gestor escolar deve partir da realida-
de da escola como um todo para daí traçar os objetivo e metas 
para uma aprendizagem de sucesso. 

 Entende-se que, para a escola alcançar ideais de qua-
lidade de ensino e para que a aprendizagem de todos de fato 
aconteça, é necessário que o gestor seja articulador, atuante e 

participativo nas questões que envolvam o campo peda-
gógico da escola. A visão de escola como espaço de aprendiza-
gens, a forma dinâmica de ver a vida na escola, a organização 
pedagógica e a estruturação da escola, obviamente ligada à sua 
gestão, deixa de ser vista apenas como uma questão adminis-
trativa e burocrática e passa a assumir papel cada vez mais im-
portante (MONTEIRO, 2001, p. 121). 

Conforme Oliveira (2010), o gestor escolar não é o único 
agente sensibilizador de uma escola, mas configura-se como 
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um grande mobilizador pedagógico, na medida em que deve 
oferecer ao corpo docente as melhores condições de trabalho, 
repercutindo esse encadeamento na organização do seu traba-
lho com vistas a uma escola de qualidade e consequentemente 
nos melhores resultados escolares. 

É possível reconhecer o papel do Coordenador Pedagógi-
co no contexto escolar como uma peça chave para o desenvolvi-
mento dos processos escolares. André & Vieira (2012), todavia, 
destacam ser essencial que os coordenadores são, antes de tudo, 
professores que, diferentemente dos demais, passam a assumir 
outras responsabilidades, entre as quais pode ser apontada a 
operacionalização do acompanhamento de seus companheiros 
de profissão, dos índices da escola e do desenvolvimento dos 
processos escolares como um todo. Ele é o maior responsável 
pelas áreas administrativa, financeira e pedagógica da institui-
ção de ensino, todavia, a pedagógica é a razão de ser de uma 
escola. Esta, bem gerenciada é quem direciona e proporciona 
qualidade ao ensino através de planejamento, acompanhamen-
to e avaliação do rendimento da proposta pedagógica e do de-
sempenho dos alunos. 

Para Placco (2002), no papel do coordenador pedagógi-
co como formador de professores ressalta-se a possibilidade 
de, por meio do trabalho formativo do coordenador, auxiliar 
o professor a tomar consciência das dimensões envolvidas na 
sua prática e manter em harmonia todos do ambiente escolar. 
Assim, Luck (2005) ao caracterizar a função do gestor escolar, 
analisa que a gestão pedagógica é a dimensão mais importante 
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de todas, pois está mais diretamente envolvida com a promo-
ção da aprendizagem e formação dos alunos para que se reali-
zem como seres humanos e tenham qualidade de vida. 

O Coordenador Pedagógico na escola possui um papel 
importante de desenvolver e articular ações que possibilitem 
a qualidade no processo de ensino-aprendizagem do aluno. As 
múltiplas tarefas que executa no cotidiano faz com que ele fi-
que sobrecarregado e acabe por não refletir sobre o seu papel 
junto ao docente (RIOS, p.11, 2001). 

Pensando nos fatores determinantes para uma gestão 
adequada do processo de produção pedagógico-escolar, o en-
tendimento da gestão escolar enquanto prática social e de apoio 
à prática educativa é legitimada a partir da participação, da de-
mocracia e da autonomia dos envolvidos. 

Geglio (2012) afirma ser oportuno enfatizar que o Coor-
denador Pedagógico desenvolve alguns encargos secundários, 
mas não menos importantes, tais como o atendimento aos 
pais, professores e alunos, o preparo de reuniões pedagógicas, 
o acompanhamento discente e docente, a participação em reu-
niões, a análise e sugestão de materiais a serem utilizados pelos 
professores em suas aulas, além de, em diversos momentos, 
ser compelido a responder por necessidades do contexto esco-
lar que não são de sua responsabilidade direta. 

A organização pedagógica liderada pelo gestor escolar e 
elaborada de forma coletiva pode ser realizada em todos os ní-
veis da instituição, a fim de superar uma visão autoritária e 

burocrática. A dinâmica da organização pedagógica acon-
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tece de forma intensa e de acordo com os ideais do grupo da co-
munidade escolar, sejam Gestores, Docentes, Pais e Auxiliares 
em Educação (TARDIF, p. 101, 2002). 

Por meio da organização pedagógica, o gestor, impulsio-
nará diante da equipe escolar, as concepções que deseja imple-
mentar na escola e de acordo com essa concepção deve definir 
o projeto pedagógico e o trabalho de cada profissional que atua 
na área pedagógica da escola, com a finalidade de promover a 
aprendizagem contínua e significativa. Compete também a ele, 
definir e discutir a forma de avaliação para que possa reforçar 
seus pontos e corrigir suas falhas, replanejando fazer pedagó-
gico sempre que necessário. 

2.1 A PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA NA EDU-
CAÇÃO ESCOLAR 
 
Há vários modelos de famílias, não existe somente um 

tipo de família na sociedade brasileira, mas existem singula-
ridades entre elas. É possível afirmar que cada família possui 
sua identidade e estão em constante evolução, constituídas com 
o intuito básico de prover a subsistência de seus integrantes. 
Nas últimas décadas, a criança passou a ser o foco principal do 
sistema educacional. Essas mudanças incidem diretamente nas 
relações entre pais e filhos e professores e alunos (ZAGURY, 
2008). Considerando que a escola e a família são dois agentes 
importantes no processo de ensino e aprendizagem, faz-se ne-
cessário compreender o papel que cada uma desempenha na 
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vida dos educandos. 
 A escola tem como função preparar o aluno para o exer-

cício da cidadania ensinando os valores éticos e morais para 
viver em sociedade, como ressalta o artigo 22 da LDB 9394/96 
que diz que a educação básica tem por finalidades desenvolver 
o educando, assegurar-lhe a formação comum 26 indispensá-
vel para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para pro-
gredir no trabalho e em estudos posteriores (CASTRO; REGAT-
TIERI, 2009). 

A criança, além de ser dotada de uma interioridade pró-
pria, está inserida “em um contexto espacial e temporal que a 
determina” (SAVIANI, 2008, p. 45). Além de um meio físico, 
vive em um meio humano, construído pelo homem, com sua 
história específica. À medida que ela cresce, vai se adaptando a 
esse meio, deixando-se ajustar por ele, em uma total condição 
de dependência. Torna-se capaz de decidir, assumindo suas de-
cisões e as consequências que delas advém: torna-se consciente 
e responsável.  

A família é, portanto, o local adequado para o desenvol-
vimento humano, e a escola é, aos olhares da sociedade, uma 
extensão da família, devendo ser pensada como uma instân-
cia mediadora entre as gerações e a cultura acumulada, pois é 
através dela que se formam cidadãos críticos e conscientes para 
ingressarem nessa sociedade. 

O envolvimento dos pais no processo escolar de seus fi-
lhos é determinante, visto que o aluno tem um convívio diário 
maior com a família e por isso está pode contribuir ajudando e 
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acompanhando de maneira assídua. Sobre isso Picanço (2012) 
nos diz que a intervenção dos pais na educação dos filhos é in-
discutivelmente essencial. Dar apoio e cuidados adequados ao 
filho é uma responsabilidade bastante exigente.  

Muitas vezes, os pais estão preocupados/envolvidos com 
os outros problemas (profissionais, pessoais, económicos, fi-
nanceiros) que se esquecem de dar atenção aos seus filhos, o 
que leva muitas vezes a um afastamento entre pais e filhos, e 
é precisamente isso que não se quer. De fato, o distanciamento 
dos pais só prejudica seus filhos e essa falta de atenção muitas 
vezes é percebida dentro de sala de aula, principalmente quan-
do o aluno não vai bem no seu desenvolvimento e rendimen-
to escolar. Então, é preciso que os pais se façam presentes no 
processo de escolarização de seus filhos (MALDONADO, p. 11, 
1997).  

Essa importância da família no contexto escolar e o com-
promisso desta com o processo de escolarização dos educandos 
estão positivados também na LDB 9394/96 no artigo 12 quando 
diz que a família deve participar da vida escolar dos filhos para 
que haja um bom desenvolvimento educacional e que a escola 
deve estar sempre criando formas de se comunicar e informar 
como anda o desempenho escolar dos filhos. 

A parceria entre familiares e as instituições de ensino, 
seja a educação formal ou a técnica, é concretizada quando am-
bos estão unidos em um único objetivo, formar cidadãos cons-
cientes da sociedade em que habitam, com valores éticos e mo-
rais e com uma perspectiva de um futuro promissor. 
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2.2 ORGANIZAÇÃO DA AÇÃO PEDAGÓGICA E 
O PLANEJAMENTO ESCOLAR  
 
A escola atual, que perpassa pelo mundo globalizado, so-

fre transformações profundas em todos os âmbitos e dimen-
sões, exigindo assim dos profissionais de educação e dos dis-
centes um repensar sobre o que se deve fazer na escola, com a 
finalidade de produzir um mundo mais justo. Assim, a gestão 
escolar é levada a repensar uma nova organização pedagógica 
com o compromisso de “formar seres humanos fortes intelec-
tualmente, ajustados emocionalmente, capazes, tecnicamente e 
ricos de caráter” (FEREIRA, 2009, p.103). 

A atuação do gestor escolar é fundamental para a orga-
nização e planejamento do trabalho pedagógico. A dinâmica de 
trabalho numa escola, funciona como uma orquestra e o suces-
so do trabalho do gestor escolar depende do empenho e do sa-
ber-fazer dos demais membros da orquestra, onde esse sucesso 
é medido pelo desempenho de seus alunos (BARTMAN (1998). 
Ou seja, se os alunos conseguem aprender cada um no seu rit-
mo, são assíduos nas aulas, tem capacidade de resolver situa-
ções do dia-dia escolar e fora da escola, a escola está cumprindo 
seu papel e o gestor escolar com certeza está contribuindo para 
as aprendizagens de todos na escola.  

O planejamento, assim concebido, é instrumento de par-
ticipação, é a tarefa de projetar o que deve ter feito de maneira 
ordenada e sequencial, a partir de argumentos aprendidos por 
meio da avaliação (CAMPOS, 2009). Planejamento e avaliação 
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constituem -se, portanto, atividades inseparáveis, é por meio 
da pertinência das ações planejadas que decorre a adequação 
do que deve ser feito a partir das necessidades levantadas. É 
daí que surge a necessidade de organização do trabalho peda-
gógico. 

O conceito de planejamento é algo bem amplo que pode 
ser compreendido de várias formas sendo que também pode 
ser compreendido conforme define Vasconcellos (2000), onde 
o conceito de planejar é antecipar mentalmente uma ação ou 
um conjunto de ações a serem realizadas e agir de acordo com 
o previsto. Não é, pois, apenas algo que se faz antes de agir, mas 
é também agir em função daquilo que se pensa. 

Segundo a definição que Vasconcellos (2000) por meio 
do ato de planejar, é possível perceber que este tipo de metodo-
logia visa a integração do indivíduo com a sociedade buscando 
realizações de ações articuladas dentro de um processo teóri-
co-metodológico. Ele acredita que o planejamento enquanto 
construção-transformação de representações é uma mediação 
teórica metodológica para ação, que em função de tal mediação 
passa a ser consciente e intencional. Tem por finalidade pro-
curar fazer algo vir à tona, fazer acontecer, concretizar, e para 
isto é necessário estabelecer as condições objetivas e subjetivas 
prevendo o desenvolvimento da ação no tempo.  

A metodologia do planejamento escolar, conforme afirma 
Vasconcellos (2000) enquadra-se no cenário da educação como 
uma tarefa docente que inclui tanto a previsão das atividades 
didáticas em termos da sua organização e coordenação em face 



Editora Via  Dourada

140 |Métodos e processos de ensino-aprendizagem no sistema educacional

dos objetivos propostos; quanto a sua previsão e adequação no 
decorrer do processo de ensino. 

Para Libâneo (2010), o planejamento tem grande impor-
tância por tratar-se de um processo de racionalização, organi-
zação e coordenação da ação docente, articulando a atividade 
escolar e a problemática do contexto social. Sob essa linha de 
raciocínio fica evidente sua preocupação em integrar a coor-
denação da ação docente à problemática do contexto social em 
que o seu público alvo está inserido, visando, sobretudo com 
essa integração, um maior rendimento escolar, pois facilitará e 
muito aos alunos, verem conteúdos que falem sobre a realidade 
que eles vivenciam em seu dia a dia.  

Os fatores que determinam a efetividade da escola são 
complexos e dinâmicos e estão intimamente interligados a fa-
tores contextuais, sendo difícil generalizar a respeito e determi-
nar objetiva e precisamente o seu efetivo papel na qualidade do 
ensino (FREITAS e GIRLING, 1999). A gestão escolar se assenta 
sobre o desenvolvimento de fundamentação teóricometodoló-
gica específica, sobre visão global da problemática da educação 
e da escola, sobre compreensão da experiência em desenvolvi-
mento na área. Sua orientação é o desenvolvimento de escolas 
efetivas, capazes de promover resultados significativos na for-
mação de seus alunos. Observando-se escolas efetivas, e nelas 
é perceptível que o seu maior objetivo é a melhoria do desem-
penho de aprendizagem de seus alunos. Escolas de sucesso são, 
pois, aquelas cujos alunos têm melhor desempenho acadêmi-
co, e que se transformam continuamente para acompanhar as 
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mudanças do mundo tecnológico e científico, atualizando o seu 
currículo (MEZOMO, 1994, p. 141). 

  

3 IMPORTÂNCIA DA FORMAÇÃO CONTINUADA 
PARA A QUALIDADE DA APRENDIZAGEM DE TO-
DOS NA ESCOLA 
 

Sabemos que a escola na atualidade sofre com o desen-
volvimento acelerado que ocorre a sua volta, onde as informa-
ções são atualizadas em função de segundos, ocasionando de 
certa forma, o desgaste e o comprometimento das ações volta-
das para o aprimoramento do ensino, fazendo com que a sala 
de aula se torne um ambiente de pouca relevância para a con-
solidação do conhecimento, tornando a vivência social o requi-
sito primordial para a busca de aprendizado (SILVA, 2012). 

Romanowski (2009) acredita que o professor deve apre-
sentar uma postura norteadora do processo ensino-aprendi-
zagem, levando em consideração que sua prática pedagógica 
em sala de aula tem papel fundamental no desenvolvimento 
intelectual de seu aluno, podendo ele ser o foco de crescimento 
ou de introspecção do mesmo quando da sua aplicação meto-
dológica na condução da aprendizagem. 

Para Romanowski (2009, p. 138) “A formação continu-
ada é uma exigência para os tempos atuais. Desse modo, po-
de-se afirmar que a formação docente acontece em continuo, 
iniciada com a escolarização básica, que de pois se complemen-
ta nos cursos de formação inicial, com instrumentalização do 



Editora Via  Dourada

142 |Métodos e processos de ensino-aprendizagem no sistema educacional

professor para agir na prática social, para atuar no mundo e no 
mercado de trabalho”.  

As universidades vêm ocupando um papel essencial, mas 
não é o único, para a formação de professores. O desenvolvi-
mento profissional não corresponde só a cursos de formação 
de professores, mas soma ao conhecimento adquiridos ao lon-
go da vida (SANTOS 2009). A formação não conduz só no saber 
na sala de aula é preciso garantir uma gestão escolar de quali-
dade e diversas práticas pedagógicas e na perspectiva histórico, 
sóciocultural.  

Os docentes precisam de qualificação tanto na área peda-
gógica como nos campos específicos do conhecimento (RIOS, 
2001). A formação inicial deve passar por reformulação profun-
da. Isso implica em garantir ao profissional um conhecimento 
básico para a sua atuação no âmbito escolar, pois a aprendiza-
gem ocorre quando por meio de uma experiência mudamos 
nosso conhecimento anterior sobre uma ideia, comportamento 
ou conceito.  

Atualmente as secretarias de educação têm investido e 
se preocupado cada vez mais com a formação dos responsáveis 
pela gestão escolar. Porém, não basta a formação continuada 
ser ofertada, é primordial que o gestor seja um profissional de-
dicado e interessado para que o sucesso pedagógico aconteça 
(LÜCK, 2005). O trabalho do gestor é transformar a realidade, 
com a finalidade de alcançar a aprendizagem de todos na es-
cola, e para isso ele precisa saber conduzir bem os processos e 
transformar e mobilizar as pessoas para que todos tenham o 
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mesmo foco, que é o aluno, sempre tendo compromisso com a 
aprendizagem. 

A formação continuada, a escola e sua gestão, devem ser 
fundamentadas em ideais que precisam ser firmados, explicita-
dos, compreendidos e compartilhados nas tomadas de decisões 
sobre a formação dos cidadãos (HYPOLITTO, 2007). Então, a 
necessidade de se repensar a gestão da educação ante a cultura 
globalizada e os desafios que a sociedade lhe impõe, enquanto 
responsável e comprometida com a formação humana de pro-
fissionais da educação e de profissionais em geral. 

O desenvolvimento de conhecimento e formação de pro-
fissionais entendidos em gestão educacional, capazes de imple-
mentar e operar as transformações necessárias dos sistemas de 
ensino e escolas, é prioritário, por ser condição fundamental 
para o imprescindível salto qualitativo da educação brasileira 
(LUCK, 2011, p.24). 

Santos (2004) considera que no esforço de inovar seu 
trabalho educativo, a experiência tem mostrado aos professo-
res que eles não contam com os recursos necessários para in-
vestir na qualidade educacional, quer seja no campo da forma-
ção em serviço, quer nas relações intraescolares, quer nos re-
cursos materiais e didáticos e na valorização profissional. Eles 
têm consciência de que não é possível renovar os conteúdos, a 
metodologia e a didática sem os meios necessários.  

Para Santos (2007), a formação continuada é vista, por-
tanto, como importante condição de mudança das práticas 
pedagógicas, entendidas a partir de dois aspectos: o primei-
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ro como processo crescente de autonomia do professor e da 
unidade escolar e o segundo como processo de pensar-fazer 
dos agentes educativos e, em particular, dos professores, com o 
propósito de concretizar o objetivo educativo da escola, que ao 
meu ver começa pela melhoria da qualidade do ensino. 

 
3.1 A LIDERANÇA DA EQUIPE GESTORA E A 
QUALIDADE NA APRENDIZAGEM DE TODOS 
NA ESCOLA 
 
A sociedade hoje espera ter uma escola que busque qua-

lidade, e para isso vem tentando desenvolver metodologias que 
auxiliem na gestão, trazendo para sua estrutura a participação 
mais ativa da comunidade, estabelecendo uma parceria para 
tentar haver uma coordenação de ações, visando melhorar a 
própria estrutura da entidade (FRANCO, p 130, 2008).  

Para que os gestores das escolas efetivem um trabalho 
articulado com sua equipe de trabalho, devem ter como obje-
tivo principal, criar um ambiente de solidariedade humana e 
de responsabilidade mútua, sem paternalismo, sendo justo e 
firme nas situações do cotidiano escolar, dividindo a autoridade 
entre os vários setores da escola (BOECHAT, 2003). O diretor 
não estará perdendo poder, mas dividindo responsabilidades e 
assim a escola estará ganhando poder.  

Sabemos que os gestores precisam se adequar, atualizar 
e procurar modificar sua postura, frente ao trabalho pedagógi-
co realizado na escola, de acordo com as constantes mudanças 
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e avanços do mundo moderno, para tornar-se um elemento 
fundamental visando a concretização de um ensino com mais 
criatividade (CAMPOS, 2010). No entanto, dentre inúmeras 
funções deve prevalecer a qualidade do processo ensino-apren-
dizagem através de uma participação mais colaborativa. 

A atividade dos gestores é de extrema importância, de-
vendo existir o diálogo aberto, auxiliando a superar as ne-
cessidades e procurando atingir objetivos propostos pelo seu 
trabalho (ARAÚJO, 2009). Os gestores precisam desenvolver 
adequadamente o seu trabalho, proporcionando um clima de 
respeito onde todos possam atingir, uma ação pedagógica da 
escola com competência, bem como motivar o grupo para o 
trabalho coletivo.  

Muitas experiências têm contribuído para a qualidade 
como foco da gestão, mas é preciso se aprofundar na constru-
ção reflexiva que não se limite apenas à parte burocrática e 
administrativa da escola como gerencia comum, mas conside-
rando a escola como uma instituição escolar complexa, que tem 
por finalidade a formação de seres humanos (BORDIGNON, 
2000). O gestor da escola tem que dominar o planejamento e 
ser influente negociador para a formulação das estratégias de 
sucesso para atingir os objetivos no percurso exigido para se 
atingir as metas previstas 

O gestor deve ser formado para atuar com maior vigor, 
fazendo uso da sua autoridade e exercendo liderança na condu-
ção do grupo ao qual é responsável (CASTRO, 2009). O concei-
to de gestão e liderança se complementa. O exercício da gestão 
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pressupõe liderança. A gestão escolar envolve o trabalho com 
as outras dimensões, como por exemplo, a gestão administra-
tiva, gestão de currículo e gestão de resultados, embora todas 
dependentes do trabalho das pessoas.  

De acordo com Araújo (2009) atualmente, mediante o 
contingente acelerado das constantes transformações sociais, 
cientificas e tecnológicas, passou-se a exigir uma nova escola 
e, em decorrência, um novo diretor, um diretor- gestor. E, para 
isso, configura-se também um novo perfil desse profissional: 
visionário, utopista, idealizador de transformação democrática, 
com formação e conhecimentos específicos ao cargo e a função 
do diretorgestor escolar.  A gestão escolar que busca a qualida-
de da educação e uma escola eficaz, onde a liderança não é so-
mente mais uma função exclusiva do indivíduo, é também uma 
função do grupo. O Gestor Educacional possui uma visão do 
futuro e parte para a sua conquista junto com todos os seus se-
guidores (LIBÂNEO, 2010). Assim, influencia a sua comunida-
de, a incentiva e a inspira na criação e para o desenvolvimento 
de um futuro melhor, ultrapassando obstáculos interpostos no 
caminho em conjunto, obtendo o sucesso e alcançando as gran-
des metas e objetivos que foram estipuladas por todos, dentro 
de um ambiente de harmonia e participação. Contudo, liderar 
é ensinar e aprender.  

O gestor escolar precisa ter como foco da sua atuação, 
o compromisso com a causa da escola, que é a promoção da 
aprendizagem (LIMA, 2007). Esse compromisso com a causa 
dá ao gestor a neutralidade necessária para que ele possa estar 



Série Saberes e Fazeres Educativos: Volume 12

  Francisca Maria B. Alves; Mara Régia P. Farias; Conceição E. de Sá Brito|147

constantemente “convidando” todos a igualmente assumir tal 
compromisso e a agir de forma fiel a esse princípio. 

  

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Este trabalho é resultado de pesquisa essencialmente bi-
bliográfica sobre a importância da família no processo de de-
senvolvimento da aprendizagem da criança; inúmeros autores 
abordam essa questão como uma atividade crítica e permanen-
te com a possibilidade de rever e elaborar uma prática educati-
va na construção do conhecimento e na formação do educando.  

Na educação, a escola sempre teve um papel fundamen-
tal, e hoje além de ensinar para a cidadania e para o trabalho, 
tem também a responsabilidade de passar os valores funda-
mentais para a vida do indivíduo, sendo que esse papel deveria 
ser uma iniciativa da família que muitas vezes não estão in-
tegrados na aprendizagem e formação de seus filhos, o apoio 
da família aos trabalhos desenvolvidos com os alunos seria um 
aliado importante para o bom êxito na construção do saber.  

Compreendemos, portanto, que o ‘se tornar’ Coordena-
dor Pedagógico constitui um processo de construção profis-
sional que está atrelado à clareza dos objetivos do trabalho a 
ser executado e que, por isso, exige uma preparação adequada. 
Este processo, pois, pressupõe um contexto em que a forma-
ção (inicial e/ou continuada) apresenta-se como essencial para 
subsidiar os coordenadores no desenvolvimento de seu traba-
lho e na construção de sua identidade e segurança.  
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Acredito que quando há uma coordenação estrutura-
da, tanto nas políticas educacionais, quanto nas experiências 
cotidianas o ambiente educacional se torna mais agradável e 
prazeroso a todos de um modo geral. Acredito que entender 
como diretor, coordenador e professor deveriam trabalhar é 
de fundamental importância para o bom andamento da escola. 
Em grande medida esse sucesso depende da postura do coorde-
nador pedagógico, que não somente precisa ter graduação na 
área, como também ter autoridade, saber conduzir os profis-
sionais para um trabalho em equipe.  

Conclui-se então que a relação escola-família cria com-
promissos, tece redes de interrelações, reproduz laços éticos 
dando novos significados e abrindo horizontes para uma for-
mação de prática pedagógica. Assim compreende-se que o diá-
logo entre a escola e a família seja capaz de possibilitar a troca 
de ideias entre as mesmas; em nenhuma instancia compete 50 
a escola julgar como certa ou errada a educação que cada famí-
lia oferece; o objetivo da escola é oportunizar e abrir espaços 
para que valores sejam adquiridos e trabalhar o respeito e as 
diferenças expressas pela família, proporcionando e garantindo 
a integridade básica do aluno e da família. 
 
REFERÊNCIAS 

ANDRÉ, M. E. D. A. & VIEIRA, M. M. S. O coordenador peda-
gógico e a questão dos saberes. In L. R. ALMEIDA & V. M. 
N. S. PLACCO (Orgs.). O coordenador pedagógico e ques-
tões da contemporaneidade. 6a ed. São Paulo: Loyola., 



Série Saberes e Fazeres Educativos: Volume 12

  Francisca Maria B. Alves; Mara Régia P. Farias; Conceição E. de Sá Brito|149

2012. 

ARAÚJO, M.C.M. Gestão Escolar. IESDE Brasil, 2009. BART-
MAN, THOMAS SNELL, S. Administração: construindo 
vantagem competitiva. São Paulo: Atlas, 1998. 

BARTMAN, THOMAS SNELL, S. Administração: construindo 
vantagem competitiva. São Paulo: Atlas, 1998. 

BOECHAT, Ivone. A Família no Século XXI. 2ª ed. Rio de Janei-
ro: Reproarte, 2003.  

BORDIGNON, G. e GRACINDO, R. V. Gestão na Educação: im-
passes, perspectivas e compromissos. São Paulo: Cortez, 
2000. 

CAMPOS, C.M. Gestão Escolar e Docência. Paulinas, 
2010. 

CASTRO, J. M.; REGATTIERI, M. (Orgs.). Interação escola–fa-
mília: subsídios para práticas escolares. Brasília: UNES-
CO, MEC, 2009. 104 p. Revisado em 2012. 

FARIAS, C.C. Direito Constitucional à Família. Revista Brasilei-
ra de Direito de Família. 

Porto Alegre, IBDFAM/Síntese, n. 23, abril-maio 2004, 
p.05. 

FERREIRA, N.S.C. Gestão e Organização Escolar. IESDE Brasil, 
2009. 

FREITAS, K.S. GIRLING, R. Liderança em gestão educacio-
nal: buscando caminhos para a escola efetiva. Esperança, 
1999. 

FRANCO, M. A. S. Coordenação pedagógica: uma práxis em 



Editora Via  Dourada

150 |Métodos e processos de ensino-aprendizagem no sistema educacional

busca de sua identidade. Revista Múltiplas Leituras, v.1, 
n.1, p. 117-131, jan/jun. 2008. 

GEGLIO, P. C. (2012). O papel do coordenador pedagógico na 
formação do professor em serviço. In V. M. N. S. Placco 
& L. R. Almeida (Orgs.). O coordenador pedagógico e o 
cotidiano da escola. 9a ed. São Paulo: Loyola Humanas e 
Artes. Viçosa, MG, 1999. 

HYPOLITTO, D. Repensando a Formação Continuada. Dis-
ponível em http://br.geocities.com/ Acesso: novem-
bro/2007. 

LIBÂNEO, J.C. OLIVEIRA, J.F. TOSCHI, M.S. Educação Escolar – 
Políticas, Estrutura e Organização. 9ª ed. São Paulo. Cor-
tez, 2010. 

LIMA, P.G.; SANTOS, S.M. O coordenador pedagógico na edu-
cação básica – desafios e perspectivas. Educare et Educa-
re, Revista de Educação. 2007. 

LÜCK, H. et al. A escola participativa: O trabalho do gestor es-
colar. 3. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2005. 

MALDONADO, M.T. Comunicação entre pais e filhos: a lingua-
gem do sentir. São Paulo: Saraiva 1997. 

PICANÇO. A.L.B. A relação escola e família - As suas implica-
ções no processo de ensino aprendizagem. Lisboa, p. 1 – 
117, 2012. 

RIOS, T. Compreender e ensinar: por uma docência da melhor 
qualidade. São Paulo: Cortez, 2001.  

ROMANOWSKI, J. P. Formação e Profissionalização docente. 
Curitiba: Ibpex, 2007. 



Série Saberes e Fazeres Educativos: Volume 12

  Francisca Maria B. Alves; Mara Régia P. Farias; Conceição E. de Sá Brito|151

LOIOLA, Rita. Formação continuada. Revista nova escola. São 
Paulo: Editora Abril. nº: 222.p.89, maio 2009. 

RUIZ, J. A Metodologia Científica: guia para a eficiência nos es-
tudos. São Paulo, Atlas, 2011. 

SANTOS, S. M. M. Formação continuada numa perspectiva de 
mudança pessoal e profissional. Disponível em www.uefs.
br/ Acesso: novembro/2017.  

SAVIANI, D. Educação Brasileira: estrutura e Sistema. 10. ed. 
Campinas, SP: Autores Associados, 2008.  

SILVA, A. M. F. da. A importância da atuação psicopedagógica 
no contexto escolar. 

Psicopedagogia On Line. 2012. Disponível em: http://www.
psicopedagogia.com.br/artigos/artigo.asp?entrID=1422. 
Acesso em novembro de 2017. 

TARFID, M. Saberes docentes e formação profissional. Petrópo-
lis: Vozes, 2002. 

VASCONCELLOS, Celso dos S: Planejamento Projeto de Ensino 
Aprendizagem e Projeto Político-Pedagógico. Ladermos 
Libertad-1. 7º Ed. São Paulo, 2000. 

ZAGURY, T., Escola sem conflitos: parceria com os pais – Rio de 
Janeiro: Record, 2008. 





Série Saberes e Fazeres Educativos: Volume 12

  CAPÍTULO 10

GESTÃO ESCOLAR: DESAFIOS E POSSIBILIDA-
DES NA GESTÃO DEMOCRÁTICA

Francisco Idenio Pontes Correia1

Aurilene Souza Moreira2

A Gestão Democrática é uma forma de gerir uma insti-
tuição de maneira que possibilite a participação, transparência 
e a democracia. Portanto, este é o compromisso da gestão de-
mocrática da educação, que necessita expressar e construir po-
líticas públicas educacionais comprometidas com a formação 
da cidadania e a felicidade de todos os cidadãos.

O processo de construção coletiva na perspectiva da ges-
tão é falar em um processo de aprendizado e de luta política 
que não se circunscreve aos limites da prática educativa, mas 
vislumbra, nas especificidades dessa prática social e de sua re-
lativa autonomia, a possibilidade de criação de canais de efetiva 
participação e de aprendizado do jogo democrático e, conse-
quentemente, do repensar das estruturas de poder autoritário 
que permeiam as relações sociais e, no seio dessas, as práticas 
educativas. 
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Vivemos em uma sociedade que se diz democrática nas 
decisões e nas ações, contudo, a averiguação da realidade sus-
cita alguns questionamentos e reflexões na busca de respostas 
sobre a democratização nas relações administrativas cotidia-
nas, formalmente garantidas por lei. 

Sabemos que a gestão escolar é eficaz quando os diri-
gentes buscam uma visão global e abrangente do seu trabalho, 
em que venha a favorecer o desenvolvimento da escola e qua-
lidade de suas ações. Escolas efetivas são capazes de promover 
aprendizagem significativa na formação dos seus alunos e con-
seguem estabelecer metas para a melhoria objetiva da apren-
dizagem, do desempenho de seus alunos e das condições para 
promovê-la.

Para assegurar a função social da escola, que é a humani-
zação dos sujeitos, a gestão educacional democrática tem alar-
gando espaço de destaque, vinculando as questões administra-
tivas com as questões pedagógicas. 

O conceito de democracia, nela contida, explana-se de 
diferentes configurações, como gestão compartilhada, partici-
pativa, ou colegiada, dando a apreender que o formidável é que 
nela a escola apresenta a sua passagem para o exercício da de-
mocracia. 

Lück (2005) ao afirmar que, se tratando de escolas como 
parte de sistema de ensino, o conceito de gestão democrática 
envolve, além dos professores e funcionários, os pais, os alu-
nos e qualquer outro representante da comunidade que este-
ja interessado na melhoria do processo pedagógico ao estilo 
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democrático, a escola é ressaltada com a autonomia, melhor 
dizendo, sua relativa autonomia, a qual assume as três dimen-
sões: administrativa, pedagógica e financeira. Falar em gestão 
democrática nos remete, portanto, quase que imediatamente a 
pensar em autonomia e participação.

No que se refere à educação, a Constituição de 1988 
estabelece como princípios básicos: o pluralismo de 
ideias e de concepções pedagógicas e a gestão de-
mocrática do ensino público (Art. 206). Esses prin-
cípios podem ser considerados como fundamentos 
constitucionais da autonomia da escola (...). Na his-
tória das ideias pedagógicas, a autonomia sempre 
foi associada ao tema da liberdade individual e so-
cial, da ruptura com esquemas centralizadores e, 
recentemente, da transformação social (GADOTTI; 
ROMÃO, 2004, p. 47). 

Pensar uma educação escolar capaz de realizar a educa-
ção em sua plenitude implica em refletir sobre a gestão escolar 
e sobre as práticas pedagógicas já consolidadas e problema-
tizá-las no sentido de produzir a incorporação das múltiplas 
dimensões de realização do humano como uma das grandes 
finalidades da escolarização básica.

Promover a gestão compartilhada com todos os segmen-
tos que compõe a escola é o projeto educativo que dá susten-
tação e confere uma identidade à escola. Tarefa essa que se dá 
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com o fortalecimento do processo democrático de um modo 
mais amplo,

Tendo em conta que a participação democrática 
não se dá espontaneamente, sendo antes um pro-
cesso histórico em construção coletiva, coloca-se a 
necessidade de se prever mecanismos institucionais 
que não apenas viabilizem, mas também incenti-
vem práticas participativas dentro da escola pública 
(PARO 1998, p.46).

Somente um planejamento educacional feito de forma 
participativa permite experimentar o desafio de lidar com a di-
ferença e produzir, a partir dela, a identidade em torno de um 
projeto educativo emancipatório. Na gestão democrática, como 
destaca Vasconcelos (1995), todos têm a oportunidade de se ex-
pressar, inclusive aqueles que geralmente não falam, mas que 
estão acreditando, estão querendo.

Diante disso constata-se, a importância do papel do ges-
tor para a construção de novos destinos, articulando-se coleti-
vamente no contexto  escolar e posicionando-se de forma efeti-
va buscando uma transformação da realidade.

Segundo Gadotti (2004), é preciso entender o que é de-
mocratização para que se possa efetivá-la. A participação possi-
bilita à população um aprofundamento do seu grau de organi-
zação. [...] ela contribui para a democratização das relações de 
poder no seu interior e, consequentemente, para a melhoria da 
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qualidade do ensino (GADOTTI, 2004. p. 16).
  De acordo cm LDB-9394/96 o artigo 14 estabelece que:

Os sistemas de ensino definirão as normas da ges-
tão democrática de ensino público na educação bá-
sica, de acordo com as suas peculiaridades e con-
forme os seguintes princípios: I – participação dos 
profissionais da educação na elaboração do Projeto 
Político Pedagógico da escola; II- participação da co-
munidade escolar e local em conselhos escolares ou 
equivalentes (Brasil, 1996, SP).

Desse modo, percebemos que os desafios e possibilida-
des de uma gestão escolar democrática  precisa ser de caráter 
participativo a fim de que novos olhares sejam ampliados nas 
tomadas de decisões de forma conjunta pensando na melhoria 
da escola. Para Lück (2009, p.75) argumenta que:

Como a gestão democrática pressupõe a mobilização 
e organização das pessoas para atuar coletivamente 
na promoção de objetivos educacionais, o trabalho 
dos diretores escolares se assenta sobre sua com-
petência de liderança, que se expressa em sua ca-
pacidade de influenciar a atuação de pessoas (pro-
fessores, funcionários, alunos, pais, outros) para a 
efetivação desses objetivos e o seu envolvimento na 
realização das ações educacionais necessárias para 
sua realização.



Editora Via  Dourada

158 |Métodos e processos de ensino-aprendizagem no sistema educacional

Sendo assim, compete na gestão democrática escolar em 
seus desafios e possibilidades estabelecer um direcionamento 
capaz de sustentar e dinamizar a cultura das escolas, para rea-
lizar ações conjuntas, associadas e articuladas, sem as quais to-
dos os esforços e gastos são despendidos sem muito resultado, 
o que, no entanto, tem acontecido na educação brasileira, uma 
vez que devemos buscar soluções práticas, localizadas, quando, 
de fato, os problemas são globais e inter-relacionados.
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 CAPÍTULO 11

O PROTAGONISMO DA GESTÃO ESCOLAR NO 
PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM DA 

REDE DE ENSINO PÚBLICA

Patrícia Guimarães da Silva1

Maria Sandra de Souza Tabosa2

Giza Kelly Barros Paulo3

1 INTRODUÇÃO

Os desafios da gestão escolar no processo de ensino e 
aprendizagem na rede de ensino público é algo que desperta o 
interesse em função da realidade educacional brasileira, a qual 
necessita de uma evolução no aspecto de gerar uma qualidade 
total na expansão de suas atividades. 

O mundo contemporâneo passa por variadas transfor-
mações em função das exigências do padrão de qualidade, na 
busca de melhores resultados, isto é um fator notório sobre 
vários aspectos e tendências no âmbito educacional. 

O âmbito educacional não difere dos demais setores la-
1 Pedagogia pela Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA; Especialista em Gestão e Coordenação 
Escolar pela Faculdade Tecnológica do Nordeste – FATENE; Mestranda em Ciências da Educação pela ISCECAP – 
MINTER. E-Mail:  patriciaeducace@yahoo.com.br.
2 Autora.
3 Autora.
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borais, tanto no segmento público como no setor privado. O 
foco da questão vai ser direcionado na  gestão escolar como 
fator de influência de ensinamento e aprendizagem na escola 
pública, mais precisamente de ensino fundamental, sem dúvi-
das tal segmento é base do conhecimento escolar organizado, 
no entanto esse segmento está deixando muito a desejar tendo 
em vista a qualidade do ensino público para a sociedade.

O aspecto qualitativo na educação básica da escola públi-
ca é um item que surge como que assume prioridade nas pau-
tas de discussões nas últimas décadas, visando uma excelente 
formulação e execução de políticas públicas educacionais sóli-
das. A questão é bastante delicada, é um problema que assola 
toda administração educacional brasileira, tendo uma séria co-
notação de gestão proveniente de atitudes políticas descabidas, 
ou seja, má gestão. Segundo Freire (2003, p.42):

Qualidade da educação; educação de qualidade. 
Educação e qualidade de vida, não importam em 
que enunciado se encontrem, educação e qualidade 
é uma questão de política, fora de cuja reflexão, de 
cuja compreensão não nos é possível entender nem 
uma nem outra.

A problemática se justifica em função da crítica realida-
de do ensino público brasileiro, e a necessidade de mudanças 
estruturais urgentes, e evidentemente a gestão escolar terá que 
se submeter às serias intervenções de natureza gerencial no 
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que diz respeito à qualidade total; sendo que na sequência tais 
mudanças devem surtir efeito no que diz respeito no segmento 
do ensino e aprendizagem como fator de qualidade no aspecto 
educacional disponibilizando para a sociedade qualidade com-
patível com as necessidades do mundo contemporâneo.

Os discursos oficiais no tocante a execução de políticas 
públicas concernentes à educação em sua base estão deixando 
muito a desejar, sob vários aspectos, visto que, há uma distân-
cia considerável entre a falácia e a praticidade das ações de ges-
tão que não atendem as várias demandas do setor, isso só faz 
mais agravar a situação educacional brasileira que traz sérios 
reflexos negativos no âmbito social, ou seja, distante da quali-
dade total necessária.

Vivemos uma exigência que se torna algo fundamental 
para avanços das instituições que é o momento da qualidade. É 
evidente quando uma corporação que oferece serviços explicitar 
sobre o padrão de qualidade total com suas especificidades 
técnicas; bem como muitos outros aspectos técnicos de con-
trole de qualidade dos produtos e serviços oferecidos a vários 
tipos de consumidores. Qualidade é na realidade o cartão de 
apresentação, e a educação, como ocorre com toda a sociedade 
vão agregando esta expressão as atividades de bens, consumo 
e serviços profissionais.

Temos como objetivo geral mostrar a importância do 
grupo gestor no processo de ensino e aprendizagem na rede 
de ensino público. Tendo ainda como os objetivos específicos 
enfatizar sobre os desafios do núcleo gestor na escola pública; 
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e explanar sobre gestão democrática que reflete na qualidade 
e equidade de ensino e aprendizagem da escola pública, tendo 
como especificidade uma pesquisa de campo em uma escola de 
ensino infantil e fundamental no ambiente periférico do muni-
cípio de Caucaia. 

Nossa sociedade não está obtendo retorno no aspecto 
qualitativo de nossa educação, na realidade há uma distância 
da sociedade quanto à realidade do tipo de gestão, até porque 
há uma necessidade de maior aproximação das famílias para 
dentro das escolas públicas, essa cultura não é utilizada em sua 
plenitude. A escola determina regras internas como se não ti-
vesse que dar amplas satisfações à sociedade, isto é, em deter-
minados momentos a profissional fica nas limitações da su-
bordinação hierárquica dos gestores e professores, deixando o 
aluno desprovido de uma atenção não só pedagógica, mas, uma 
psicológica e administrativa fundamentada em parâmetros de 
qualidade total no âmbito escolar.

O público alvo no que concerne a participação do aluno 
no meio escolar é restrita, ou porque não dizer limitada, pois, 
a gestão escolar em dados momentos juntamente com a comu-
nidade escolar não dispõem de meios capazes de transformar o 
contexto em função de limitação e da péssima logística que está 
a disposição da escolas públicas principalmente municipais. 

2 REVISÃO DA LITERATURA
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A realidade da gestão escolar brasileira é trabalhar me-
diante desafios, visto que, a situação gerencial busca nível de 
qualidade, a qual tem como foco o compromisso de um exer-
cício de qualidade, é um objetivo a ser alcançado com foco de 
um exercício de qualidade, é um objetivo a ser alcançado e para 
tal é uma meta  a atingir por meio dos esforços em forma de 
trabalho desenvolvido no âmbito escolar, levando-se em conta 
que o gestor vai desenvolver seu ofício não de forma absolutis-
ta, mas, trabalhando dentro de uma ótica que envolva ampla 
participação dos indivíduos integrantes da comunidade escolar 
juntamente com a família dos alunos, gerindo uma participa-
ção real, humana e efetiva. Segundo Maia (2003):

Acreditamos que independentemente do olhar di-
ferente sobre a educação, todos os envolvidos com 
a questão com a questão, desde os organismos in-
ternacionais até governos locais e profissionais da 
área estão preocupados com o mesmo problema: a 
falta de qualidade para uns, pode não ser para ou-
tros; porém existe unanimidade em considerar que 
a política educacional não está cumprindo seu papel 
com qualidade de ensino (MAIA, 2003, p.85).

A gestão escolar é algo que necessita ajustes em todos os 
aspectos, tal função além de exigir técnica e sensibilidade, há 
necessidade integral de compromisso com a causa de educação 
principalmente no âmbito da Administração Pública. Uma ges-
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tão escolar compromissada gera frutos positivos no ambiente 
educacional, adquirindo desta feita qualidade e pode de supe-
ração, tendo controle das questões administrativas, financeiras 
e educacionais.

Foi amplamente reconhecido que a qualidade da educa-
ção se assenta sobre a competência de seus profissionais em 
oferecer para seus alunos e a sociedade em geral experiências 
formativas e capazes de promover o desenvolvimento de conhe-
cimentos, habilidades e atitudes necessárias ao enfrentamento 
dos desafios em um mundo globalizado, tecnológico, orientado 
por um acervo cada vez mais complexo de informações e por 
uma busca de qualidade em todas as áreas de atuação.

O desenvolvimento contínuo da competência profissio-
nal constitui-se em um grande desafio a ser assumido por meio 
dos profissionais no âmbito escolar  e pela sistemática de ensi-
no, pois se constitui fundamentalmente no padrão de qualida-
de de ensino. Nenhuma escola se estrutura de forma excelente 
se não por meio de seus profissionais que nela atuam. 

Nenhum ensino por ser chamado democrático se não for 
com a participação efetiva de todos os funcionários da escola, 
isso define a qualidade de gestão, não apenas uma cúpula dire-
tiva que toma conta do poder da escola, mas, u conjunto junta-
mente com somatório de esforços com a direta participação de 
alunos e familiares se constrói uma nova visão administrativa, 
pedagógica e social de uma pública moderna. Segundo Lück 
(2009, p.12):
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A busca pela permanente pela qualidade e melhoria 
contínua da qualidade da educação passa, pois, pela 
definição de padrões de desempenho e competên-
cias de diretores escolares, dentre outros, de modo 
a nortear e orientar o seu desenvolvimento. Este é 
um desafio que os sistemas, redes de ensino, escolas 
profissionais enfrentam e passam se constituir na 
ordem do dia das discussões sobre a melhoria da 
qualidade de ensino.

Em face da crítica realidade educacional a dinâmica de 
gestão necessita atualizar suas dinâmicas, aperfeiçoar seus 
profissionais além da valorização funcional com salários com-
patíveis com a importância da função, o qual está amplamente 
defasado. Não se trabalha na gestão só com ideias, a compe-
tência envolve capacitação e praticidade por meio do desenvol-
vimento das dinâmicas e valorização profissional sob todos os 
aspectos.

Uma das competências básicas do diretor escolar e pro-
mover na comunidade o entendimento do papel de todos em 
relação à educação e função social da escola mediante a adoção 
de uma filosofia comum e clareza de uma política educacional, 
de modo a haver unidade e efetividade no trabalho de todos. O 
desenvolvimento dessa concepção passa pelo estudo contínuo 
de fundamentos, princípios e diretrizes educacionais, postos 
tanto na legislação educacional, que define os fins da educação 
brasileira e organiza e orienta a sua atuação, quanta literatura 
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educacional de ponta e atual (PENIN, 2001, p.13).
É fundamental definir competências tendo por objetivo 

o estabelecimento dos parâmetros, no sentido de orientar 
a execução dos serviços, como no que concerne a orientação 
dos estudos e preparação para tal exercício. Todo e qualquer 
profissional desempenha um conjunto de funções, associadas 
entre si, para cujo desempenho são necessários conhecimentos, 
habilidades e atitudes específicos e articulados entre si. 

É de competência do grupo gestor na otimização do es-
tabelecimento escolar o qual o mesmo gerencia realizar uma 
dinâmica laboral efetiva em seu ambiente escolar, adotando 
uma linha de raciocínio direcionada para o desenvolvimento 
das respectivas competências do referido trabalho. Em primei-
ro plano, diz respeito a exercitar uma visão com abrangência 
do seu trabalho e do conjunto de competências necessárias 
para uma desenvoltura adequada à realidade escolar. Em se-
gundo plano, deve se mensurar uma programação para uma 
linha de desenvolvimento das reais competências para se fizer 
efetiva no enfrentamento no tocante aos desafios em cada uma 
de suas respectivas dificuldades.

É racional definir uma lista específica de competências 
que possa fazer uma avaliação e acompanhamento diário do 
desempenho, sendo tal dinâmica uma motivação estratégica de 
auto monitoramento e consequente avaliação.

3 A IMPORTÂNCIA DE UMA LEGÍTIMA GESTÃO 
DEMOCRÁTICA
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Aceitando-se que a questão democrática deve implicar 
necessariamente a participação da comunidade, parece faltar 
ainda uma maior precisão do conceito de participação. A esse 
respeito, quando se usa esse termo, há uma preocupação no li-
mite da participação nas decisões. Isto não elimina, obviamen-
te, a participação na execução; mas também não a tem como 
fim e sim como meio, quando necessário, para a participação 
propriamente dita, que é a partilha do poder, a participação 
na tomada de decisões. É importante ter sempre este aspecto 
para que não se tome a participação na execução com fim em 
si mesmo, quer como sucedâneo da participação nas decisões 
quer como maneira de escamotear a ausência desta última no 
processo (PARO, 2003, p.16).

A  organização  escolar  estruturada pela sociedade capi-
talista procura, em última instância, a manutenção das relações 
sociais de produção, refletindo as divisões sociais existentes, 
com tendência a perpetuá-las e acentuá-las enfatizando, assim, 
a manutenção do poder de classe dominante. Sob a influência 
da ideologia burguesa, realiza escolhas, estabelece critérios que 
desfavorecem aos já desfavoráveis, excluindo de seus limites a 
bagagem experiencial da criança, especialmente a criança do 
povo, utilizando autoritarismo e das práticas centralizadas. Se-
gundo Snyders (1977, p.105-107):

A escola não é o feudo da classe dominante; ela é 
terreno de luta entre a classe dominante e a classe 
exploradora; ela é o terreno em que se defrontam 
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as forças do progresso e as forças conservadoras. O 
que lá se passa reflete a exploração e luta contra ex-
ploração e luta conta a exploração. A escola simul-
taneamente reprodução das estruturas existentes, 
correia de transmissão da ideologia oficial, domesti-
cação – mas também ameaça à ordem estabelecida e 
possibilidade de libertação. O seu aspecto reprodu-
tivo não a reduz a zero: pelo contrário, marca o tipo 
de combate, que ele já desencadeado e que é preciso 
continua-lo. É desta dualidade, característica da luta 
de classes, que institui a possibilidade de luta.

A escola não é apenas um ambiente educacional que pro-
duz as relações sociais, mas um espaço físico no qual a socieda-
de produz elementos que entra em própria contradição. É um 
local em que as contradições se propagam através da sistemá-
tica de vida capitalista, a escola contradições se propagam atra-
vés da sistemática de vida capitalista, a escola gera subsídios 
que produz um autoquestionamento. A escola não é apenas um 
ambiente de lançamento de conhecimento, e envolve um ra-
ciocínio questionador no intuito de se libertar das  amarras e 
limitações que geram atraso de gestão, no entanto, ao mesmo a 
escola se torna um referencial de conotação não mais interior, 
e sim, motivador dos grupos sociais que lutam por legitimidade 
e poder.

Na realidade a escola é um espaço de livre circulação de 
ideologias onde a classe dominante espalha suas concepções 
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onde a classe dominante espalha concepções, ao mesmo tem-
po em que permite a ação dos intelectuais orgânicos rumo ao 
desenvolvimento de práticas educacionais em busca da demo-
cratização.

A escola como instituição que deve procurar a socializa-
ção do conhecimento, da ciência, da boa e apurada técnica e das 
motivações das artes produzindo um nascedouro de positivida-
des sociais, as quais devem estar comprometidas politicamente 
e suprir as lacunas em necessidades da conjuntura onde está 
o estabelecimento escolar em função dos princípios educati-
vos capazes de responder às demandas sociais. Segundo Hora 
(2012):

A questão da democratização da escola sido analisa-
da sobre três aspectos, de acordo com a percepção 
dos órgãos oficiais ou na perspectiva dos educado-
res, especialmente daqueles que fazem uma análise 
mais crítica do processo educacional: democratiza-
ção com ampliação do acesso à instituição educa-
cional; democratização dos processos pedagógicos 
e democratização dos processos administrativos 
(HORA, 2012, p.32).

Os órgãos oficiais entendem a democratização do ensino 
como a facilidade de acesso à escola pelas camadas mais eliti-
zadas da população. Para isso desenvolvem programas que tem 
como principal objetivo o aumento do número, com a cons-
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trução de salas de aula e escolas, garantindo o seu discurso de 
universalização do ensino. No entanto, na prática, não atentam 
para as condições mínimas necessárias a efetivação desse pro-
cesso democrático, não oferecendo salários e vencimentos dig-
nos aos professores, gestores e servidores dos estabelecimentos 
de ensino público, numa lastimável situação de penúria pro-
fissional, igualmente com péssimas condições de favoráveis ao 
ensino e aprendizagem.

Os educadores encaram a democratização como desen-
volvimento de processos pedagógicos que permitam e politi-
queiros, ou seja, a educação não deve está submissa aos opor-
tunistas. Segundo Werneck (2007, p.40):

Vivemos o momento da qualidade. Ouvimos fa-
lar em qualidade total ISSO 9.000 e muitos outros 
elementos de controle de qualidade dos produtos e 
serviços oferecidos a vários tipos de consumidores. 
Qualidade é a linguagem da moda e a educação com 
acontece com toda a sociedade vai incorporando.

Outra via para democratização do ensino conforme os 
educadores, passa pelas mudanças nos processos administra-
tivos do âmbito do sistema escolar, vislumbradas através da 
participação de professores e pais nas decisões tomadas, elei-
ções para cargos diretivos, assembleias e eliminação das vias 
burocráticas e padrão de gestão escolar e qualidade pedagógica 
para atender as demanda da realidade escolar do mundo con-
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temporâneo.
No aspecto relacional deve-se motivar a conscientização 

dos alunos e comunidade local da importância e valor da es-
cola para construção de uma sociedade melhor, mais efetivi-
dade dos professores para como os alunos, fazer uso do diá-
logo sempre necessário. A boa comunicação é um dos fatores 
preponderantes para uma gestão de qualidade, bem como o 
professor ampliará por meio de uma fácil fluência verbal o re-
passe do conhecimento, e em reciprocidade o aluno terá uma 
aprendizagem de qualidade.

Há necessidade de uma modernização na gestão escolar 
no tocante a logística de recursos didáticos modernos, em mui-
tas ocasiões é desenvolvido por parte dos professores, gerando 
um grande desconforto além de ser antipedagógico, pois, im-
provisar é uma atividade de exceção à regra, na escola pública 
do ensino fundamental está se tornando algo corriqueiro. Há 
ausência de projetos educacionais que impulsione a motivação 
do aluno nos aspectos educacionais e esportivos.

Um grande problema apontado por meio dos docentes é 
a falta de motivação profissional, é algo a ser superado não só 
pela boa vontade e esforço dos professores, mas é necessária 
uma séria atenção a profissão de professor em Caucaia. Não só 
aspecto salarial, mas valorização profissional de todos os pro-
fessores do ensino fundamental, bem como, condições funcio-
nais e pedagógicas atualizadas. 

As escolas de educação fundamental  não estão em sin-
tonia com a dinâmica pedagógica exigida para o século XXI, ou 
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seja, não há desenvoltura de qualidade total e como tal, a desva-
lorização profissional é pública e notória, sendo bem estabele-
cida nos resultados, a cada ano se torna amplamente deficitária 
em qualidade de vida educacional, tanto para o professor como 
na qualidade do potencial intelectual da maioria dos alunos, 
os quais frequentam escola, não tendo o devido compromisso 
com sua educacional pessoal que é fator definidor do futuro 
dos mesmos.

Ausência familiar é uma constante, isso contribui com a 
exposição do aluno ao segmento violento da sociedade, acom-
panhado do consumo e tráfico drogas, o crescimento da mar-
ginalidade, jovens violentos ou reféns dessa situação, psicolo-
gicamente abalados gerando seres desinteressados, com baixa 
estima e desfocados dos assuntos educacionais por falta de uma 
atenção constante, o apoio familiar praticamente em alguns ca-
sos é inexistente. 

As oportunidades para gestão e aprendizagem de quali-
dade se dão por meio dos programas educacionais e projetos 
pedagógicos efetuados mensalmente, sendo utilizados para as 
respectivas dinâmicas vídeos, esportes, e outras metodologias 
compatíveis com cada faixa etária.

É necessário conforme os professores que seja 
implementada parcerias com empresas privadas e entidades 
públicas para melhoria do ensino. Buscando desenvolver uma 
aprendizagem de qualidade, favorecendo a formação de impor-
tantes intercâmbios. Sendo fundamental que se faça capacita-
ção com palestras por meio de metas a serem cumpridas com 
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fundamento no Programa Desenvolvimento Escolar – PDE da 
respectiva unidade escolar.

Observamos que o contato direto, com os alunos tem a 
possibilidade de transformar realidade (digo, tentar, melhorar 
nossa realidade educacional no Brasil). 

É de fundamental importância que Estado mantenha 
seus programas em plena atividade, valorizando o corpo do-
cente e discente em suas respectivas atividades e dinâmicas. 
As quais conforme enfatizam os docentes é necessário forneci-
mento de material didático, principalmente livros para motivar 
o conhecimento e a cultura.

A concepção de ensino construtivista, onde o foco do en-
sino está no entendimento de que aprender não é copiar ou re-
produzir um realidade. O aluno é sujeito no processo de ensino 
e aprendizagem, sendo capaz de elaborar uma representação 
pessoal sobre o conteúdo objeto e aprendizagem.

Procura-se oferecer um ensino voltado para a realida-
de do aluno, com acompanhamento em suas dificuldades de 
aprendizagem, estimulando a participação do colegiado e dos 
pais. Capacitando os professores para melhor atualizarem pe-
rante os riscos encontrados na Comunidade Escolar. Segundo 
Gramsci (1978, p.137):

A tendência democrática intrinsicamente não con-
sistir apenas em que um operário manual se torne 
qualificado, mas em que cada “cidadão” possa tor-
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nar “governante” e que a sociedade o coloque, ain-
da “abstratamente”, nas condições gerais de poder 
fazê-lo.

 4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O grupo gestor, professores e alunos estão imbuídos em 
desenvolverem atividades tipicamente de suas áreas de atua-
ção, no entanto para que ocorra harmonia as partes envolvidas 
tem que possuir além do senso de responsabilidade, mas en-
tender a posição do outro. 

Não adianta estar em uma escolar sem seus integran-
tes não entenderem as finalidades para as quais estão desen-
volvendo, pois, não se pode viver uma vida escolar alienada 
ou particularizada. É função disso que surge as deficiências na 
atualidade da escola pública, mais especificamente no tocante 
as carências estruturais e existenciais da escola alvo da pesqui-
sa acima desenvolvida. 

A necessidade de conscientização profissional e social 
do grupo gestor, professor, alunos e a família como suporte ou 
apoio necessário na interação social. É fundamental essa par-
ticipação da comunidade escolar, visto que, sem tal pratica  a 
escolar pública se tornará obsoleta.

O ensino e aprendizagem são elementos fundamentais 
na desenvoltura pedagógica, mas, o grupo gestor é fundamen-
tal em sua participação comunicativa com fluência verbal ativa 
constante gerando empatia entre as partes envolvidas. É fator 
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preponderando no campo relacional da escola, além de dar o 
suporte logístico mediante as necessidades, no entanto muitas 
vezes não pode desenvolver aquilo deveria consolidar em fun-
ção das limitações e dos parcos recursos destinados ao segmen-
to educacional. A democracia surge nesse contexto como im-
portante componente de fundamental qualidade para o ensino.
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 CAPÍTULO 12
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1 INTRODUÇÃO

O presente artigo pretende apresentar uma investigação 
sobre a importância e a necessidade da formação do professor 
no Brasil, tema que vem sendo objeto de debate e de profun-
das reformulações ao longo da História. Vale ressaltar que a 
evolução da estrutura do poder no Brasil determinou transfor-
mações no ensino fazendo surgir a figura do professor como 
ator principal do processo de aprendizagem. Para nosso emba-
samento teórico, utilizaremos, fundamentalmente, dos estudos 
de Dermeval Saviani, mormente a Pedagogia Histórico-Crítica, 
na qual o autor nos apresenta sua visão acerca de uma educa-
ção para a emancipação humana. Dito de outro modo, delimi-
tamos nosso objetivo a partir da Pedagogia Histórico-Crítica, 
no intuito de compreender como está explicitado, nessa ten-

1 Mestranda em Ciências da Educação – CECAP/DF. E-mail: valdericefcosta@gmail.com
2 Mestranda em Ciências da Educação – CECAP/DF. E-mail: jucileide1027@gmail.com
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dência pedagógica, o papel transformador desse profissional da 
educação, bem como as possibilidades e as estratégias aí apon-
tadas, para uma educação que contribua para a construção do 
homem emancipado.

Nas duas últimas décadas a Pedagogia Histórico-Críti-
ca tem sido citada como uma perspectiva educacional que visa 
resgatar a importância da escola e a reorganização do proces-
so educativo. Porém, percebemos que os conhecimentos que 
a maioria dos educadores possue sobre esta são superficiais, 
dificultando assim a sua implementação como metodologia de 
ensino. O educador, conhecendo a teoria que sustenta a sua 
prática, pode suscitar transformações na conscientização dos 
educandos e demais colegas, chegando até aos condicionantes 
sociais, tornando o processo ensino-aprendizagem em algo re-
almente significativo, em prol de uma educação transformado-
ra, que supere os déficits educacionais e sociais atuais.

A Pedagogia Histórico-Crítica é um marco no movimen-
to educacional brasileiro, porém pouco desenvolvida no coti-
diano das escolas. Pretende-se com este trabalho demonstrar 
aos profissionais da educação a viabilidade desta ser colocada 
em prática em sala de aula, oportunizando assim uma práti-
ca docente comprometida com o processo ensino-aprendiza-
gem, com a promoção das capacidades psíquicas, promovendo 
a promoção humana dos educandos, para que estes rompam a 
alienação, colocando-se conscientemente no âmbito social.

2 FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO BRASIL: 
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UMA ABORDAGEM DA PEDAGOGIA HISTÓRICO-
-CRÍTICA DE DERMEVAL SAVIANI

2.1  A PEDAGOGIA HISTÓRICO-CRÍTICA E O 
CENÁRIO EDUCACIONAL NO BRASIL

De acordo com Saviani (2011, p. 13), a essência do tra-
balho educativo consiste no “[...] ato de produzir, direta e in-
tencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade 
que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos 
homens”. Tal concepção considera o problema da seleção dos 
conteúdos humano-genéricos necessários à formação e ao de-
senvolvimento do educando no contexto da prática social, nesse 
sentido, os processos de assimilação e transmissão do conhe-
cimento acontecem mediante compilação de fatos históricos, 
sociais e científicos acumulados ao longo da história. A escola, 
portanto, cumpre um papel fundamental no desenvolvimen-
to do educando, o conhecimento científico se apresenta como 
instrumento indispensável para o desenvolvimento do trabalho 
educativo, tanto à compreensão da realidade na qual se efe-
tiva a prática pedagógica, considerando-se as finalidades e os 
objetivos da educação escolar, quanto ao próprio conteúdo do 
conhecimento científico, como instrumento direto de formação 
humana.

Através dos estudos levantados sobre as tendências pe-
dagógicas e em busca de soluções para os problemas da educa-
ção brasileira, Saviani elaborou a Pedagogia Histórico-Crítica, 
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a teoria que busca captar o movimento objetivo do processo 
histórico. Fundamentada nos princípios marxistas, é uma pe-
dagogia que favorece as camadas populares, voltada para uma 
educação de conscientização e de prática social, especialmente 
para a classe trabalhadora, com o intuito de desencadear a luta 
contra a classe dominante, contra a burguesia. Esta corrente 
pedagógica firmou-se fundamentalmente a partir de 1979, pro-
curando deter o caráter crítico/social que as teorias reproduti-
vistas possuem, visando, porém historicizar a educação, o que 
elas não propõem.

A escola tem um significado único nessa pedagogia, pois 
é a base para o desenvolvimento histórico da sociedade, logo 
vemos a possibilidade de uma educação transformadora a par-
tir do momento que essa instituição opta por uma base que lhe 
proporcione tal ação. Por outro lado, ainda se percebe na escola 
a reprodução de uma pedagogia tradicional, que tinha como 
metodologia encher os indivíduos de novas informações, de 
novos conhecimentos, seguindo uma teoria pedagógica de mé-
todos, os quais consideram apenas a assimilação e a transmis-
são de conteúdos. Para esse processo, a educação era voltada 
para o professor como figura central, pois ele era quem possuía 
o conhecimento, apesar de que esse educador não necessitava 
de muitas informações, apenas o essencial para a transmissão. 
O aluno era um mero receptor que escutava e reproduzia as 
informações do professor, que era a autoridade da escola. 

Saviani, em seus estudos sobre as tendências pedagógi-
cas, detectou que, na educação brasileira, existem quatro gran-
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des tendências: a concepção humanista tradicional, a concep-
ção humanista moderna, a concepção analítica e a concepção 
dialética. Pertenciam à última as teorias reprodutivistas. Estas, 
por sua vez, faziam a crítica e não apresentavam alternativas 
de mudanças. Sendo assim, acabavam por reproduzir os mo-
dos da sociedade vigente. Elas não asseguravam uma funda-
mentação que propiciasse efetivas transformações sociais, que 
articulassem a educação com as transformações sociais.

De acordo com a concepção histórico-crítica, a valorização 
da escola como instrumento de apropriação do saber contribui 
para a eliminação da seletividade social, favorecendo, portan-
to, a construção da democracia. Dessa forma, Saviani esclarece 
sobre a importância dos sujeitos na construção da história. O 
estudo dos conteúdos curriculares, por sua vez, tomará a prá-
tica social dos estudantes como elemento da problematização 
diária na escola.

[...] trata-se de uma dialética histórica expressa no 
materialismo histórico, que é justamente a concep-
ção que procura compreender e explicar o todo des-
se processo, abrangendo desde a forma como são 
produzidas as relações sociais e suas condições de 
existência até a inserção da educação nesse proces-
so. (SAVIANI, 2011, p.120).

Nesse viéz, a construção, ainda em processo, da aplica-
bilidade da pedagogia histórico-crítica representa um avanço 
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para o campo educacional brasileiro por sustentar que apenas 
mediante o domínio do conhecimento socialmente produzido 
será viabilizada a transformação social com a eliminação dos 
privilégios existentes e a efetiva concretização dos princípios 
democráticos.

Na Pedagogia Histórico-Crítica a educação escolar é va-
lorizada, tendo o papel de garantir os conteúdos que permitam 
aos alunos compreender e participar da sociedade de forma crí-
tica, superando a visão de senso comum. A ideia é socializar o 
saber sistematizado historicamente e construído pelo homem. 
Nesse sentido, o papel da escola é propiciar as condições neces-
sárias para a transmissão e a assimilação desse saber.

Esta  concepção  nasceu  das  necessidades  postas  pela 
prática de muitos educadores, pois as pedagogias tradicionais, 
nova e tecnicista não apresentavam características historiciza-
doras; faltava-lhes a consciência dos condicionantes histórico 
sociais da educação (SAVIANI, 2007). Portanto, é na realidade 
escolar que se enraíza essa proposta pedagógica. Esta Pedagogia 
objetiva resgatar a importância da escola, a reorganização do 
processo educativo, ressaltando o saber sistematizado, a partir 
do qual se define a especificidade do saber escolar. Esta é uma 
teoria de grande relevância para a educação brasileira, pois evi-
dencia um método diferenciado de trabalho, especificando-se 
por passos que são imprescindíveis para o desenvolvimento 
do educando (Primeiro passo: Prática Social; Segundo passo: 
Problematização; Terceiro passo: Instrumentalização; Quarto 
passo: Catarse; Quinto passo: Prática Social). Seu método de 
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ensino visa estimular a atividade e a iniciativa do professor; 
favorecer o diálogo dos alunos entre si e com o professor, sem 
deixar de valorizar o diálogo com a cultura acumulada histori-
camente; levar em conta os interesses dos alunos, os ritmos de 
aprendizagem e o desenvolvimento psicológico, sem perder de 
vista a sistematização lógica dos conhecimentos, sua ordenação 
e gradação para efeitos do processo de transmissão-assimila-
ção dos conteúdos cognitivos.

[...] a possibilidade de se articular uma proposta pe-
dagógica, cujo ponto de referência, cujo compromis-
so, seja a transformação da sociedade e não sua ma-
nutenção, a sua perpetuação. (SAVIANI, 2011, p. 93).

O projeto pedagógico instituído por Saviani a partir da 
década de 70, na perspectiva de uma compreensão histórica 
e crítica da educação, denominado, pelo próprio educador, de 
pedagogia histórico-crítica veio responder à necessidade de en-
contrar alternativas à pedagogia dominante. 

A prática social constitui o ponto de partida e o ponto 
de chegada da prática pedagógica, cabendo à problematização 
identificar as questões suscitadas pela prática social. Essa é a 
teoria do conhecimento pensada enquanto uma possibilidade 
significativa, hoje, de formação de professores.

2.2 FORMAÇÃO DE PROFESSORES NUMA 
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PERSPECTIVA HISTÓRICO-CRÍTICA

A formação do professor no Brasil vem sendo objeto de 
debate e de profundas reformulações ao longo da História. Vale 
ressaltar que a evolução da estrutura do poder no Brasil de-
terminou transformações no ensino fazendo surgir a figura do 
professor como ator principal do processo de aprendizagem. 
Através dessa nova tendência pedagógica, Saviani pretendeu 
superar a opção entre a essência humana abstrata e a existên-
cia empírica. Para ele, a Pedagogia Histórico-Crítica pode ser o 
ponto de partida e de chegada para uma prática social igualitá-
ria, pois, superando o autoritarismo da Pedagogia Tradicional 
e o caráter de frouxidão com os conteúdos e disciplinas, de-
senfreada pela Pedagogia Nova, pode-se optar por uma teoria 
que trabalhe dialeticamente a prática pela teoria e a teoria pela 
prática, valorizando o ensino sistematizado e o conteúdo histo-
ricamente acumulado.

Para superar a situação de opressão, própria do 
“Antigo Regime” e, ascender a um tipo de sociedade 
fundada no contrato social celebrado “livremente” 
entre os indivíduos, era necessário vencer a barreira 
da ignorância. Só assim seria possível transformar 
os súditos em cidadãos [...] (SAVIANI, 2001, p. 9).

A escola passou, então, a ser pensada como instrumen-
to capaz de sanar a marginalidade, a miséria, o analfabetismo. 
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Neste contexto é chamada a cumprir uma clássica função, en-
quanto instituição encarregada da transmissão da cultura e do 
saber sistematizado. A pedagogia defendida por Saviani difere-
-se das demais, uma vez que parte da compreensão do homem 
como ser concreto, ao mesmo tempo em que propõe uma edu-
cação que valoriza a assimilação do saber objetivo produzido 
historicamente – não obstante o reconhecimento de matérias-
-primas, produção e compreensão de suas manifestações.

Ao discutir a formação docente, Saviani (1997) argu-
menta, recorrendo às concepções pedagógicas, que existem 
dois modelos predominantes de formação de professores. Na 
primeira ordem, uma formação que contemple os conteúdos 
culturais-cognitivos; na segunda, o conhecimento pedagógico-
-didático. O autor acrescenta ainda que, essas modalidades não 
encerram os saberes necessários à atuação docente. Existe ain-
da o pedagógico; o críticocontextual e o atitudinal. 

O fato é que a qualidade da educação está fortemente 
aliada à qualidade da formação dos professores. Outro fato é 
que o que o professor pensa sobre o ensino determina o que o 
professor faz quando ensina. Daí a necessidade de se pensar na 
formação do professor para que o mesmo possa, de forma se-
gura e teorizada, garantir uma educação de qualidade que não 
seja mera reprodução de conhecimentos e informações. 

A atividade educativa comprometida com os objetivos e 
finalidades da educação escolar, tal como concebida pela pe-
dagogia histórico-crítica, não prescinde de uma formação do 
educador com bases sólidas, fundamentada em conhecimentos 



Editora Via  Dourada

188 |Métodos e processos de ensino-aprendizagem no sistema educacional

científicos. Tais conhecimentos orientam as análises e proposi-
ções acerca do desenvolvimento do trabalho educativo, o qual 
implica a transmissão-assimilação dos mesmos de forma siste-
mática, direta e intencional, objetivando a formação do homem 
como ser genérico, conhecedor da realidade concreta que de-
termina sua existência na sociedade de classes, bem como das 
possibilidades de transformação consciente dessa realidade.

A educação estará contribuindo para superar o pro-
blema da marginalidade na medida em que formar 
indivíduos eficientes, portanto, capazes de darem 
sua parcela de contribuição para o aumento da pro-
dutividade da sociedade. Estará ela cumprindo sua 
função de equalização social, identificada nesse con-
texto com o equilíbrio do sistema. (SAVIANI, 2001, 
p. 17).

Nesse contexto, o papel transformador da escola perpas-
sa a teoria de que o homem, sendo produto da história, se pren-
da a reprodução das condições dominantes, o homem é, assim, 
visto como um ser inerentemente social e, como tal, sempre 
ligado às condições sociais. O professor desempenha a função 
de compreender essas mudanças e relacionando-as às teorias, 
consiga despertar no educando o caráter crítico formulado por 
suas próprias concepções. O ideal não são as respostas prontas 
e sim o caminho que possibilitou essas respostas.

Trata-se, portanto, de uma reflexão pautada no méto-
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do dialético que possibilita ao educador o desenvolvimento da 
capacidade de refletir com profundidade e rigorosidade sobre 
os problemas educacionais. Tal atividade tem como finalidade 
favorecer a compreensão desses problemas em sua totalidade, 
bem como a análise dos condicionantes do trabalho educativo 
para o encaminhamento de possibilidades efetivas para a for-
mação do educando, considerando a concepção histórico-social 
de formação humana.

[...] a prática será tanto mais coerente e consistente, 
será tanto mais qualitativa, será tanto mais desen-
volvida quanto mais consistente e desenvolvida for 
a teoria que a embasa. (SAVIANI, 2011, p. 91).

Nesse sentido, o trabalho educativo se desenvolve num 
tempo suficiente para que as habilidades, os conceitos que se 
pretende sejam assimilados pelos alunos, sem descontextuali-
zar de suas histórias pessoais e sociais. Saviani propõe “a possi-
bilidade de se articular uma proposta pedagógica cujo ponto de 
referência, cujo compromisso, seja a transformação da socieda-
de e não sua manutenção, a sua perpetuação”.

O professor, enquanto alguém que, de certo modo, 
apreendeu as relações sociais de forma sintética, é 
posto na condição de viabilizar essa apreensão por 
parte dos alunos, realizando a mediação entre o alu-
no e o conhecimento que se desenvolveu socialmen-
te. (SAVIANI, 2011, p. 122).
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Nessa concepção evidencia-se a necessidade de se distin-
guir aquilo que é fundamental, o ‘clássico’, os elementos cul-
turais, que precisam ser assimilados, bem como a organização 
dos meios (conteúdos, espaço, tempo e procedimentos) através 
dos quais, progressivamente, cada indivíduo singular realize, 
na forma de segunda natureza, a humanidade produzida histo-
ricamente.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pedagogia defendida por Saviani difere-se das demais, 
uma vez que parte da compreensão do homem como ser con-
creto, ao mesmo tempo em que propõe uma educação que va-
loriza a assimilação do saber objetivo produzido historicamen-
te – não obstante o reconhecimento de matérias-primas, pro-
dução e compreensão de suas manifestações.

De acordo com Saviani, para uma pessoa aprender a fa-
lar, ela não precisa da escola, mas para ler e escrever sim. “Os 
conteúdos acabam sendo sonegados da população, dos traba-
lhadores na verdade, porque a elite dominante tem escolas que 
asseguram esse acesso. Por isso é que defendo a valorização 
dos conteúdos e conhecimentos sistematizados. A escola tem 
de priorizar isso”, diz.

Para abordar a ação pedagógica, Saviani procura traba-
lhar três grandes problemas: a ausência de um sistema de edu-
cação; a teoria que é incorporada na prática; a descontinuidade 
das atividades educacionais. Esses três problemas também de-
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nominados pelo autor de desafio fazem parte do conjunto para 
iniciar a ação pedagógica da Pedagogia Histórico-Crítica, uma 
vez que, observada a educação brasileira, não vemos definidos 
qual é o sistema educacional de fato no qual a teoria está vin-
culada e a qual propósito ela se revela na prática. Assim, cabe à 
teoria um grande desafio: a criação de um sistema educacional, 
que, segundo Saviani, é um grande problema, pois parece um 
“entrave prático ao avanço da teoria” (2011, p. 108).

Considerada um marco na educação brasileira, porém 
pouco praticada no cotidiano escolar, a Pedagogia Histórico-
-Crítica, tem como foco a transmissão de conteúdos científicos 
por parte da escola, porém sem ser conteudista. O ensino con-
teudista é aquele em que se passa uma quantidade enorme de 
conteúdo, sem se preocupar com o desenvolvimento intelectu-
al, cultural e de raciocínio do aluno. A teoria de Saviani, no en-
tanto, preza pelo acesso aos conhecimentos e sua compreensão 
por parte do estudante para que este seja inclusive capaz de 
transformar a sociedade. 

Diante do exposto, compreendemos que a Pedagogia 
Histórico-Crítica, em toda sua teoria, busca uma prática reno-
vadora dentro do contexto sócio histórico atual das escolas bra-
sileiras, valorizando a passagem do conteúdo, a aquisição do 
conhecimento dos alunos e, especialmente, a transformação da 
prática social.

Desse modo, o educador que possui uma visão clara e 
sintética da realidade busca entender e posicionar a visão sin-
crética que os educandos possuem acerca da temática para as-
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sim alavancar o percurso trilhado no entendimento que com-
preende o conhecimento como uma produção humana, a partir 
dos modos de produção social.

Assim, este artigo traz contribuições para o alargamento 
da consciência dos educadores, de modo que em suas práticas 
institucionais concretamente situadas gestem propostas que 
confiram a ação pedagógica, no sentido de que se entenda que 
o papel da educação escolar é a de possibilitar o acesso dos indi-
víduos aos conhecimentos sistematizados, aos conhecimentos 
formais, da cultura letrada. Desse modo, a Pedagogica Histó-
rico-Crítica reforça a importância da valorização da formação 
do professor para que o mesmo possa, de forma segura e teo-
rizada, garantir uma educação de qualidade que não seja mera 
reprodução de conhecimentos e informações. 

Enfim, Saviani defende o trabalho com os conteúdos cul-
turais como elemento de construção de uma pedagogia verda-
deiramente revolucionária. Para tanto, a tendência pedagógica 
histórico-crítica coloca a prática social como ponto de partida 
e ponto de chegada do processo de ensino. É na prática social 
que os professores encontrarão os grandes temas para o ensino. 
Entende-se, portanto, que o processo de ensino-aprendizagem 
deve começar pela problematização, extraída da prática social e 
baseada nas estruturas cognitivas dos alunos.
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 CAPÍTULO 13

A IMPORTÂNCIA DOS AMBIENTES VIRTUAIS NA 
QUALIDADE DE ENSINO E APRENDIZAGEM NA 

BUSCA DE NOVOS DOMÍNIOS DA EAD: UM DESA-
FIO PARA DOCENTES E DISCENTES

Francisco Idenio Pontes Correia1

Aurilene Souza Moreira2

1  INTRODUÇÃO

Este artigo enfoca na aprendizagem das novas tecnolo-
gias de ensino a distância, que surgem como uma alternativa 
para os novos ambientes virtuais de aprendizagem para do-
centes e discentes que na verdade, penso que nos tempos hoje 
vividos, muitas coisas relativas à educação não acompanharam 
a evolução e mudanças profundas ocorridas na sociedade dos 
novos avanços tecnologicos.

A educação a distância (EAD) está crescendo e tomando 
espaço, com o propósito de suprir parte das deficiências exis-
tentes hoje na educação. 
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Entre as várias soluções imaginadas e propostas, a 
EAD é frequentemente lembrada para aumentar a 
capacidade do sistema de educação superior, man-
tendo a qualidade do ensino e da formação profis-
sional. 

Existem vários meios que são utilizados na educação a 
distância: material impresso, rádio, TV, computador e outros. 
Os recursos tecnológicos disponíveis, hoje, diminuem as difi-
culdades existentes pela distância física entre docentes e dis-
centes. 

De acordo com Souza (2006), 

Os avanços tecnológicos oferecem aos usuários de 
mídias em geral, várias ferramentas de comunica-
ção disponibilizadas na Internet. 

Em alguns sistemas hospedados nesta rede, encontram-
-se ferramentas reunidas e organizadas em um único espa-
ço virtual, visando oferecer ambiente interativo e adequado à 
transmissão da informação, desenvolvimento e compartilha-
mento do conhecimento. 

Conforme Kenski (2003, p. 21),

O homem transita culturalmente mediado pelas tec-
nologias que lhe são contemporâneas. Elas transfor-
mam suas maneiras de pensar, sentir, agir. Mudam 
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também suas formas de se comunicar e de adquirir 
conhecimentos. 

A modalidade de educação a distância (EAD) cresceu 
muito nos últimos anos. Um dos fatores que contribuiu para 
este crescimento foram às facilidades proporcionadas pelo de-
senvolvimento tecnológico. No início do século XIX o Brasil 
utilizava o correio como forma de educação a distância. Com 
o passar do tempo e a evolução das tecnologias disponíveis, 
foram utilizados: o rádio, TV, rede local, mídias de armazena-
mento (VHS, disquete, CD-ROM), somente ao final do século a 
Internet. A educação a distância tornou-se mais atrativa com o 
surgimento da internet, as perspectivas de ampliação e cresci-
mento aumentaram significativamente, junto com as facilida-
des proporcionadas por esta tecnologia.

A incorporação de novas tecnologias de comunicação pos-
sibilitou o desenvolvimento dos ambientes virtuais de aprendi-
zagem (AVA) como novos meios de apoio ao aprendizado a dis-
tância. A importância destes ambientes como ferramenta para 
trocas de informações, comunicação, interação e disponibiliza-
ção de material de estudo, como apoio na educação a distância 
é um dos enfoques principais desta pesquisa. 

2   TECNOLOGIAS APLICADAS À EDUCAÇÃO 
ATRAVÉS DOS AMBIENTES VIRTUAIS DE 
APRENDIZAGEM
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Este artigo teve o objetivo de identificar as opiniões dos 
alunos da turma de Pedagogia de 01 disciplina semipresen-
cial no final do semestre de 2019.2, da Universidade Paulista 
(UNIP- SEDE EM FORTALEZA), que teve como metodologia 
aplicada um questionário enviado a 30 alunos para saber sobre 
a importância de se estudar nos ambientes virtuais de apren-
dizagem na qualidade de ensino e aprendizagem na busca de 
novos domínios da EAD. 

Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, em 
que se buscou descrever e compreender algumas das respos-
tas do questionário respondido pelos alunos, não havendo uma 
preocupação em explicá-las ou fazer previsões. 

O objetivo geral deste estudo foi estabelecer um critério 
com base em qualidade e definir se os ambientes virtuais de 
aprendizagens possuem um bom desempenho. Possibilitar a 
discussão e abrir espaço para o diálogo, ouvir o aluno, percebe-
-se que, por mais que gostem da modalidade, salientamos que 
para muitos dos entrevistados, a comodidade para estudar é 
um fator relevante e que consideram importante quando per-
guntamos se o ambiente influencia na aprendizagem. Por outro 
lado, destacam como ponto negativo a disciplina, a exigência e 
o fato de ter que estudar muito.

Para Golafshani (2003), como citado em Ollaik e Ziller 
(2012), a descrição e compreensão de algumas das respostas 
levantadas ficaram restritas ao contexto de análise apresentado 
e os resultados obtidos, conforme será apresentado, diferem 
daqueles eventualmente obtidos por análise estatística ou por 
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outras formas de quantificação. Nessa linha metodológica, em 
vez de explicar buscou-se descrever, em vez de prever, buscou-
-se compreender e em vez de generalizar buscou-se a possibi-
lidade de extrapolação para situações com contextos similares. 
(GOLAFSHANI, 2003, citado por Ollaik e Ziller, 2012).

 
2.1 A INFLUÊNCIA DA APRENDIZAGEM AT-
RAVÉS DOS AMBIENTES VIRTUAIS: UMA 
PERCEPÇÃO DOS ALUNOS Á ANÁLISE DOS 
DADOS DA PESQUISA.

Mediante a pergunta “Qual a influência dos ambientes 
virtuais no processo de ensino e aprendizagem a distância?” 
Foram destacadas para análise algumas das respostas dos alu-
nos entrevistados, conforme se apresenta a seguir.

Aluno 1: O ambiente virtual é fundamental para um ensino de qualida-
de, com interações e discussões entre os próprios usuários e professo-
res. Isso facilita no ensino dos usuários e a interação de usuários mais 

tímidos ou com dificuldades de se expressar verbalmente.

A resposta do Aluno 1 enfatiza a importância fundamen-
tal do ambiente virtual para qualificar o ensino ofertado, nesse 
caso semipresencial, destacando as interações entre os usuá-
rios, alunos e professores como sendo um aspecto facilitador, 
principalmente àqueles com menos fluência verbal. Neste sen-
tido, Palloff e Pratt (2004, p. 24), afirmam que, quando os alu-
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nos estão satisfeitos com seus cursos ou programas, tendem a 
continuar.

Aluno 2: Acredito que um ambiente virtual influencia positivamente 
a aprendizagem individual e coletivamente quando sua interface para 
o usuário (apresentação, lay-out), navegabilidade através das ferra-
mentas disponíveis aos alunos e a metodologia de ensino utilizada 

pelo professor promoverem a interatividade entre todos os atores en-
volvidos num dado cenário de ensino-aprendizagem (curso, disciplina, 
etc.). Nesses movimentos, a presença virtual tanto do professor como 
do aluno é essencial para que se construa uma boa atmosfera para o 

desenvolvimento de produção de conhecimento a distância. 

O aluno 2 também considera positiva a influência de um 
ambiente virtual, acrescentando tanto no plano individual como 
coletivo. E vai além ao destacar a interface do AVA, sua apresen-
tação e lay-out,  a  navegabilidade  e  facilidade na utilização das 
ferramentas pelos professores e alunos, além da metodologia 
empregada pelo professor, elementos esses potencializadores 
de uma boa atmosfera em que a interatividade desencadeada 
movimenta todos os atores envolvidos nesse cenário virtual de 
oportunidades para a construção de conhecimento.

Aluno 3: Um ambiente virtual, para facilitar a aprendizagem, deve dis-
por de ferramentas que tenham esse objetivo, que promovam a intera-

ção com os professores, colegas, com a aula e as tarefas propostas.
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Na resposta do aluno 3, encontra-se um aspecto novo 
que são as tarefas propostas pelo professor, um componente 
indispensável para que o processo ensino-aprendizagem se 
complete. 

Aluno 4: Uma disciplina à distância não obriga, necessariamente, que 
os alunos tenham que fazer tudo sozinhos. Com o uso do fórum, por 
exemplo, podemos compartilhar experiências e, assim, enriquecer o 

nosso aprendizado (de um jeito diferente do que acontece em aula pre-
sencial, mas com o mesmo objetivo). Sim, o ambiente virtual, influen-

cia na minha aprendizagem, e tem fundamental importância.

Na resposta do Aluno 4 fica clara a importância do com-
partilhar de experiências na ferramenta fórum, diferentemente 
do que aconteceria no ambiente presencial, aspecto esse a in-
fluenciar a aprendizagem.

Aluno 5: Na minha opinião, o ambiente virtual ajuda na aprendizagem, 
pois no meu caso, me obrigo a pesquisar e ler algo sobre o conteúdo/
disciplina trabalhados, entretanto tenho observado respostas de cole-
gas, a aplicação do (control C + control V) o que agiliza a resposta de 
exercícios e confecção de trabalhos, mas não ajuda muito no aprendi-

zado. 

O Aluno 5 menciona a importância do ambiente virtual 
no que se refere à sua atitude frente aos desafios de responder 
aos exercícios propostos, uma vez que é levado a buscar outros 
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recursos e fontes de busca além dos disponibilizados no am-
biente para poder resolvê-los. Entretanto, não acredita haver 
aprendizagem em AVA.

Aluno 6: Com certeza é muito importante, pois o aluno não precisa se 
deslocar até a faculdade, pode acessar o conteúdo estando em sua pró-

pria casa ou até, no trabalho, quando e se possível. Além de ser uma 
aula mais rápida e prática.

O Aluno 6, em sua resposta, enfatiza a importância do 
não deslocamento físico, portanto, da facilidade de se acessar 
o ambiente e conteúdo seja de casa, seja do trabalho. Ainda, 
destaca a rapidez e a praticidade oferecidos por tal espaço de 
aprendizagem virtual. 

Aluno 7: O ambiente virtual influência sim na aprendizagem e é mui-
to importante, pois lá tiro todas as minhas duvidas, posto trabalhos 
e pego material para as aulas, O ponto positivo de estudar assim é o 
fato de ser mais acessivel o valor, assim sendo o aluno se forma com 
mais rapidez, já um ponto negativo: tenho que me puxar, pois tem 

muito material para ser lido na internet em sites que falem sobre o as-
sunto abordado. 

A resposta do Aluno 7 apresenta o ambiente virtual de 
aprendizagem como um espaço de dirimir dúvidas, de buscar e 
postar materiais seus e do professor, qualificando sua resposta 
apontando para aspectos positivos, especialmente o financeiro 
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e uma maior rapidez em realizar o curso, e, como negativo, o 
fato de ter que individualmente se dedicar mais intensamente 
na resolução de problemas. 

Aluno 8: O ambiente virtual influencia sim na aprendizagem, porém, 
é preciso saber como utilizar a ferramenta para que isso ocorra. Não 

basta simplesmente largar os alunos na frente de um computador e di-
zer pra ele pesquise. É importante deixar claro os objetivos que se quer 

alcançar, mostrar como utilizá-la para o bem.

A resposta do Aluno 8, corroborando, Palloff e Pratt 
(2004, p. 28) destacam que a “aprendizagem on-line é uma 
experiência transformadora […]”. Como diz o Aluno 8, o am-
biente pode influenciar na aprendizagem, mas para isso neces-
sita de esclarecimentos do professor para que o mesmo possa 
contribuir para o processo de ensino e aprendizagem.

Aluno 9: Acho que quem quer estudar, estuda de qualquer jeito. Não 
é por ser estudo a distância que um aluno vai aprender menos que no 
presencial. É claro que tem disciplinas onde as aulas presenciais são 

importantes. Para mim é justamente essa combinação de estudo em 
ambiente presencial e virtual que é interessante. Acho importante a 
experiência com estudo a distância, afinal a tecnologia faz parte da 

nossa vida.

Assim posto pelo Aluno 9, percebe-se que ele valoriza a 
“combinação” entre o presencial e o virtual, salientando que 
os alunos que querem aprender, não é o ambiente que vai lhes 
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proporcionar a construção de novos conhecimentos.
O professor, neste processo, tem papel fundamental, pois 

cabe a ele a organização do ambiente virtual, motivar a partici-
pação dos alunos para que o ambiente seja apenas um elo entre 
o aluno e o professor.

Aluno 10: É uma ótima ferramenta de trabalho, pois assim nos man-
temos conectados aos colegas e professores durante os dias de afas-
tamento da Faccat. Às vezes, durante as aulas não refletimos muito 
sobre os assuntos tratados, e assim podemos esclarecer as dúvidas 

e dar/receber opinião dos colegas sobre eles. Eu estou adorando este 
processo de ensino e aprendizagem.

A resposta do Aluno 10 enfatiza a ferramenta de trabalho 
a qual permite a sua interlocução com os demais colegas da 
turma. Ainda, diz que em aulas presenciais as vezes não refle-
tem, mas na EaD há interatividade entre o grupo.

 Neste sentido, Palloff e Pratt (2004) salientam incen-
tivar as relações de diálogos é a melhor forma de sustentar a 
interatividade do curso.

 De acordo com Prensky (2001), o professor de hoje, tem 
que aprender a se comunicar na língua e estilo dos seus es-
tudantes.Cabe salientar que, o artigo escrito por Prensky em 
2001 sobre os Nativos Digitais, Imigrantes Digitais, traduzido 
pela Profa. Roberta de Morais Jesus de Souza, já destacava a 
postura do professor a qual, estamos falando e discutindo. 
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao concluir este trabalho de pesquisa aplicada aos estu-
dantes da Universidade Paulista polo de fortaleza, na modali-
dade semipresencial, considera-se que a metodologia aplicada 
para saber se os ambientes virtuais no processo de ensino e 
aprendizagem influenciam no ensino a distância, foi aprovado 
pelos alunos os quais afirmam que ela contribui para o proces-
so de ensino e aprendizagem virtual.

Possibilitar a discussão e abrir espaço para o diálogo, ou-
vir o aluno, percebe-se que, por mais que gostem da moda-
lidade, salientamos que para muitos dos entrevistados, a co-
modidade para estudar é um fator relevante e que consideram 
importante quando perguntamos se o ambiente influencia na 
aprendizagem. Por outro lado, destacam como ponto negativo 
a disciplina, a exigência e o fato de ter que estudar muito.

Como trabalhos futuros, é ampliar a pesquisa sobre a 
aprendizagem virtual considerando as ferramentas disponibi-
lizadas que mais propiciam a construção do conhecimento e 
qual é o meio utilizado para acessar os ambientes virtuais de 
aprendizagens nas aulas, se pelo computador tradicional, ta-
blet, iPhod, iPhone entre outros. 

Mediante o exposto, considera-se que a pesquisa aplica-
da atendeu aos objetivos propostos inicialmente, “verificar a 
influência do ambiente virtual de aprendizagem”. O processo é 
lento, mas as mudanças já estão acontecendo aos poucos, tanto 
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no presencial como na educação a distância. 
As novas tecnologias na educação são uma importante 

ferramenta para dinamizar o processo de ensino-aprendiza-
gem. Se aplicada de modo responsável e criativo, a tecnolo-
gia pode apresentar diferentes benefícios para os alunos e até 
mesmo para a equipe de educadores. Com a popularização dos 
aparatos tecnológicos, é comum que as novas gerações tenham 
esses equipamentos inseridos em seu dia a dia. 

Importante ressaltar que a tecnologia não substitui o 
papel dos professores na educação, sendo fundamental que 
os educadores saibam conduzir a utilização dessas novas mí-
dias e softwares. Um aparelho de última geração não garante 
o aprendizado do estudante, o que torna essencial a figura do 
professor nesse processo. Quando o equilíbrio é encontrado, o 
uso de equipamentos, softwares e mídias contribuem para o 
desenvolvimento cognitivo dos alunos e auxiliam os professo-
res a despertar a curiosidade dos estudantes. 

É difícil mudar padrões adquiridos durante toda uma ca-
minhada histórica. O desafio está posto, pois continuo acredi-
tando que aprender é um caminho a ser seguido para quem 
deseja evoluir como educador.
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 CAPÍTULO 14

O USO DA AMBIGUIDADE COMO RECURSO 
PERSUASIVO NOS ANÚNCIOS PUBLICITÁRIOS

José Gomes Braga1

Raimundo Francisco Gomes2

1 INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem, por objetivo, analisar o uso da 
ambiguidade como recurso persuasivo nos anúncios publici-
tários. Analisamos quatro anúncios de marcas e/ou produtos 
diferentes que apresentam seus produtos com palavras ou ex-
pressões ambíguas. Falar em ambiguidade é falar sobre pos-
sibilidade de interpretações sobre o que se fala. Em um enun-
ciado ambíguo, há possibilidade de dar significados diferentes, 
embora seja a mesma palavra ou expressão, mas os valores se-
mânticos mudam. Devemos entender por valor semântico, as 
possibilidades que uma palavra ou expressão tem por signifi-
cação.

A ambiguidade é constantemente empregada nos anún-
cios publicitários, com a finalidade de despertar o interesse, 
1 Especialista em Língua Portuguesa e Literatura pela Universidade Estadual Vale do Acaraú - UVA.  
Sobral/CE. jonasgbraga@gmail.com 
2 Doutor em Letras pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul - PUCRS. Professor de 
Linguística na Universidade Estadual Vale do Acaraú - UVA. Sobral/CE.  msc_gomes@yahoo.com.br 
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persuadir, chamar a atenção, levar à memorização por meio 
de palavras repetidas ou até mesmo de querer dizer algo in-
diretamente (subentendido). Mas será que todos os anúncios 
conseguem expressar o que realmente desejavam ao utilizar 
determinadas expressões ambíguas? Os seus valores semânti-
cos estão sendo interpretados por seu público consumidor da 
maneira que os anunciantes queriam? Ou o uso da ambiguida-
de às vezes não fica tão bem colocado?

Será analisado, através deste estudo, o poder de expressi-
vidade gerado pelo uso da ambiguidade nos anúncios publicitá-
rios. Por meio de amostragem de alguns anúncios, poderemos 
analisar o uso dessas palavras como recurso de persuasão do 
consumidor, e a expressividade gerada a partir do que o anun-
ciante queria transmitir e o que de fato foi transmitido. 

Tendo como base o trabalho de Fonseca (2013) e seus 
estudos sobre o recurso da ambiguidade na publicidade, ela-
boramos este artigo para discutir a importância da ambiguida-
de para a persuasão do consumidor. Assim, o trabalho versará 
com teóricos citados no trabalho de Renata Barreto da Fonseca 
e de outros estudiosos no assunto, tais como Cançado (2005), 
Patrocínio (2011) e Amaral (2013).

Na primeira parte deste trabalho, visaremos conhecer 
sobre o que é linguagem, as funções da linguagem e os gêneros 
textuais com ênfase na publicidade e propaganda. Conseguinte 
a isso, abordaremos o uso das ambiguidades, os tipos existen-
tes e, por último, a análise de anúncios publicitários (corpus).

A metodologia adotada foi de análises de alguns anún-
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cios divulgados nos mais variados meios, além de consulta a 
pesquisadores sobre o tema ambiguidade, persuasão, gênero 
textual, anúncio e as funções da linguagem. Fizemos análises 
com base no que dizem os gramáticos e teóricos sobre a ambi-
guidade presente nos anúncios, bem como monografias, arti-
gos e teses.

 Os anúncios  aqui abordados foram coletados dos anún-
cios do “google imagens” tendo por base a escolha de anúncios 
que possuíssem ambiguidade em sua composição. Tecnicamen-
te, utilizamos a forma de análise estrutural da ambiguidade, le-
vando em consideração os estudos de Cançado (2005). 

Após a coleta dos anúncios e do referencial teórico que 
embasasse a pesquisa quanto o uso da ambiguidade para per-
suasão, fizemos análise nos anúncios a título de confirmar o 
que aqui pretendíamos; assim, constatamos que não somente 
persuade, mas que, por vezes, provoca reflexão sobre a disposi-
ção dos elementos presentes nos anúncios. 

Para que possamos aferir se os anúncios publicitários uti-
lizam a ambiguidade como recurso de persuasão, faz-se neces-
sário uma análise de alguns anúncios. Assim, serão analisados 
cinco anúncios publicitários, cujo foco é levar o público a con-
sumir seus produtos ou serviços. Ao utilizarem a ambiguidade 
e suas possíveis variações, tais como a polissemia, os anúncios 
tornam-se mais propensos a interpretações e convencimento 
do público consumidor. 

2 O QUE É LINGUAGEM?
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Desde que nascemos, somos inseridos no mundo da lin-
guagem, seja ela verbal, não verbal ou mista, nós precisamos 
nos comunicar, pois a comunicação é a base primordial da vida 
em sociedade.  Segundo Reis (2010, p. 11), “os seres humanos 
dispõem de muitos recursos para comunicar-se”. Assim, utili-
zamos a “fala” para nos comunicar verbalmente, os desenhos, 
símbolos, gestos e imagens para a comunicação não verbal e a 
fala e as imagens para a comunicação mista.

Em um sentido mais amplo, “linguagem é qualquer meio 
usado para a transmissão de uma mensagem, isto é, para co-
municar” (MAIA, 2005, p. 22). Bloc& Bastos (2008, p. 12) afir-
mam, ainda, “que a linguagem deve ser entendida como a fa-
culdade mental que nos distingue de outras espécies de animais 
e nos possibilita uma interação entre os nossos semelhantes”.

Não sabemos desde quando o homem possui a capaci-
dade de se comunicar, Bloc& Bastos (2008, p. 12) nos falam 
que “Não existem relatos que nos forneçam possibilidades de 
quando o homem começou a falar. Simplesmente falamos. (...) 
segundo os relatos bíblicos, no Antigo Testamento, diz que o 
homem desde que fora criado por Deus, fala.” 

Vale ressaltar a diferença entre linguagem e língua, bem 
como a fala também. Paschoalin & Spadoto (2008, p. 20) afir-
mam que “todo código criado para estabelecer comunicação 
entre as pessoas é linguagem”. Já a língua e a fala, explicam-nos 
que “ao código utilizado para a comunicação, dá-se o nome de 
língua e o uso da língua, dá-se o nome de fala.” (PASCHOALIN 
& SPADOTO, 2008, p. 20).
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Sabemos, portanto, que os seres humanos utilizam a lin-
guagem para que haja o ato comunicativo e a linguagem é essa 
representação do pensamento humano por meio de sinais, per-
mitindo a comunicação entre as pessoas.

3 AS FUNÇÕES DA LINGUAGEM

A fala é imprescindível para que haja comunicação, em-
bora outras formas se desenvolvam concomitantemente à es-
crita, sem dúvida alguma, a comunicação se dá mais por meio 
das palavras e da escrita. Assim, a linguagem falada ou escrita 
faz parte integralmente da vida de toda sociedade para que haja 
relação entre todos.

Utilizamos a linguagem para convencer alguém, para in-
formar, para exprimir sentimentos e outros. Ao utilizarmos a 
linguagem, estamos dando uma função à mesma, logo, todas as 
vezes que a utilizamos em nosso dia a dia, estamos atribuindo-
-lhes funções diversas para o ato comunicativo.

Há várias circunstâncias que envolvem o ato comunica-
tivo, “como o lugar e o momento em que a fala se desenvolve, 
o grau de intimidade existente entre os interlocutores, a inten-
ção de cada falante, dentre outros”, (PASCHOALIN & SPADO-
TO, 2008, p. 20), assim, para cada ato comunicativo, há uma 
função.

Segundo Amaral (2013, p. 170) “as funções da lingua-
gem subdividem-se em seis tipos, dependendo do elemento 
de comunicação no qual a mensagem está predominantemen-
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te centrada”, ou seja, no emissor, no receptor, na mensagem, 
no código, no canal ou no referente. Todos esses elementos de 
comunicação são de suma importância para que consigamos 
saber qual a função da linguagem empregada. Assim, em um 
anúncio publicitário, poderemos ver uma mistura de funções 
para a finalidade esperada pelo anunciante. 

Dependendo em que situação nos encontramos no ato 
comunicativo, as funções da linguagem são: “referencial, apela-
tiva, emotiva, metalinguística, poética ou fática” (PASCHOALIN 
& SPADOTO, 2008, p. 530).

“A função referencial ou informativa está centrada no 
referente e sua finalidade é informar” (PASCHOALIN & SPA-
DOTO, 2008, p. 531). O emissor procura oferecer informações 
sobe o contexto, a situação e os objetivos reais ou fictícios a que 
a mensagem remete. Utilizada em revistas, jornais, contratos e 
outros. Esta função tem como ato a comunicação em si, a in-
formação.

A função apelativa ou conativa “visa o receptor (destina-
tário), mais precisamente, dar-lhes ordens, pedidos e suges-
tões, chamar a atenção do destinatário para uma mudança de 
comportamento” (AMARAL, 2013, p. 171). É a linguagem mais 
empregada nos anúncios, nas propagandas e horóscopos. Nes-
se caso, estamos centrados a estudá-la mais à frente, pois a 
análise é exatamente de corpus de anúncios publicitários.

Temos a função emotiva ou expressiva, “assim chama-
da por estar centrada no próprio emissor” (AMARAL, 2013, p. 
172), daí o nome de emotiva ou expressiva. Há o predomínio 
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dos pronomes ‘eu’ e ‘me’, para evidenciar os sentimentos pes-
soais, o mundo interior de um ser.

A função metalinguística “está mais centrada no código e 
é empregada para falar da própria língua, por isso ‘metalingua-
gem’, o uso da língua para falar dela própria” (AMARAL, 2013, 
p. 173). Um dos exemplos de metalinguagem são os dicionários.

A função poética “centra-se na mensagem e se organiza 
em torno de uma sonoridade, ritmo e melhor disposição das 
palavras” (AMARAL, 2013, p. 173), para que haja a finalidade 
esperada. As poesias são os principais exemplos dessa função.

Por último, temos a função fática, “centrada no canal e 
predomina em todos os diálogos, tanto para finalizar quanto 
para iniciar ou manter uma conversa” (AMARAL, 2013, p. 173).  
A função fática enfatiza ou evidencia o que se diz, mantendo 
uma aproximação entre seus falantes.

Em suma, os anúncios se utilizam das mais variadas 
funções que a linguagem pode proporcionar, embora seja mais 
evidente a função apelativa, as demais são também utilizadas 
em segundo plano, para ressaltar a função principal do anún-
cio, vender, mostrar ou provocar mudança no comportamento.  
Veremos as funções que aparecerão no corpus analisado mais 
a frente, embora em sua maioria permaneça a função conativa 
ou apelativa.

4 GÊNEROS TEXTUAIS
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Os gêneros textuais segundo Marcuschi (2002, p. 22) é 
uma “noção propositalmente vaga para aferir os textos mate-
rializados que encontramos em nossa vida diária (...)”, ou seja, 
temos a ideia de qual gênero pertence um texto a partir de se-
melhanças e diferenças estruturais que encontramos nos diver-
sos tipos de textos.

Por isso, há uma infinidade de gêneros textuais presen-
tes no mundo. Há sempre necessidade também de sabermos o 
que é gênero textual e tipo textual; gênero, como já falamos, é 
a ideia, Marcuschi (2002, p. 23) nos diz que “os gêneros textu-
ais se constituem como ações sócio-discursivas para agir sobre 
o mundo e dizer o mundo, constituindo-o de algum modo”. Já 
tipologia textual, remete-se a “construções teóricas definidas 
por propriedade linguísticas intrínsecas” (MARCUSCHI, 2002, 
p. 23).

Logo, a tipologia está ligada a “aspectos lexicais, sintá-
ticos, relações lógicas, tempos verbais e além das designações 
dos tipos: narração, argumentação, descrição, injunção e ex-
posição” (MARCUSCHI, 2002, p. 23) termos que estão mais 
próximo de nós que a ideia de gênero, embora empiricamente 
saibamos classificar os gêneros.  

4.1 O GÊNERO TEXTUAL “ANÚNCIO PUBLIC-
ITÁRIO” E SUAS CARACTERÍSTICAS

O anúncio é um dos meios que mais se divulga e vende 
no mundo, os anúncios estão espalhados em todos os lugares, 
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de diversas formas, em outdoors, panfletos, cartazes, propa-
gandas em rádios, televisões e internet, e a todo instante esta-
mos em contato com esses tipos de anúncios, e que os chama-
mos de “gêneros textuais”, são uma infinidade de propagandas 
e anúncios, sejam qual forma forem, fazem-nos participar de 
uma situação sócia-comunicativa. 

Entende-se por gênero textual como uma noção 
propositalmente vaga para referir os textos mate-
rializados que encontramos em nossa vida diária e 
que apresentam características sóciocomunicativas 
definidas por conteúdos, propriedades funcionais, 
estilo e composição característica. Se os tipos textu-
ais são apenas meia dúzia, os gêneros são inúmeros. 
(MARCUSCHI, 2002, p. 22). 

O gênero textual “anúncio” tem por finalidade, persua-
dir, ou seja, quem anuncia tem o objetivo de convencer o recep-
tor sobre a boa qualidade de um determinado produto, conven-
cendo-o a adquirir (divulga também a marca, a empresa e/ou 
um serviço).

Afinal, segundo um ditado popular, “a propaganda é a 
alma do negócio”, e se assim o é, quanto mais criativo (com o 
uso da ambiguidade adequadamente) e objetivo for o anúncio, 
mais haverá a possibilidade de aceitação por parte do público 
consumidor. 

Segundo Duarte (2008), os anúncios possuem elemen-
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tos típicos em suas composições, e elenca cinco elementos; 

• Título: geralmente bem criativo e atraente, para que o 
leitor/ouvinte possa se interessar, com um jogo de pa-
lavras carregadas de linguagem conotativa, justamen-
te com o intuito de atrair o consumidor.

• Imagem: as imagens são direcionadas para o produto/
marca/serviço, associando ao inusitado, organizadas 
de forma a chamar a atenção de acordo com as carac-
terísticas do produto anunciado.

• Corpo do texto: é desenvolvida a ideia sugerida no tí-
tulo, com frases curtas, claras e objetivas, adequando 
o vocabulário aos interlocutores destinados.

• Identificação do produto/marca: Quanto à identifica-
ção do produto ou marca funciona como uma “assina-
tura” do anunciante.

• Slogan: aparece junto à marca anunciada, para dar 
mais ênfase à comunicação.

Assim, temos a organização de um anúncio, produzido 
para que haja venda ou divulgação. E a parte principal aqui 
analisada será exatamente o slogan, responsável por fixar o 
produto por meio de uma frase pequena e bem elaborada, car-
regada de ambiguidade.

4.2 PUBLICIDADE X PROPAGANDA: QUAL A 
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DIFERENÇA?

Costumamos utilizar os termos publicidade e propagan-
da para nos referirmos a qualquer forma de divulgação de uma 
marca, produto ou ideia, mas as palavras não designam a mes-
ma função dentro do âmbito publicitário. 

Propaganda designa algo diferente de publicidade, mas 
afinal, qual sua diferença? Brito (2008, p. 01), nos fala que a 
propaganda é:

Responsável pela imagem da empresa. Um instru-
mento que atua através dos meios de comunicação 
(rádio, TV, cinema, imprensa, outdoors, internet e 
outras mídias), veiculando mensagens sobre pro-
dutos ou serviços às diversas fatias de mercado. A 
propaganda, em primeiro lugar, busca divulgar um 
produto ou serviço, a fim de que o consumidor “sai-
ba” que ele existe. Em segundo lugar, deve induzir o 
consumidor a compra do produto / serviço.

A propaganda é, portanto, um meio de divulgação, com 
o intuito de se fazer conhecer o produto ou marca e posterior, 
vendê-la. Brito (2008, p. 06) diz mais, que:

A propaganda é definida como sendo “a comu-
nicação de massa, paga, cujo objetivo é difundir 
informações, criar atitudes e induzir a ações 
benéficas ao anunciante (geralmente, compra do 
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produto ou serviço anunciado)”. Em outras pala-
vras, propaganda é todo esforço de comunicação 
tendente a beneficiar uma empresa, um produto ou 
um serviço sob o patrocínio ostensivo de alguém (o 
anunciante, claramente identificado).

Já a publicidade, tem por principal objetivo a divulgação, 
o ato de tornar público alguma coisa, notícia, fato e informação 
pública. 

(...) publicidade é o esforço de comunicação destina-
do a influenciar determinadas atitudes, mas sem o 
patrocínio ostensivo de alguém que é o anunciante 
clara e perfeitamente definido. (BRITO, 2008, p. 06)

Se assim o é, a diferença entre ambos fica mais nítida, 
propaganda tem fins lucrativos propriamente, enquanto a pu-
blicidade não necessariamente, podendo a última ser divulga-
dora de uma ideia somente, estabelecendo assim, uma diferen-
ça para nos nortear neste trabalho, e sabermos que estamos 
analisando então uma propaganda, com fins comerciais, ou 
seja, vender.

5 A AMBIGUIDADE E A PERSUASÃO

O uso da ambiguidade como um recurso para vender al-
gum produto ou para fazer refletir, até mesmo provocar o riso, 
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não é tão recente assim, pois essas palavras já eram utilizadas, 
principalmente no que tange aos ditados populares, possuindo 
uma grande carga polissêmica, a ambiguidade é um recurso 
linguístico empregado há alguns anos, claro que não contendo 
os significados semânticos persuasivos que hoje a publicidade 
tanto explora.

Para Cançado (2005, p. 64), “a ambiguidade é um fenô-
meno semântico que aparece quando uma simples palavra ou 
um grupo de palavras é associado a mais de um significado”. 
Assim, ao utilizar a ambiguidade em um anúncio, os publicitá-
rios se utilizam de suas cargas semânticas (significados) para 
que o leitor ou o consumidor possa assimilar aquele trocadi-
lho em suas mais possíveis interpretações, fixando, assim, ini-
cialmente, o despertar do interesse em ler, assistir ou ouvir o 
anúncio e consequentemente o produto ou a marca.

Porém, há também alguns tipos de ambiguidade que não 
se associam somente ao campo semântico propriamente dito, 
há também as lexicais e sintáticas.

A lexical, que incide sobre o léxico (palavra), “torna uma 
sentença ambígua através da própria palavra com sua carga se-
mântica” (CANÇADO, 2005, p. 64). A sintática “consiste em di-
vidir pequenos grupos de palavras (sintagmas) e analisar seus 
sentidos, assim o enunciado é estruturalmente ambíguo e não 
uma expressão ou palavra” (CANÇADO, 2005, p. 69). Já a am-
biguidade semântica; 

“É um tipo de ambiguidade sistemática que não tem 
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origem nem nos itens lexicais, nem na estrutura 
sintática e nem no escopo da sentença. A ambigui-
dade é gerada pelo fato de os pronomes poderem ter 
diversos antecedentes. Por isso é chamada ambigui-
dade semântica, pois é uma questão relacionada à 
correferencialidade” (CHIERCHIA apud CANÇADO, 
2005, p. 72). 

A ambiguidade se dar por meio da referência que atri-
buímos ao pronome presente na frase, por ter mais de uma 
possibilidade de referenciá-lo na mesma frase.

De acordo com Patrocínio (2011, p. 108), “a ambiguidade 
pode ser um enunciado que denota qualidade do texto ou um 
defeito, por vezes até desatenção ao escrever”. Porém, os anún-
cios exploram de maneira bem peculiar o seu lado mais criati-
vo, o que instiga crítica ou alguma qualidade que só o produto 
em questão possui, sobressaindo aos demais concorrentes.

A ambiguidade lexical é constituída através de dois fe-
nômenos linguísticos; a homonímia e a polissemia. Cançado 
(2005, p. 64) explicita que “a homonímia ocorre quando os sen-
tidos da palavra ambígua não são relacionados, existindo a di-
visão entre palavras homógrafas e palavras homófonas”, onde a 
primeira tem sentido totalmente diferente para a mesma grafia 
e som, e a segunda, com sentido diferente para o mesmo som 
de grafias diferentes. Tomemos por exemplificação a sentença:

1. Fui ao banco pagar minhas contas e fiquei horas espe-
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rando sentado em um banco estreito. 

À primeira vista, temos a palavra “banco” com a mesma 
grafia e som, porém, com sentidos diferentes; o primeiro, de 
uma instituição financeira e o segundo, de um lugar em que 
nos assentamos. Chamamos de uma palavra homônima-ho-
mógrafa.

Tomemos agora outro exemplo:

2. Na sexta fiz uma bela partida, acertei doze cestas e 
vinte arremessos. 

O que se percebe aqui é o uso de vocábulos de sons iguais 
(sexta/cesta), mas com grafia e significados diferentes, o pri-
meiro denomina um dia da semana, “sexta-feira”, onde foi su-
primida a segunda parte da palavra, e o segundo, “cesta”, deno-
minando o local onde se arremessa bolas de basquete. Assim, 
constitui-se uma palavra homônima-homófona. Com esses 
dois exemplos, temos a diferenciação entre esses dois fenôme-
nos linguísticos constituintes da homonímia.

Mas temos ainda a polissemia, “consistindo na correlação 
de sentidos que uma mesma palavra ambígua possui; a mesma 
grafia, mas com significados diferentes” (PATROCÍNIO, 2011, p. 
107). Por exemplo:

3. Maria estava de pés descalços quando resolveu subir 
nos pés de laranjeiras.
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A palavra “pés” está associada a dois sentidos diferen-
tes na frase, o primeiro, a um membro do corpo de Maria e o 
segundo, ao local onde colhemos as laranjas. Cançado (2005) 
ainda vai falar de outras ambiguidades, como “as preposições, 
a vagueza, a universal, a situacional e a de escopo”, porém não 
mostraremos no presente trabalho, nos deteremos mais nas 
que foram aqui discutidas.

Já a persuasão, partindo do conceito de persuadir, segun-
do o minidicionário da língua portuguesa de Silveira Bueno, “é 
levar a crer, convencer e aconselhar”, (2007, p. 593), assim, a 
persuasão, no que tange aos anúncios, é convencer o público 
que seu produto, marca ou serviço é de boa qualidade.

O que se percebe nos anúncios publicitários é a utilização 
de elementos reais em ações imaginárias, por vezes até repudi-
áveis. É o caso de anúncios que utilizam o corpo feminino para 
vender seus produtos.

O que percebemos ao fazer as análises do corpus des-
te trabalho é exatamente o uso demasiado da “mulher” como 
fonte persuasiva nas propagandas, em especial nos anúncios 
de cervejas, com corpos nus (em pouquíssimas roupas – ge-
ralmente biquínis), as mulheres atraem o público consumidor; 
os homens, com frases ou gestos ambíguos, persuadindo-os ao 
consumo.

Em suma, a ambiguidade dá aos elementos dispostos nos 
anúncios o tom persuasivo necessário para a finalidade que o 
anunciante pretende: vender. Assim, analisaremos como esses 
anúncios podem influenciar o público, ou seja, persuadi-lo de 
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maneira positiva ou negativa, dependendo de como se estrutu-
ra.

6 ANÁLISE DE ‘CORPUS’

1° anúncio publicitário – Batavo 

Imagem publicitária 01 – Batavo
Disponível em:<http://nfuieu.blogspot.com.br/2009_07_01_ar-

chive.html>Acesso em: 07 jul. 2015.

O primeiro anúncio é da marca “Batavo”, uma empresa 
do ramo alimentício e que no anúncio acima aborda alguns de 
seus produtos light, assim, ressalta esta qualidade e que as mu-
lheres, principalmente elas, que são as que mais querem fazer 
regimes e não querem engordar, que podem ficar tranquilas e 
comer à vontade os produtos batavo, pois são light.

Então por isso, utilizam a palavra “saia” (substantivo e 
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verbo) e sua polissemia para causar este efeito, esta impressão, 
que tanto as mulheres podem usar “saias” (utensílio do vestu-
ário feminino), afinal continuarão magras e mostrando a boa 
forma, quanto podem “sair” a qualquer hora (dia ou noite) e 
“sair” de si (ser feliz/êxtase de comer e continuar magra).

O efeito persuasivo neste anúncio recai sobre a ambigui-
dade do uso da “saia” (utensílio do vestuário feminino), e do 
verbo “sair” – “saia de dia, saia de noite, saia de si”. Consti-
tuindo, assim, a possibilidade das mulheres de usarem saias 
tranquilamente e comerem sem medo os produtos da marca 
“Batavo”, tendo como função apelativa, utilizando o verbo sair 
no imperativo, atribuindo circunstância de ordem/pedido/con-
selho, consistindo aí em seu efeito persuasivo. 

 2° anúncio publicitário – cerveja Devassa
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Imagem publicitária 03 – Cerveja devassa 
Disponível em:<http://arquivo.geledes.org.br/areas-de-atuacao/
comunicacao/274-noticias-de-comunicacao/20362-pergunto-a-
-atriz-do-anuncio-de-cerveja-voce-acha-etico-ajudar-a-atrair-

-jovens-para-a-bebida-por-cynara-menezes>Acesso em: 26 jun. 
2015.

As bebidas alcoólicas no Brasil trazem sempre associado 
em seus comerciais, propagandas e anúncios, mulheres bonitas 
(quase sempre seminuas), festas, pessoas sorridentes, alegres e 
em pleno gozo de suas vidas. Mas a marca de cerveja “Devassa” 
abusou em associar a atriz, Aline Moraes ao slogan:

“E você, tá esperando o que pra ter sua primeira vez com uma de-
vassa?” 

Certamente que a atriz sabia que a marca tem o nome 
de devassa, porém, o slogan que vem ao lado de sua imagem 
não foi de bom grado. Afinal, segundo o minidicionário da lín-
gua portuguesa de Silveira Bueno (2007, p. 255), devassa seria 
“sindicância, investigação”, porém no popular, seria o feminino 
de outra palavra, devasso, que segundo o mesmo dicionário, 
“é um adjetivo atribuído a quem é libertino (a), corrupto (a), 
licencioso (a)”. (2007, p. 255)
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Os termos constituintes do enunciado nos transmitem 
exatamente o que o dito popular associa, ao utilizar “ter sua 
primeira vez” com o vocábulo “devassa” o anúncio nos trans-
mite algumas interpretações bem apelativas e principalmente, 
persuasivas, a primeira vez, por exemplo, apela para a juventu-
de começar a beber, em outros termos, sexuais, associa a pri-
meira vez a bebidas.

Outra interpretação está no que desrespeita a mulher, 
aqui representada pela atriz e também pelo nome da marca, 
“devassa”, que traz a imagem de uma mulher em seu rótulo. 
Aqui temos uma associação entre esses elementos já menciona-
dos e a primeira vez sexual, atribuindo ao consumidor à possi-
bilidade de ter a atriz em sua primeira vez (sexual).

Trazendo um apelo de duplo sentido grande, o referido 
anúncio foi cancelado pela justiça à permanência da divulga-
ção, acreditando trazer transtornos aos adolescentes e à toda 
sociedade. Fazendo apologia ao uso da bebida alcoólica na ado-
lescência e sua associação ao ato libertino. 

E mais uma vez, destacamos a função predominante, 
que é a conativa (apelativa), com o emissor se dirigindo ao re-
ceptor por meio dos pronomes “você” e “sua”, tendo quase um 
diálogo íntimo, de amigos, causando uma relação de amizade e 
confiança no ouvinte/leitor/consumidor.
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3° anúncio publicitário – Coca-Cola 

Imagem publicitária 04 – Coca-Cola
Disponível em: <http://www.portaldomarketing.net.br/coca-co-

la-a-historia-por-tras-dos-slogans/>Acesso em: 03 jul. 2015.

O quarto anúncio analisado é da Coca-Cola, a maior marca 
de refrigerante do mundo, cria inúmeros anúncios por ano, em 
diversas línguas. Utiliza bastante a ambiguidade para persuadir 
o público, esta peça publicitária não é diferente, a Coca-Cola 
utilizou a própria logomarca e sua “garrafa de refrigerante” 
para causar o efeito que desejava.

A ambiguidade em si, é a lexical, a mais usada pela pu-
blicidade, com função apelativa, traz em seu slogan a ordem, 
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“abra a felicidade” que a imagem logo à frente sugere “uma 
garrafa de Coca-Cola” ser a felicidade. Assim, podemos ter esta 
primeira interpretação.

Uma segunda interpretação seria que somente sabe o que 
é ser feliz, quem bebe uma Coca-Cola. O efeito persuasivo cau-
sado pela vontade de o ser humano buscar o que lhe dá prazer, 
felicidade, assim ao beber uma Coca-Cola obteria a felicidade.

A linguagem aqui mais uma vez recai sobre a função co-
nativa, destacando o verbo “abrir” no modo imperativo, “abra”, 
atribuindo ao receptor uma ordem, pedido ou conselho.

4° anúncio publicitário – Cerveja Itaipava
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Imagem publicitária 05 – Cerveja Itaipava Verão
 Disponível em:<http://www.revistaforum.com.br/

blog/2015/03/as-10-propagandas-mais-machistas-e-racistas-do-
-ultimo-ano/> Acesso em: 04 jul. 2015.

As empresas de bebidas alcóolicas, em especial as de cer-
vejas, sempre recorrem a mulheres bonitas e com poucos trajes 
em seus anúncios e comerciais. Não diferentemente, as novas 
marcas que aparecem na mídia nacional perpetuam esta ver-
tente dos anunciantes brasileiros.

A marca de cerveja denominada “Itaipava” lançou a linha 
“Itaipava verão”, com uma belíssima garota-propaganda. Se 
fosse somente a bela garota-propaganda estaria bem, mas os 
publicitários da campanha resolveram apelar mais para o visu-
al que propriamente a fala. Com o slogan “faça sua escolha”, a 
empresa proporcionou ao público a seguinte cena no anúncio: 
A garota-propaganda segura duas garrafas de cervejas Itaipa-
va, uma de 200 ml e outra de 350, até aqui tudo bem, porém 
utilizou os seios da garota para fazer uma comparação com as 
cervejas (o tamanho) adicionando ao cartaz (na parte dos seios 
da garota) 600 ml (silicone).

O anúncio provoca a ambiguidade semântica, “gera-
da pelo fato de o pronome poder ter diversos antecedentes” 
(CANÇADO, 2005, p. 72), assim no slogan, “faça sua escolha”, 
o termo “faça” (imperativo) dando ordem, pedido ou conselho, 
juntamente com o pronome “sua” atribui certa individualida-
de, sugere que há a possibilidade de escolher entre as cervejas 
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de tão pouco ml, ou a garota, representada pelos seus seios de 
maior estatura que as próprias cervejas. Numa subjetividade, 
oferece a garota-propaganda, como se a mesma também es-
tivesse à disposição para consumo, vulgarizando a figura da 
garota no anúncio.

A figura de linguagem aqui empregada, foi também co-
nativa (apelativa), onde se apresentam a forma verbal “faça” 
no modo imperativo, atribuindo ordem, pedido ou conselho e 
ao pronome “sua”, atribuindo um vínculo de intimidade com o 
público. 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo desta pesquisa era saber se a ambiguidade in-
fluenciava ou não na persuasão dos anúncios publicitários, e o 
que esperávamos confirmou-se, por meio de análises de quatro 
anúncios, podemos perceber que sim, há o uso da ambiguidade 
para persuadir o público. Por maneiras diversas, os anúncios 
assim o fizeram, utilizando palavras ambíguas, relacionando-
-as ao contexto e à imagem.

Porém, há muito mais elementos persuasivos que so-
mente a palavra, as imagens são um bom exemplo, assim, acre-
ditamos que o presente trabalho possa auxiliar futuros artigos 
que venham a abordar o efeito da imagem, não somente as 
ambiguidades, nos anúncios publicitários. 

O que podemos inferir além do uso persuasivo da am-
biguidade, é a função apelativa presente, também, com certa 
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vulgaridade e tão por isso, dois dos anúncios analisados foram 
retirados das ruas por apresentarem traços que possam in-
fluenciar os jovens, é o caso das bebidas alcoólicas, que trazem 
geralmente em seus anúncios situações hipotéticas e que ma-
quiam a realidade do pós-uso.

Então por isso acreditamos que este trabalho seja de re-
levância para o estudo da ambiguidade e o quanto o mesmo é 
importante para a publicidade nos dias atuais. Assim, pode ser 
observado o uso nos anúncios e uma reflexão sobre o bom uso 
da ambiguidade no meio publicitário.
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