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INTRODUÇÃO 

 

Diante de um futuro sempre incerto a Educação passa por mudanças 

significativas no cenário atual para atender às exigências do mercado com 

eficiência. Para compreendemos esse processo integrante do mundo globalizado e 

reverter o quadro que envolve desde crises financeiras internacionais à destruição 

do meio ambiente precisaram rever conceitos e tomar novas atitudes.  

Para isso devemos estar munidos das armas da educação e incluirmos em 

nossas vidas uma nova concepção de valores e tomarmos consciência de que é 

urgente a revitalização da nossa humanidade. Os valores estão intrinsecamente 

ligados às ações educativas e devem ocupar lugar de destaque na formação do 

caráter de um indivíduo e no desenvolvimento de sua personalidade, no sentido de 

possibilitar ao ser humano o êxito social, cultural, econômico e, sobretudo ético, 

enfim, a verdadeira liberdade.                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. PLURALISMO CULTURAL NOS PROCESSOS EDUCACIONAIS 

 

1.1 OS QUATRO PILARES DA EDUCAÇÃO 

 

Na intenção de criarem novos conceitos para a melhoria da prática 

pedagógica, uma comissão da UNESCO coordenada por Jacques Delors 

concebeu  novos conceitos para a Educação no século XXI. Esses conceitos 

foram denominados Os quatro pilares da Educação. 

A proposta desses fundamentos é direcionada aos quatro tipos fundamentais 

de aprendizagem: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver com os 

outros e aprender a ser, eleitos como os quatro pilares fundamentais da educação. 

As práticas tradicionais do ensino, tal como as conhecemos, preconizam 

como fundamentação principal o aprender a conhecer e secundarizam o aprender a 

fazer. Estas aprendizagens que são direcionadas apenas para a aquisição de 

raciocínio e execução, são incompletas (pois devem sempre estar associadas aos 

outros parâmetros da aprendizagem) e difíceis de serem exploradas por 

apresentarem caráter subjetivo e dependente da entidade educadora. 

Apresentarei a seguir, as características principais dos quatro pilares 

fundamentais da educação. 

 

 

 

 



 

1.1.2 Aprender a Conhecer 

 

Esta aprendizagem refere-se à aquisição dos “instrumentos do 

conhecimento”. Debruça-se sobre o raciocínio lógico, compreensão, dedução, 

memória, ou seja, sobre os processos cognitivos por excelência. Contudo, deve 

existir a preocupação de despertar no estudante, não só estes processos em si, 

mas, o desejo de os desenvolver, a vontade de aprender, de querer saber mais e 

melhor. O ideal será sempre que a educação seja encarada, não apenas como um 

meio para um fim mas também como um fim por si só. Esta motivação pode apenas 

ser despertada por educadores competentes, sensíveis às necessidades e 

dificuldades dos estudantes, capazes de lhes apresentarem metodologias 

adequadas, ilustradoras das matérias em estudo e facilitadoras da retenção e 

compreensão das mesmas. 

Pretende-se despertar em cada aluno a sede de conhecimento, a capacidade 

de aprender cada vez melhor, ajudando-os a desenvolver as armas e dispositivos 

intelectuais e cognitivos que lhes permitam construir as suas próprias opiniões e o 

seu próprio pensamento crítico. 

Em vista a este objetivo sugere-se o incentivo, não apenas do pensamento 

dedutivo, como também do intuitivo, porque, se é importante ensinar o “espírito” e 

método científicos ao estudante, não é menos importante ensiná-lo a lidar com a sua 

intuição, de modo a que possa chegar às suas próprias conclusões e aventurar-se 

sozinho pelos domínios do saber e do desconhecido. 
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1.1.3 Aprender a Fazer 

 

Indissociável do aprender a conhecer, que lhe transmite as bases teóricas, o 

aprender a fazer refere-se essencialmente à formação técnico-profissional do 

educando. Consiste em aplicar, na prática, os seus conhecimentos teóricos. 

Atualmente existe outro ponto essencial a ser focado nesta aprendizagem, referente 

à comunicação. É essencial que cada indivíduo saiba se comunicar. Não apenas 

reter e transmitir informação, mas também interpretar e selecionar as informações, 

muitas vezes contraditórias, com as quais somos bombardeados diariamente, 

analisar diferentes perspectivas e refazer as suas próprias opiniões diante de novos 

fatos e informações. Aprender a fazer envolve uma série de técnicas a serem 

trabalhadas. Aprender a conhecer, combinando uma cultura geral, suficientemente 

vasta, com a possibilidade de trabalhar em profundidade um pequeno número de 

matérias, também significa aprender a aprender, para beneficiar-se das 

oportunidades oferecidas pela educação ao longo de toda a vida. 

 

1.1.4 Aprender a viver com os outros 

 

Este domínio da aprendizagem consiste num dos maiores desafios para os 

educadores, pois atua no campo das atitudes e valores. Cai neste campo o combate 

ao conflito, ao preconceito, às rivalidades milenares ou diárias. Aposta-se na 

educação como veículo de paz, tolerância e compreensão. Porém, uma pergunta 

surge inevitavelmente: como fazê-lo? 
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O relatório da UNESCO não oferece receitas, mas avança uma proposta 

baseada em dois princípios: primeiro: a “descoberta progressiva do outro” pois, 

sendo o desconhecido a grande fonte de preconceitos, o conhecimento real e 

profundo da diversidade humana combate diretamente este “desconhecido”. Depois 

e sempre, a participação em projetos comuns que surge como veículo preferencial 

na solução de atritos e na descoberta de pontos comuns entre povos, pois, se 

analisarmos a História Humana, constataremos que o homem tende a temer o 

desconhecido e a aceitar o semelhante. 

 

1.1.5 Aprender a ser 

 

Este tipo de aprendizagem depende diretamente dos outros três. Considera-

se que a Educação deve ter como finalidade o desenvolvimento total do indivíduo 

“espírito e corpo, sensibilidade, sentido estético, responsabilidade pessoal e, 

principalmente,espiritualidade”. À semelhança do aprender a viver com os outros, 

fala-se aqui da educação de valores e atitudes,pois já não estão direcionados para a 

vida em sociedade em particular, mas concretamente, para o desenvolvimento 

individual. 

Pretende-se formar indivíduos autônomos, intelectualmente ativos que sejam 

independentes, capazes de estabelecer relações interpessoais, de se comunicarem 

e evoluírem permanentemente, de intervirem de forma consciente e produtiva na 

sociedade onde estão inseridos. 
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1.2  PLURALISMO CULTURAL 

  

A diversidade não deve gerar preconceitos. 

 

Ao longo da história as civilizações criaram formas de organização política, 

coletiva e ambiental para obterem êxito dentro de um núcleo social dentro de um 

foco geral. Também desenvolveram as diversas linguagens, além das manifestações 

artísticas, religiosas, como também, ética e valores, moradias e vestimentas, entre 

outras. Originou-se, portanto, um fenômeno denominado pluralidade cultural, fruto 

da troca de experiências humanas (inerente a todos os seres), que ensina até hoje o 

respeito às diversas modalidades do existir socialmente, de ser tolerante ás 

diferenças e criar um futuro de paz entre todos os povos.  

Entendo que o grande desafio que enfrentamos em nossa sociedade é o de 

respeitar os diferentes grupos e culturas que compõem a etnia mundial e, 

principalmente, a brasileira, que é o foco central desta parte do meu trabalho de 

pesquisa. Deve haver mais incentivo à tolerância e à convivência entre esses grupos 

plurais, pois, esse é um fator positivo que constrói e solidifica o processo de 

enriquecimento cultural, através da valorização da identidade regional, tão vasta em 

nosso país.  



 

Tenho consciência de que o mundo irá se tornar melhor quando as barreiras 

da intolerância e do preconceito forem superadas. Portanto, esse é um 

questionamento sobre o qual todos devem refletir. 

A Pluralidade cultural está presente em todos os tipos de manifestações de 

um povo. Pode ser religiosa, de nacionalidade ou de cor. É essa pluralidade que faz 

do mundo um lugar rico em cultura nos mais diversos contextos. É algo inerente ao 

ser humano, inevitavelmente complexo e está presente no cotidiano tornando cada 

ser humano diferenciado e único.  

Como todo ser humano, sou fruto de costumes e tradições que acompanham 

meus pais e antepassados. Aprendi, ao longo da minha infância, meus valores, 

minhas crenças e recebi educação com base em todas essas tradições arraigadas 

no seio familiar. Portanto, tudo o que vemos e aprendemos é fruto da criação 

humana. Mas, infelizmente, a diversidade cultural misturada à não aceitação do 

novo, do diferente, gera o preconceito. 

Mas, o que é preconceito?  

Como o nome já diz é o pré-conceito, ou seja, uma opinião formada antes de 

se ter os conhecimentos adequados sobre algo ou alguém. Há inúmeros tipos de 

preconceito, mas apresento abaixo alguns dos principais: 

Preconceito à outra cor - É conhecido como racismo e existe principalmente 

em relação aos negros. Nasceu no Brasil juntamente com a escravidão, que 

subjugava os povos africanos como sub-raça e é muito presente até hoje, apesar de 

a escravidão ter sido abolida em 1888. Por causa dessa falsa ideologia criou-se um 

conceito de que apenas o branco era cidadão. Há também o racismo contra 

amarelos, vermelhos, pardos etc. 

Preconceito religioso - Hoje em dia, o maior exemplo deste preconceito são 

os conflitos no Oriente Médio. A luta entre judeus e islâmicos custa dezenas de 

vidas diariamente. Grupos extremistas na Irlanda matam inocentes cruelmente 

somente porque são de outra religião.  



 

Preconceito contra as mulheres – conhecido como machismo existe por 

causa do antigo papel das mulheres como dona de casa, fruto de uma forte cultura 

patriarcal. O machismo gera muita mágoa porque vários homens não reconhecem a 

capacidade das mulheres de fazerem algo diferente à costurar e cozinhar, por isso 

tentam proibi-las de ingressarem no mercado de trabalho, por medo delas 

alcançarem a independência de abandoná-los, ou mesmo ganhar mais que eles a 

ponto de terem mais autonomia dentro do lar. Para mim, essa prática é abominável, 

principalmente, por estarmos em pleno século XXI. 

Preconceito quanto à classe social – pessoas pertencentes à elite social 

discriminam pessoas de baixa classe com frases que já se tornaram jargões como, 

por exemplo: “Isso é coisa de pobre", ou vice-versa. Geralmente, as pessoas de 

classe mais pobre são negras e/ou pardas. 

Preconceito contra pessoas de outra orientação sexual - Homossexuais e 

bissexuais são muito agredidos moralmente e até fisicamente só por não serem 

"iguais". É uma triste realidade, tanto que vários escondem sua preferência sexual. 

Mais uma vez impera a cultura patriarcal machista. 

Preconceito contra pessoas de outra nacionalidade ou xenofobia - A 

maioria dos brasileiros critica os norte-americanos por suas atitudes intolerantes e 

preconceituosas, mas sempre absorvem alguma coisa da cultura estrangeira. Em 

outros países os brasileiros são vítimas de preconceito por serem taxados de 

malandros, assim como palestinos são terroristas, franceses são fedorentos, entre 

outros. Mas não devemos esquecer que aqui no Brasil, muitas pessoas são vítimas 

dos nossos preconceitos, principalmente os próprios brasileiros. 

Todo o dia vê no noticiário a triste realidade, onde negros são maltratados, os 

pobres excluídos, palestinos bombardeados e chego à conclusão de que tudo isso é 

gerado devido ao preconceito, porque muitas pessoas não enxergam que cada um 

tem o direito de viver e se manifestar como achar melhor.   

 



 

Quero que alguém me responda: O que há de tão ruim na diversidade? 

Imaginemos que todos fossem exatamente iguais. Realmente seria um marasmo. 

Devemos entender que ninguém se torna melhor ou pior por ser diferente e saber 

respeitar as outras culturas, embora não sejamos obrigados a ter afinidade com 

elas. Uma sociedade mais justa e civilizada nasce a partir da prática constante das 

concepções de respeito mútuo. A falta desse respeito causa dor, sofrimento e morte. 

Se existisse de fato a tolerância ao diferente, não haveria a perda de tantas vidas. O 

elevado índice de discriminação no Brasil é uma verdade que não pode e nem deve 

ser ignorada. 

Precisamos combater os diversos tipos de preconceito que nos rodeiam para 

garantir a todo e qualquer cidadão o direito à igualdade, que está escrito na 

Constituição e nos Direitos Humanos. Sei que o que cito agora é visto como uma 

grande utopia, mas, só através dessa forma de pensar teremos um país, quiçá, um 

mundo sem preconceitos, com muito mais justiça, paz, solidariedade e felicidade. 

 

1.2.1 PLURALISMO CULTURAL NA EDUCAÇÃO 

 

O educador enquanto pessoa deve ultrapassar as barreiras e despir-se dos 

trajes do preconceito para ser um mediador entre a criança e o conhecimento, um 

elemento atuante no processo ensino-aprendizagem e do desenvolvimento cognitivo 

do seu corpo discente. A pluralidade cultural deve ser vista de forma diferenciada 

por parte de quem ensina, como um fenômeno complexo, repleto de informações e 

representações, no qual está inserida a prática pedagógica. 

O professor/educador faz parte de um contexto sócio-histórico-cultural que 

traz fortes influências externas, isto é, não inerentes ao ser humano, que podem ou 

não modificar a sua forma de agir e/ou pensar.  

 



 

Vejo a diversidade como parte integrante da cultura, pois tudo à minha volta é 

plural, já que existem inúmeras formas de manifestações e expressões humanas, 

tais como: a música, o teatro, a escrita, as religiões, a política, isto é, elementos 

pertencentes ao contexto sócio-histórico-cultural do qual faço parte, com suas 

regras, organizações e valores arbitrários, até mesmo, desiguais.  

Os PCN1 preconizam o reconhecimento e a valorização das diferenças 

étnicas e culturais entre os diferentes grupos sociais que “convivem no território 

nacional, assim como as desigualdades econômicas, assim como defendem as 

críticas aos processos de discriminação e exclusão de nossa sociedade. Tais 

processos excludentes trazem perspectivas negativas, pois levam os aprendizes a 

enxergarem o Brasil como um grande, e complexo país de comportamentos distintos 

e paradoxais. 

O pluralismo na educação transforma o professor/educador num agente ativo 

no processo de construção das novas dinâmicas educacionais, que levam o aluno a 

se reconhecer um ser único e ao mesmo tempo plural e, principalmente, como 

produto de um contexto social, parte de uma história que passa por um processo de 

edificação. Ser plural significa aceitar e reconhecer que nossa nação é o resultado 

da miscigenação racial ao longo da história, além de uma grande mistura de 

crenças, folclores, mitos, religiões e hábitos. É ter consciência absoluta de que não 

sabemos nem mesmo a cor do sangue que corre em nossas veias, por não 

sabermos a origem dos nossos primeiros antepassados. 

Particularmente, reconheço a educação atual como inclusiva, pois antes era 

representativa aos portadores de necessidades especiais (físicas e/ou mentais) e 

hoje inclui os mais diversos grupos étnicos e religiosos, além de considerar 

inaceitáveis os atos discriminatórios contra esses grupos. 

O professor, nos primeiros contatos com seus alunos e também através de 

informações prévias sobre os mesmos elabora dá vazão a seus próprios conceitos 

categoriza os alunos e encontra maneiras eficientes de evitar atitudes 

preconceituosas e segregadoras entre eles. 



 

1. PCN ou Parâmetros Curriculares Nacionais são orientações aos professores, divididas em 

disciplinas e têm como objetivo estabelecer uma referência curricular e apoiar a integração do 

sistema público de ensino em todo o território nacional. 

Outro fato importante que devo citar aqui é que o professor/educador, embora 

tenha vivenciado diversas experiências em sala de aula, não deve criar conceitos de 

aluno ideal, que seja estudioso, interessado e motivado, porque além desse 

estereótipo existem fatores externos que estão além da mera ideologia profissional. 

 

Não devemos esquecer, porém, que os alunos também criam seu próprio 

perfil de professor ideal. Uma pessoa acolhedora, respeitosa, paciente e disponível, 

sem contar as expectativas geradas pelo exercício da função e da consciência que o 

educador tem de respeitar e entender as mais variadas personalidades e seus 

respectivos modos de agir. Não se deve, portanto, utilizar-se de estereótipos, pois 

este cria conceitos mais rígidos sobre fatos e até mesmo, pessoas. Os estereótipos 

têm o poder de rapidamente transformarem-se em preconceito, principalmente os 

que estão ligados às questões étnicas, culturais e sócio-econômicas. 

O professor/educador deve conhecer ao máximo seu alunado para utilizar 

diferentes estratégias de ensino, variantes de acordo com as capacidades e 

competências de cada um, ou, até mesmo, pela falta delas. O papel da escola e do 

professor deve estar centrado nas práticas pedagógicas não discriminatórias, no 

exercício da cidadania e no fortalecimento da ética entre os discentes para que 

possibilite ao aluno a busca cada vez mais profícua do seu desenvolvimento em 

todos os âmbitos da vida. Quando o professor possui qualidades diferenciadas está 

apto a considerar o estado afetivo do aluno, assim como sua auto-estima sem 

discriminações ou preconceitos e a escola deve ser a condutora desse processo de 

diversidade e pluralidade cultural, no sentido de gerar no corpo discente um 

sentimento único de inclusão plantando na escola o respeito mútuo, a tolerância e a 

solidariedade. 

 

 



 

Nas minhas reflexões percebo o quanto precisamos modificar nossa óptica de 

percepção das coisas e enxergamos as diferenças como um ponto de partida para a 

compreensão dos aspectos histórico-culturais do Brasil, que nos mostram 

explicitamente que em nossas veias corre sangue dos mais diversos grupos étnicos, 

no sentido de reconstruir nossa nação com a valorização da educação para a 

formação de verdadeiros e atuantes cidadãos. Daí poderá ser construído um novo 

alicerce para a solidificação da cultura e cidadania brasileira. 

1.3  EDUCAÇÃO EM VALORES 

 

 

 

Vivemos nos dias de hoje, numa sociedade onde a ganância, a corrupção e a 

cultura do “ganhar fácil” imperam assustadoramente.  Esse fenômeno ao qual 

chamo “crise de identidade” traz à tona um triste cenário que mostra o aumento da 

criminalidade, os esquemas de lavagem de dinheiro, a pirataria, e, sobretudo, a 

impunidade, que dão origem a um problema de alta gravidade que se transforma a 

cada dia num câncer social. Com um salário que cresce infimamente à margem da 

inflação, muitos apostam nessa inversão de valores, onde tudo é normal e 

banalizado. Fazer ou, pelo menos tentar fazer as coisas da maneira correta não 

significa agir com nobreza, mas assinar um atestado de burrice. Providências 

precisam ser tomadas pelas autoridades, mas, a priori, a educação como o principal 

agente da socialização, da cultura e da cidadania deve dar o primeiro passo. 



 

Dentro dos conceitos históricos brasileiros, a escola é o lugar mais apropriado 

para o ensino dos valores sendo, para a maioria das nossas famílias, a continuidade 

do lar e deve cumprir tal finalidade, ao preparar para os educandos para a vida em 

sociedade, para o exercício da cidadania, além de qualificá-los para o mercado de 

trabalho. Os valores éticos e morais estão em todos os âmbitos educacionais, 

portanto podem e devem ser trabalhados como temas transversais sobre justiça e 

solidariedade, dentro do processo de interdisciplinaridade. 

Quero ressaltar aqui, que os referidos temas não devem ater-se apenas ao 

ambiente escolar, mas conscientizar também o núcleo externo (principalmente o 

familiar) a transmitir aos educandos valores que estejam em harmonia com a práxis 

social e o professor é um agente ativo desse processo, ao ensinar a fundamentação 

e dar ao alunado seu próprio exemplo, tornando-se um autêntico educador em 

valores. 

O mundo capitalista, globalizado e tecnológico clama pela inserção dos 

valores no âmbito educacional no propósito de fugir dos atuais paradigmas políticos, 

culturais e educacionais já bastante ultrapassados e improfícuos à nossa sociedade. 

Os debates sobre Educação Sexual, Violência, Cidadania, Ética na Política e na vida 

social e Ecologia são realizados constantemente em Congressos, Universidades e 

Escolas. Isso mostra como o currículo escolar ficou defasado e impotente às 

inúmeras mudanças e transformações do mundo, com a exclusão de disciplinas 

como: Educação Moral e Cívica, OSPB2 e Educação Religiosa.   

A abordagem de assuntos referentes aos valores é deveras difícil porque a 

Pedagogia Tradicionalista adaptou a escola apenas para a transmissão de 

conteúdos, onde o professor era o detentor do conhecimento e o aluno um mero 

recebedor passivo das informações. Tal fundamento foge das exigências do mundo 

moderno, pois, de acordo com os novos Parâmetros Educacionais, o aluno é o 

principal agente do processo ensino-aprendizado e o professor é o agente mediador 

entre o aluno e o conhecimento que está intrinsecamente ligado ao desenvolvimento 

físico, moral e intelectual do educando. Portanto, é importante uma ação comunitária 

associada a uma fundamentação pedagógica voltada ao interacionismo. 



 

A educação em valores é um processo que visa levar os educandos a 

assimilar os conceitos de ética e solidariedade, que estão contidos implícita ou 

explicitamente nos conteúdos tradicionais, como também nas atitudes dos colegas e 

professores, dos pais e no meio social onde estão inseridos, sendo a escola o 

principal condutor na formação dos indivíduos para a cidadania. 

2. O.S.P.B ou Organização Social e Política Brasileira era uma disciplina do ensino regular que 

trabalhava os conteúdos política e cidadania,  atualmente extinta do currículo escolar. 

Quero deixar bem claro, que, se a escola deixar de realizar eu papel de 

formadora cidadã, os educandos poderão perder seu centro referencial e ficarão 

limitados ao aprendizado dos valores através dos exemplos de vida que recebem 

diariamente na convivência humana. De fato, esta é também, uma vasta 

experiência, mas deve-se refletir sobre as probabilidades de haver nessas 

experiências desvios de conduta, o que torna os valores conceitos abstratos, 

principalmente na óptica daqueles que não vivenciam a ética e a solidariedade em 

seu cotidiano.  

 O professor deve planejar as suas aulas de forma a inserir nos conteúdos os 

temas transversais, que não podem ser considerados matérias e sim, assuntos que 

atravessam aas diversas áreas do conhecimento pela interdisciplinaridade entre os 

conteúdos curriculares. A abordagem dos valores éticos e morais não deve ser algo 

programado, mas uma troca de idéias mediante acontecimentos marcantes no dia- a 

dia, mas que sejam relevantes a uma abordagem que leve os educandos a uma 

reflexão e sensibilização, isto é, temas que fiquem arraigados nas jovens mentes e 

que sirvam como uma lição que ficará para toda a vida. Mas, para que a educação 

em valores seja uma realidade o professor/educador deverá se organizar para essa 

instrução dentro e fora da sala de aula.   

  

 

 



 

Posso dizer que, se após a exposição e aplicação dos conteúdos referentes à 

educação moral e cidadã os professores, pais e familiares observarem mudanças 

positivas de comportamento, onde os educandos melhoram seu rendimento na 

escola e em casa, respeitam professores, pais e colegas, aprendem a ser solidários, 

tolerantes e tomarem decisões importantes, houve um resultado satisfatório e os 

alunos amadureceram como pessoas, desenvolveram a sua cidadania e, por 

conseguinte, tornou-se viável também, a mudança de sua realidade.  

A abordagem centrada em experiências reais pode ser aplicada após a leitura 

de um artigo de opinião extraído de um jornal, por exemplo. Após a leitura, o 

professor levanta questionamentos sobre o que os alunos pensam sobre o tema 

proposto, o que sentiram ao ler o artigo e o que pretendem fazer após a leitura do 

artigo, dando uma maior vazão à comunicação, uma vez que propõe aos educandos 

relatarem em sala suas próprias experiências e tirar de cada história uma lição de 

vida. Dessa forma poderemos formar cidadãos solidários, éticos e atuantes numa 

sociedade justa, tolerável e digna. 

 

“A educação é tarefa de todos e precisa o compromisso 

de todos. Uma educação sem valores é uma educação 

sem valor.” 

Ciriaco Izquierdo Moreno. 

 

 

 

 

 

 



 

1.4 CONCEITUAÇÃO DE CULTURA 

 

Cultura (do latim cultura, cultivar o solo, cuidar) é um conceito desenvolvido 

para designar o todo complexo metabiológico criado pelo homem. Mas de fato são 

práticas e ações sociais que seguem um padrão determinado no contexto espaço-

tempo e refere-se às crenças, comportamentos, valores, instituições, regras morais  

que dão sentido à cosmologia social. É a identidade própria de um grupo humano 

num determinado. 

Ao ser definida de forma mais abrangente refere-se à literatura, cinema, entre 

outras artes, além das ciências, costumes, esportes e valores ético-morais, que são 

elementos inerentes às sociedades humanas, mas, com características peculiares 

de cada uma delas, podendo ser transmitidos às futuras gerações. Vejo a culturas 

como uma das principais características humanas, pois somente o homem tem a 

capacidade de desenvolvê-la e distinguir-se dos outros seres. 

Aldo Vanucchi em seu livro – Cultura Brasileira: O que é, como se faz - 

apresenta alguns conceitos de cultura nas mais diversas ópticas. 

 

 

Conceito básico de cultura 

Cultura é tudo aquilo que não é natureza, ou seja, tudo o que é produzido 

pelo ser humano. Por exemplo: a terra é natureza e o plantio é cultura. É o 

desenvolvimento intelectual do ser humano, são os costumes e valores de uma 

sociedade.  

 

              

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_latina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Metabiol%C3%B3gico


 

Conceito filosófico de cultura 

Significa que o homem não apenas sente, faz e age com relação à cultura, 

mas também pensa e reflete sobre o sentido de tudo no mundo. Quanto mais 

minuciosamente investiga os dados empíricos e as análises particularizadas 

oferecidas pelas ciências, mais o filósofo se convence de que o existir humano é 

essencialmente cultural. Em suma, os homens são seres culturais por natureza. 

 

Conceito etnológico de cultura 

Existem várias definições para essa ciência, o “Aurélio” nos dá três delas. 

Para nós, a primeira delas é significativa: “Etnologia é um ramo da antropologia que 

estuda a cultura dos chamados povos primitivos”. Em termos simples, cultura no 

campo etnológico, é o modo de viver típico, o estilo de vida comum, o ser, o fazer e 

o agir de determinado grupo humano. 

 

Conceito de cultura em Antropologia cultural 

Há diferentes posições dos antropólogos de nosso tempo. Para fins didáticos, 

podemos distinguir quatro tendências:  

1) Há os que vêem cultura como sistema de padrões de comportamento, de modos 

de organização econômica e política, de tecnologias, em permanente adaptação, em 

vista do relacionamento dos grupos humanos com seus respectivos ecossistemas;  

2) Há os que tratam a cultura como um sistema de conhecimento da realidade, como 

o código mental do grupo, não como um fenômeno material, mas cognitivo;  

 

 

 



 

3) Há também os que encaram a cultura como um sistema estrutural, em que 

o eixo de tudo é a bipolaridade natureza-cultura, tendo como campos privilegiados 

de sua concretização o mito, a arte, a língua e o parentesco; 

4) Por fim, há os que entendem cultura como sistema simbólico de um grupo 

humano, sistema que só poderá ser apreendido por outro grupo por meio de 

interpretação e não por mera descrição. 

Apesar das evoluções pelas quais passa o mundo, a cultura tem a 

capacidade de se permanecer quase intacta, e são passadas aos descendentes 

como uma memória coletiva, lembrando que a cultura é um elemento social, 

impossível de se desenvolver individualmente. 

 

1.4.1 O QUE É CIVILIZAÇÃO? 

 

Num conceito mais genérico, Civilização é o estágio de desenvolvimento 

cultural em que se encontra um determinado povo. Este desenvolvimento cultural é 

representando pelas técnicas dominadas, relações sociais, crenças, fatores 

econômicos e criação artística. Utilizando um termo bastante distinto, o termo 

Civilização é definido num sentido de “cultura”. Por exemplo: Civilização egípcia, 

civilização ocidental, civilização islâmica. 

Na realidade, Civilização é uma palavra que enfoca vários sentidos: em se 

tratando de organização social é o processo que torna uma sociedade mais 

complexa e melhor ou pode ser o conjunto de produções materiais e culturais de 

uma sociedade, como também um avançado estágio de desenvolvimento da cultura 

humana e finalmente, tudo o que se opõe à selvageria e animalidade. 

 

 



 

Mas em todos esses sentidos percebo que existe uma visão renascentista 

que reflete um ideal de emancipação humana, isto é, o tempo-espaço onde o 

homem adquire sua historicidade, o pano de fundo onde se desenrolam as ações 

mais significativas da história. 

 

1.4.2 O QUE É ERUDIÇÃO? 

 

Em termos literais, erudição é todo o conhecimento adquirido sobre o máximo 

de assuntos possível subtendendo-se que este termo denota melhor o sentido de 

volume de informações do que a própria essência do conhecimento. Já o erudito é 

aquele que saiu do estado de rudeza, de um patamar cultural mais baixo para um 

mais elevado através da leitura e do estudo. 

Porém, a erudição possui um valor menos que o da cultura, tendo em vista o 

respeito que merecem os cidadãos comuns, geralmente desprovidos e erudição. 

Afirmo aqui que a cultura de um homem do campo não tem valia para a aplicação no 

âmbito acadêmico, assim como, ciências exatas não fazem a menos diferença para 

o camponês, que enxerga os termos técnicos e científicos apenas de vocabulário 

ininteligível pelo mesmo.  

Vanucchi (2002. P. 35) diz que “é bastante comum considerar culto alguém 

viajado, dono de vasta biblioteca, com domínio fácil de vários idiomas e outros 

predicados intelectuais. Tudo isso, sem dúvida, pode enriquecer culturalmente uma 

pessoa, mas não constitui cultura no sentido preciso. Trata-se apenas de erudição, 

quando não de meros trunfos de gente endinheirada e ladina3”. Acho que os nossos 

eruditos deveriam elaborar uma enciclopédia genuinamente brasileira, no sentido de 

livrar-se dos estrangeirismos e amadurecer culturalmente a nossa nação. 

 

 



 

 

3. LADINA – Uma pessoa intelectualmente fina. 

 

1.4.3 NACIONALIDADE E CULTURA 

 

Não devemos confundir cultura com identidade nacional, pois esta é definida 

como todos os elementos que tornam uma sociedade ímpar, num processo de 

distinção entre os costumes das mais diversas nações. Porém, não podemos 

esquecer a herança que recebemos dos invasores europeus, do quanto fomos 

subservientes e principalmente, de como e quanto esses fatores influenciaram 

diretamente na persofinicação da identidade cultural brasileira. Generaliza-se o 

termo nacionalidade como produção ou produtos culturais de determinados países 

considerados patrimônios da humanidade. 

Uma questão sempre é levantada: O que faz uma cultura ser nacional? 

A cultura nacional ou regional fornece influências culturais de um indivíduo ou 

grupo, com base nas questões gerais do país.  Estes podem ser visíveis, como a 

geografia, ou podem ser difíceis de ser definidas claramente, como a lógica.  

Algumas características culturais podem ser definidas como um resultado das 

experiências de viver no seio de uma sociedade, de um povo. Outras características 

culturais podem resultar do pensamento e da educação, importantes processos para 

o desenvolvimento de uma nação.  

   A maioria das características nacionais pode ser rapidamente identificada e 

associada à determinada região, como por exemplo, a linguagem da Rússia, ou as 

religiões do Oriente Médio. Também são suscetíveis a ter um impacto direto sobre 

todo o trabalho que é realizado dentro dessas nações. Outras características 

genéricas, tais como a percepção de discriminação, ou o respeito às tradições, são 



menos palpáveis. Como conseqüência, elas podem ser menos fáceis de identificar 

ou avaliar.  

A cultura tipicamente brasileira é um objeto difícil de ser analisado já que 

nossa língua é resultante de uma forte imposição dos colonizadores e a religião 

predominante vem também da Europa. Nosso esporte e manifestações populares 

também são produtos importados da Inglaterra do final do século XIX e tampouco, 

as obras clássicas de nossa literatura não mostram de fato a realidade do nosso 

cotidiano. 

Acho que o grande foco da discussão é pensar o nacional como algo fora do 

âmbito universal, isto é, uma oposição ao estrangeiro. Grandes estudiosos como 

Gramsci preocuparam-se em combater o falso cosmopolismo, aquele que não cria 

vínculos com um determinado povo. 

É arriscado transformar o nacional em anti-estrangeirismo, pois isso pode 

originar um sentimento de patriotismo xenófobo, no insólito pretexto de cultivar as 

raízes do povo. Portanto, nacional é tudo o que existe e é produzido dentro de um 

determinado quadro econômico (VANUCCHI. 2002 p. 40). 

Sabemos que o capitalismo rompeu as barreiras do nacionalismo ao impor ao 

mundo novos conceitos e práticas de produção e consumo, resultantes do 

implemento das culturas de massa e meios de comunicação que suprimem o 

enraizamento e o sentimento de amor pelo país onde se nasce, cresce e recebe os 

tesouros culturais e intelectuais advindos dos antepassados, como também os 

questionamentos quanto ao futuro. 

No nosso Brasil o desrespeito às tradições causa estragos sociais 

irremediáveis. Posso citar exemplos: antes os negros eram segregados como raça e 

hoje, o homem do campo é desconsiderado como pessoa quando imigra para as 

grandes cidades e passa a viver abaixo da linha da miséria ao trabalharem em 

condições humilhantes. O enraizamento cultural é uma das marcas indicadoras da 

nacionalidade. 

Segundo Vanucchi (2002, P. 48) “É identificando os produtores culturais todos 

e não somente os consumidores, que se estará esboçando o perfil de nossa cultura”. 



 

 

 

 

1.4.4 COMO ESTUDAR A CULTURA BRASILEIRA? 

 

A melhor forma de estudarmos a cultura brasileira é analisar primeiramente os 

fatores sócio-político-econômicos da sociedade levando em conta os contextos 

históricos que levaram a população brasileira a ser o que é hoje, de fato: 

dependente da ajuda internacional, marginalizada e aculturada, reflexo do domínio 

colonizador sobre os índios, a dizimação da cultura genuinamente nossa, do poder 

dos grandes latifundiários que contrabandeavam os negros para o trabalho escravo, 

ao expatriá-los e deixá-los à própria sorte após a abolição da escravatura. 

Hoje, a nossa cultura é bastante vasta e rica, mas devemos observar que 

também é marcada por diferenças regionais que também são sociais, principalmente 

no âmbito do poder aquisitivo. A segregação do homem do campo ao longo da 

história resultou num crescimento demográfico assustador nas metrópoles e 

transformou a zona rural numa terra de ninguém, pois durante muito tempo cidades 

eram abandonadas em virtude das fortes secas. A esse fenômeno chamamos Êxodo 

Rural. Em detrimento desse fenômeno, as grandes cidades tornam-se verdadeiros 

formigueiros humanos e com isso cresce o desnível social que acarreta vários e 

graves problemas, como desemprego e violência.  

Estamos ainda aprisionados aos rótulos que denotam o Brasil como país do 

carnaval, do futebol e de belas mulheres, das novelas, do improviso, onde sempre 

se dá um “jeitinho” para tudo e até mesmo Deus é brasileiro. A meu ver, um total 

desrespeito à vasta cultura de nosso país. 

 



 

Nesse contexto, a Escola é o agente mediador por ter ligação interativa com 

todos os níveis sociais e deve, sobretudo, interrelacionar teorias e práticas 

educacionais no sentido de dar aos indivíduos inclusos no processo ensino-

aprendizagem uma nova visão de mundo e trazer novos e coerentes conceitos sobre 

todos os âmbitos, principalmente o social e o político no sentido ideológico por ser 

ela quem prepara os futuros intelectuais do Brasil. 

 

1.4.5 A CULTURA BRASILEIRA COMO PROBLEMA POLÍTICO 

 

Toda cultura deve ser estudada em seu âmbito político, pelo fato de ser um 

elemento histórico que influencia positiva ou negativamente a sociedade e a 

economia voltadas para o capitalismo e não um fenômeno que apareceu 

repentinamente. Nesse contexto social a máxima “saber é poder” tem grande 

valia, porque a nossa cultura em termos arbitrários denota que o indivíduo mal ou 

não escolarizado vive à margem da sociedade por não ter poder. A cultura do 

“saber” desmente o slogan “Escola para todos”, devido ao percentual elevado de 

analfabetismo no Brasil, fruto da privatização do conhecimento que fica restrito a 

poucos indivíduos que são preparados para uma disputa maior: a disputa pelo 

poder através da manipulação do conhecimento. O resultado é a precária 

condição de vida da grande maioria do povo que permanece sempre atônito e 

incapaz de participar com eficiência das grandes decisões que dizem respeito ao 

futuro da nossa nação.  

 

 

 

 



 

1.4.6 CULTURA E PODER 

 

Podemos, então, definir poder como um degrau na escada hierárquica que segue 

do solo ao infinito e resulta numa posição de controle pelo homem do seu próprio 

destino. 

Quando reflito sobre a atual conjuntura sócio-política brasileira, analiso o 

vocábulo “poder” como algo ideológico e antinatural dentro de uma relação de 

domínio entre os estados de direito e a identidade cultural.  Porém, não significa 

que haja nesse sentido um viés exclusivista, pois, através do poder todos são 

capazes de assumir posicionamentos e tomarem decisões peremptórias e 

importantes. 

Historicamente, o poder era centrado dentro de uma organização onde 

predominavam as hierarquias monárquicas e religiosas. Hoje predominam os 

poderes ditos democráticos como Planalto, Pentágono, Vaticano, FMI, entre outros, 

poderes estes, mais manipuladores que repressores. Bem ou mal, vivemos sob o 

domínio desses poderes e seus estatutos e normas, que ao serem desobedecidos 

recaem sobre os indivíduos com duras penalidades, já que as hierarquias devem ser 

obedecidas.  

“Todos criticamos o poder, no entanto, 

poucos recusam a s benesses do estado.” 

              (Aldo Vanucchi) 

 

 

 

 

 



 

Embora possua uma vasta estrutura multicultural, o Brasil ainda não tem uma 

identidade cultural definida, pois temos como adequado àquilo que vem de uma elite 

minoritária e dominadora. Portanto, a identidade cultural brasileira é a cara da elite 

astuciosa e colonizadora, que dá duas faces distintas a uma mesma manifestação 

popular. Por exemplo: o carnaval nasceu de forma espontânea no seio do povo e 

hoje é um produto exportado pelos veículos de informação, ficando assim, distante 

da realidade popular. 

No Brasil o poder gera um fenômeno conhecido como modismo cultural, uma 

forma de alienação imposta de forma agradável e sutil, principalmente pela 

televisão, que segrega de certa forma as classes menos favorecidas, por exemplo: 

quem não sonhou um dia viajar para a Europa ou mesmo assistir de camarote o 

desfile das escolas de samba na Marquês de Sapucaí? 

É o resultado de um processo histórico advindo da ausência de uma cultura 

verdadeiramente nacional tornando nossa cultura descaracterizada e desqualificada 

para competir no mercado globalizado. 

Devemos lutar para reverter esse processo através de uma cultura de 

reflexão no sentido de desmistificar o poder de aculturação arraigado no seio de 

nosso povo, pois a alma brasileira é enorme e todas as suas faces devem ser 

aproveitadas pelo povo, a meu ver, o detentor - mor do poder para que não se perca 

por completo nossa identidade e razão se ser. 

 

1.4.7 CULTURA E SUBDESENVOLVIMENTO 

 

 O vocábulo “subdesenvolvimento” aflora em nossas almas um sentimento de 

pesar tendo em vista como somos tratados pelos detentores do poder, pois, 

subdesenvolvimento tem uma intrínseca relação com analfabetismo, violência, 

mortalidade infantil, desemprego, falta de habitação, entre outros problemas que 

afetam a dignidade humana. 



  

No Brasil esse subdesenvolvimento é histórico. Vem desde a colonização predatória, 

passando pela escravidão dos negros e apropriação das terras em detrimento dos 

lucros comerciais imediatos pela classe burguesa. Esse regime totalitário (nascido 

ao longo de nossa história) perdura até os dias atuais. Notemos que a classe 

trabalhadora é a que mais sofre pelo fato de não conseguirem suprir as 

necessidades básicas dignamente, devido à defasagem entre salário e custo de 

vida. 

 Sabemos que um regime político voltado para as necessidades do povo (que 

deve ser respeitado como o elemento principal de uma nação) desencadearia um 

processo de resgate da nossa identidade cultural, enfim, conquistaríamos de fato, a 

nossa independência, a nossa liberdade. 

 

1.4.8 CULTURA E DEMOCRACIA 

 

 No governo Castelo Branco surgiu o Plano Nacional de Cultura, que definia o 

cidadão brasileiro como “democrata por formação”, como forma de implantar um 

novo e utópico conceito e cultura, partindo do pressuposto da libertação total, pela 

qual o povo brasileiro estaria livre da autocracia e viveria no país dos sonhos. Essa 

nova “óptica” de cultura preconizava nada além da conservação da história e do 

passado (documentos, monumentos, fatos e personalidades) através da falsa ilusão 

da comunhão social, mostrando um Brasil verdadeiramente democrático e 

independente cultural, isto é, protegido da influência estrangeira em todos os 

âmbitos da arte. Contudo, um questionamento importante foi abordado: Como as 

pessoas se voltarão às artes se não têm condições de suprir suas necessidades 

mais básicas? Um trabalhador não poderia deixar de alimentar sua família para ir ao 

cinema ou comprar livros, portanto continuaria sem aceso real à cultura. Isso era 

lógico, pois quem não se alimenta, não consegue ler ou estudar.  

  



 

 

A solução seria uma unificação entre artistas e autoridades políticas no sentido de 

redemocratizar o país e conduzi-lo a um avanço cultural generalizado, com a 

participação de todos os setores da sociedade, para que a combinação cultura-

democracia fizesse a diferença no avanço do processo de reconstrução da 

identidade cultural genuína do Brasil. 

 

1.4.9 POLÍTICA CULTURAL 

 

A política cultural é a ação do poder público que se baseia em operações, 

princípios, procedimentos administrativos e orçamentários no sentido de melhorar a 

qualidade de vida dos cidadãos através de atividades culturais, artísticas, sociais e 

recreativas. Por ser uma ação voltada para o território nacional em sua totalidade e 

não restrita a alguns estados e municípios deve ter um amplo objetivo no tocante ao 

investimento em projetos voltados a potencializarão das nossas manifestações 

culturais. 

Tais ações governamentais devem estar direcionadas à conservação do 

patrimônio cultural e também para a promoção de exposições de artistas populares 

e espetáculos de teatro, dança, música, etc., proporcionando à população um fácil 

acesso a esses bens culturais, e não às atividades que promovam apenas uma 

valorização das manifestações elitistas.  

A meu ver, o governo deve incentivar o consumo de bens culturais e o apoio 

aos artistas e grupos de menor porte promovendo shows gratuitos e exposições em 

locais públicos, além de oferecer ingressos mais baratos para o acesso ao teatro, no 

sentido de fazer com que a cultura esteja ao alcance de todos.  

 



 

Esta é uma ação importante, mas, devo lembrar que é apenas o primeiro 

passo para se alcançar uma verdadeira democracia cultural, que inclui a 

participação direta do cidadão na vida cultural de seu estado/ município, mas, sem 

esquecer que por trás dessas manifestações também existem conceitos eruditas. 

Não podemos esquecer que cada programa de democracia cultural deverá 

estar adequado às manifestações de suas respectivas regiões e priorizar alguns 

tipos de arte fomentados pelos centros culturais, que devem voltar-se para a 

formação e aprimoramento de seu público. Essa seria de fato, uma verdadeira 

política cultural.  

 

1.5 DEMOCRACIA RACIAL 

 

 

Somos todos iguais. 

 

 

 

 



Não precisamos ir muito longe para saber que á desigual a distribuição de 

oportunidades no Brasil.  Dados confirmam que 45% da nossa população é 

composta por negros e pardos, o que nos leva a ser a segunda maios nação negra 

do mundo fora do continente africano.  

 

Em conseqüência de uma cultura arraigada em nossa sociedade pelo 

processo histórico da escravidão, o fato de nascer negro está intrinsecamente 

associado ao crescer pobre. As estatísticas dão margem a essa afirmação ao 

mostrar que a pobreza dos negros aumenta enquanto a pobreza absoluta do 

brasileiro diminui além da renda do branco ser maior em mais de 40%. 

 Quero comprovar com tais afirmações que a democracia racial não passa de 

uma grande utopia e discurso ideológico de ações afirmativas, que incluem o 

sistema de cotas, a fim de reparar os danos provocados pelo racismo no Brasil. 

 Posso aqui enumerar um vasto número de piadas e termos preconceituosos 

que denotam o quanto a distinção racial é latente no seio da nossa sociedade, em 

nosso cotidiano sendo mais que uma simples herança deixada por nossos 

antepassados. E é nesse passado que podemos refletir sobre essas questões, pois 

a escravidão dos negros africanos foi instituída em solo brasileiro em nome dos 

preceitos religiosos, de uma falsa ideologia que preconizava o branco europeu como 

elemento central do desenvolvimento, portanto, tinham o papel de conduzir as ações 

de “civilizar” os povos primitivos. Em termos mais coerentes, o branco comandava e 

os negros obedeciam. 

 O resultado foi à incorporação do ideal da desvalorização da estética do 

negro e a valorização do branco superior, além das tentativas de melhoramento da 

raça através de casamentos interraciais. Em pouco tempo fundou-se a população 

brasileira como resultante do intercâmbio entre brancos, negros e índios e com ela 

uma classificação étnica que tinha como fundamento a cor, o que gerou uma 

hierarquia classificatória que apontava o indivíduo nomeado “branco” como melhor e 

os “negros” como piores, inferiores, já que nossa formação cultural vem dos povos 

colonizadores. 



  

 

Contudo, não devemos esquecer que o racismo caminha de mãos dadas com 

seu contraditor: a miscigenação que nos leva ao inevitável questionamento se 

somos ou não racistas, já que somos originados de uma grande mistura entre raças. 

Advém desse questionamento o falho conceito de democracia racial.  

 

Porém a miscigenação não derruba a barreira do preconceito, embora muito 

se discuta sobre as soluções para esse problema. 

 É importante refletirmos sobre o racismo e suas conseqüências para que o 

Brasil cresça dentro de uma base verdadeiramente democrática, viabilizando uma 

política pública de inclusão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. TEORIAS COGNITIVAS DA APRENDIZAGEM 

 

2.1 JEAN PIAGET (1896 – 1980) 

 

UM PIONEIRO NO ESTUDO DA INTELIGÊNCIA INFANTIL. 

 

Jean Piaget foi um renomado psicólogo e filósofo suíço que ficou conhecido 

por seu trabalho pioneiro no campo da inteligência infantil. Passou grande parte de 

sua carreira profissional interagindo com crianças e estudando seu processo de 

raciocínio. Seus estudos tiveram um grande impacto sobre os campos da Psicologia 

e Pedagogia modernas. 

   

2.2 VIDA 

Jean Piaget nasceu no dia 9 de agosto de 1896, em Neuchâtel, na Suíça. Seu pai, 

um calvinista convicto, era professor universitário de Literatura medieval. 

Piaget foi um menino prodígio. Interessou-se por História Natural ainda em 

sua infância. Aos 11 anos de idade, publicou seu primeiro trabalho sobre sua 

observação de um pardal albino. Esse breve estudo é considerado o início de sua 

brilhante carreira científica.  

 

 



Aos sábados trabalhava gratuitamente no Museu de História Natural de sua 

cidade. Piaget freqüentou a Universidade de Neuchâtel, onde estudou Biologia e 

Filosofia. Ele recebeu seu doutorado em Biologia em 1918, aos 22 anos de idade. 

Após formar-se foi para Zurich, onde trabalhou como psicólogo experimental. 

Lá ele freqüentou aulas lecionadas por Jung e trabalhou como psiquiatra em uma 

clínica. Essas experiências influenciaram-no em seu trabalho. Ele passou a 

combinar a psicologia experimental - que é um estudo formal e sistemático - com 

métodos informais de psicologia: entrevistas, conversas e análises de pacientes. 

Em 1919 mudou-se para a França, onde foi convidado a trabalhar no 

laboratório de Alfred Binet, um famoso psicólogo infantil que desenvolveu testes de 

inteligência, padronizados especialmente para crianças. Piaget notou que crianças 

francesas da mesma faixa etária cometiam erros semelhantes nesses testes e 

concluiu que o pensamento lógico se desenvolve gradualmente. O ano de 1919 foi 

um marco em sua vida. Piaget iniciou seus estudos experimentais sobre a mente 

humana e começou a pesquisar também sobre o desenvolvimento das habilidades 

cognitivas. Seu conhecimento de Biologia levou-o a enxergar o desenvolvimento 

cognitivo de uma criança como sendo uma evolução gradativa. 

Em 1921, Piaget voltou à Suíça e tornou-se diretor de estudos no Instituto J. 

J. Rousseau da Universidade de Genebra. Lá iniciou o maior trabalho de sua vida, 

ao observar crianças brincando e registrar meticulosamente as palavras, ações e 

processos de raciocínio delas. 

Em 1923 casou-se com Valentine Châtenay, com quem teve três filhas: 

Jacqueline (1925), Lucienne (1927) e Laurent (1931). As teorias de Piaget foram, em 

grande parte, baseadas em estudos e observações de seus filhos que ele realizou 

ao lado de sua esposa. 

Enquanto prosseguia com suas pesquisas e publicações de trabalhos, Piaget 

lecionou em diversas universidades européias.  

 

 



Registros revelam que ele foi o único suíço a ser convidado para lecionar na 

Universidade de Sorbonne (Paris, França), onde permaneceu de 1952 a 1963. Até a 

data de seu falecimento, Piaget fundou e dirigiu o Centro Internacional para 

Epistemologia Genética. Ao longo de sua brilhante carreira, Piaget escreveu mais de 

75 livros e centenas de trabalhos científicos. Morreu em Genebra, no dia 17 de 

setembro de 1980 aos 84 anos de idade. 

2.3 EPISTEMOLOGIA GENÉTICA 

 

  Desde muito cedo, Jean Piaget demonstrou sua capacidade de observação. 

Aos onze anos percebeu um melro albino em uma praça de sua cidade. A 

observação deste pássaro gerou seu primeiro trabalho científico. Formado em 

Biologia interessou-se por pesquisar sobre o desenvolvimento do conhecimento nos 

seres humanos. As teorias de Jean Piaget, portanto, tentam nos explicar como se 

desenvolve a inteligência nos seres humanos. Daí o nome dado a sua ciência de 

Epistemologia Genética, que é entendida como o estudo dos mecanismos do 

aumento dos conhecimentos.  

Quero esclarecer que as teorias de Piaget têm comprovação em bases 

científicas, ou seja, ele não somente descreveu o processo de desenvolvimento da 

inteligência, mas, experimentalmente, comprovou suas teses.  

Tenho ciência de que tentar resumir a teoria de Jean Piaget não é uma tarefa 

fácil, pois sua obra tem mais páginas que a Enciclopédia Britânica. Desde que se 

interessou por desvendar o desenvolvimento da inteligência humana, Piaget 

trabalhou compulsivamente em seu objetivo, até as vésperas de sua morte, em 

1980, aos oitenta e quatro anos de idade, deixando escrita uma vasta obra de 

aproximadamente setenta livros e mais de quatrocentos artigos. Quero apresentar 

aqui algumas idéias centrais de sua teoria. 

  

 



1 - A inteligência para Piaget é o mecanismo de adaptação do organismo a 

uma situação nova e, como tal, implica a construção contínua de novas estruturas. 

Esta adaptação refere-se ao mundo exterior, como toda adaptação biológica. Desta 

forma, os indivíduos se desenvolvem intelectualmente, a partir de exercícios e 

estímulos oferecidos pelo meio que os cercam.  

O que vale também dizer que a inteligência humana pode ser exercitada, 

buscando um aperfeiçoamento de potencialidades, que evolui “desde o nível mais 

primitivo da existência, caracterizado por trocas bioquímicas até o nível das trocas 

simbólicas" (RAMOZZI-CHIAROTTINO apud CHIABAI, 1990, p. 3).  

 2 - Para Piaget, o comportamento dos seres vivos não é inato, nem 

resultado de condicionamentos. Para ele o comportamento é construído numa 

interação entre o meio e o indivíduo. Esta teoria epistemológica (epistemo = 

conhecimento; e logia = estudo) é caracterizada como interacionista. A inteligência 

do indivíduo, como adaptação a situações novas, portanto, está relacionada com a 

complexidade desta interação do indivíduo com o meio. Em outras palavras, quanto 

mais complexa for esta interação, mais “inteligente” será o indivíduo. 

 As teorias piagetianas abrem campo de estudo não somente para a 

psicologia do desenvolvimento, mas também para a sociologia e para a 

antropologia, além de permitir que os pedagogos tracem uma metodologia baseada 

em suas descobertas.  

 

       3 - “Não existe estrutura sem gênese, nem gênese sem estrutura” 

(Piaget). 

  Ou seja, a estrutura de maturação do indivíduo sofre um processo genético e 

a gênese depende de uma estrutura de maturação. Sua teoria nos mostra que o 

indivíduo só recebe um determinado conhecimento se estiver preparado para 

recebê-lo, ou seja, se puder agir sobre o objeto de conhecimento para inserí-lo num 

sistema de relações.  

 



Não existe um novo conhecimento sem que o organismo tenha já um conhecimento 

prévio para poder assimilá-lo e transformá-lo. O que implica os dois pólos da 

atividade inteligente: assimilação e acomodação. 

 É assimilação na medida em que incorpora a seus quadros todos os dados 

da experiência ou estruturação por incorporação da realidade exterior a formas 

devidas à atividade do sujeito (Piaget, 1982).  

É acomodação na medida em que a estrutura se modifica em função do 

meio, de suas variações. A adaptação intelectual constitui-se então em um 

"equilíbrio progressivo entre um mecanismo assimilador e uma acomodação 

complementar" (Piaget, 1982). Piaget situa, segundo DOLLE, o problema 

epistemológico, o do conhecimento, ao nível de uma interação entre o sujeito e o 

objeto. E “essa dialética resolve todos os conflitos nascidos das teorias, 

associacionistas, empiristas, genéticas sem estrutura, estruturalistas sem gênese, 

etc... e permite seguir fases sucessivas da construção progressiva do conhecimento" 

(1974, p. 52).  

 

       4 - O desenvolvimento do indivíduo inicia-se no período intra-uterino e vai 

até aos 15 ou 16 anos. Piaget diz que a embriologia humana evolui também após o 

nascimento, criando estruturas cada vez mais complexas. A construção da 

inteligência dá-se, portanto em etapas sucessivas, com complexidades crescentes, 

encadeadas umas às outras. A isto Piaget chamou de “construtivismo 

seqüencial”.  

Mostrarei a seguir os períodos em que se dá este desenvolvimento motor, verbal e 

mental.  

 

 

 

 



Período Sensório-Motor: do nascimento aos 2 anos, aproximadamente. 

 A ausência da função semiótica é a principal característica deste período. A 

inteligência trabalha através das percepções (sensório) e das ações (motor) através 

dos deslocamentos do próprio corpo. É uma inteligência eminentemente prática. Sua 

linguagem vai da ecolalia (repetição de sílabas) à palavra-frase (“água" para dizer 

que quer beber água), já que não representa mentalmente o objeto e as ações. Sua 

conduta social, neste período, é de isolamento e indiferença (o mundo é ele). 

  

 Período Simbólico: dos 2 anos aos 4 anos, aproximadamente.  

    Neste período surge a função semiótica que permite o surgimento da 

linguagem, do desenho, da imitação, da dramatização, etc. podendo criar imagens 

mentais na ausência do objeto ou da ação. É o período da fantasia, do faz de conta, 

do jogo simbólico. Com a capacidade de formar imagens mentais pode transformar o 

objeto numa satisfação de seu prazer (uma caixa de fósforos em carrinho, por 

exemplo). É também o período em que o indivíduo “dá alma” (animismo) aos objetos 

(“o carro do papai foi “dormir” na garagem"). A linguagem está no nível de monólogo 

coletivo, ou seja, todos falam ao mesmo tempo sem que respondam as 

argumentações dos outros. Duas crianças “conversando” dizem frases que não têm 

relação com a frase que o outro está dizendo. Sua socialização é vivida de forma 

isolada, mas dentro do coletivo. Não há liderança e os pares são constantemente 

trocados.  

       Existem outras características do pensamento simbólico que não são 

mencionadas aqui, uma vez que a proposta é de sintetizar as idéias de Jean Piaget, 

como por exemplo, o nominalismo (dar nomes às coisas das quais não sabe o nome 

ainda), superdeterminação (“teimosia”), egocentrismo (tudo é “meu”), etc.  

 

 

 

 



Período Intuitivo: dos 4 anos aos 7 anos, aproximadamente.  

Neste período já existe um desejo de explicação dos fenômenos. É a “idade 

dos porquês”, pois o indivíduo pergunta o tempo todo. Distingue a fantasia do real, 

podendo dramatizar a fantasia sem que acredite nela. Seu pensamento continua 

centrado no seu próprio ponto de vista. Já é capaz de organizar coleções e 

conjuntos sem, no entanto incluir conjuntos menores em conjuntos maiores (rosas 

no conjunto de flores, por exemplo). Quanto à linguagem, não mantém uma 

conversação longa, mas já é capaz de adaptar sua resposta às palavras do 

companheiro.  

      Os Períodos Simbólicos e Intuitivos são também comumente apresentados como 

Período Pré-Operatório. 

 

Período Operatório Concreto: dos 7 anos aos 11 anos, aproximadamente.  

 É o período em que o indivíduo consolida as conservações de número, 

substância, volume e peso. Já é capaz de ordenar elementos por seu tamanho 

(grandeza), incluindo conjuntos, organizando então o mundo de forma lógica ou 

operatória. Sua organização social é a de bando, podendo participar de grupos 

maiores, chefiando e admitindo a chefia. Já podem compreender regras, sendo fiéis 

a ela, e estabelecer compromissos. A conversação torna-se possível (já é uma 

linguagem socializada), sem que, no entanto possam discutir diferentes pontos de 

vista para que cheguem a uma conclusão comum.  

 

Período Operatório Abstrato: dos 11 anos em diante.  

É o ápice do desenvolvimento da inteligência e corresponde ao nível de 

pensamento hipotético-dedutivo ou lógico-matemático. É quando o indivíduo está 

apto para calcular uma probabilidade, libertando-se do concreto em proveito de 

interesses orientados para o futuro. É, finalmente, a “abertura para todos os 

possíveis”.  

 



A partir desta estrutura de pensamento é possível a dialética, que permite que 

a linguagem se dê no nível de discussão para se chegar a uma conclusão. Sua 

organização grupal pode estabelecer relações de cooperação e reciprocidade.  

 

CONCLUSÃO 

 

Concluo, portanto, que a importância de se definir os períodos de 

desenvolvimento da inteligência reside no fato de que, em cada um, o indivíduo 

adquire novos conhecimentos ou estratégias de sobrevivência, de compreensão e 

interpretação da realidade. A compreensão deste processo é fundamental para que 

os professores possam também compreender com quem estão a trabalhar.  

 A obra de Jean Piaget não oferece aos educadores uma didática específica 

sobre como desenvolver a inteligência do aluno ou da criança. Piaget nos mostra 

que cada fase de desenvolvimento apresenta características e possibilidades de 

crescimento da maturação ou de aquisições. O conhecimento destas possibilidades 

faz com que os professores possam oferecer estímulos adequados para um maior 

desenvolvimento do indivíduo.  

  “Aceitar o ponto de vista de Piaget, portanto, provocará turbulenta revolução 

no processo escolar (o professor transforma-se numa espécie de “técnico do time de 

futebol”, perdendo seu ar de ator no palco). (...) Quem quiser segui-lo tem de 

modificar, fundamentalmente, comportamentos consagrados milenarmente (aliás, é 

assim que age a ciência e a pedagogia começa a tornar-se uma arte apoiada, 

estritamente, nas ciências biológicas, psicológicas e sociológicas). Onde houver um 

professor “ensinando”... aí não está havendo uma escola piagetiana!” (Lima, 1980, p. 

131).  

  

 

 



O lema “o professor não ensina, ajuda o aluno a aprender”, do Método 

Psicogenético, criado por Lauro de Oliveira Lima, tem suas bases nestas teorias 

epistemológicas de Jean Piaget. Existem outras escolas, espalhadas pelo Brasil, 

que também procuram criar metodologias específicas embasadas nas teorias de 

Piaget. Estas iniciativas passam tanto pelo campo do ensino particular como pelo 

público. Alguns governos municipais, inclusive, já tentam adotá-las como preceito 

político-legal. 

Todavia, ainda se desconhece as teorias de Piaget no Brasil. Pode-se afirmar 

que ainda é limitado o número daqueles que buscam conhecer melhor a 

Epistemologia Genética e tentam aplicá-la na sua vida profissional, na sua prática 

pedagógica. Nem mesmo as Faculdades de Educação, de uma forma geral, 

preocupam-se em aprofundar estudo nestas teorias. Quando muito, oferecem os 

períodos de desenvolvimento, sem permitir um maior entendimento por parte dos 

alunos. 

Em seus estudos sobre crianças, Jean Piaget descobriu que elas não 

raciocinam como os adultos. Esta descoberta levou Piaget a recomendar aos 

adultos que adotassem uma abordagem educacional diferente ao lidar com crianças. 

Ele modificou a teoria pedagógica tradicional que, até então, afirmava que a mente 

de uma criança é vazia, esperando ser preenchida por conhecimento. 

 Na visão de Piaget, as crianças são as próprias construtoras ativas do 

conhecimento, constantemente criando e testando suas teorias sobre o mundo. Ele 

forneceu uma percepção sobre as crianças que serve como base de muitas linhas 

educacionais atuais. De fato, suas contribuições para as áreas da Psicologia e 

Pedagogia são imensuráveis. 

 

 

 

 



2.4 VYGOTSKY (1896 – 1934) 

 

 

O DEFENSOR DO DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL PELA INTERAÇÃO SOCIAL. 

Psicólogo bielo-russo, importante em sua área, foi pioneiro na noção de que o 

desenvolvimento intelectual das crianças ocorre em função das interações sociais e 

condições de vida. Veio a ser descoberto pelos meios acadêmicos ocidentais muitos 

anos após a sua morte.  

 

2.5 VIDA 

 

Lev Semenovich Vygotsky viveu apenas 37 anos. Nasceu a 17 de novembro 

de 1896 em Orsah, pequena cidade perto de Minsk, a capital da Bielo-Rússia, região 

então dominada pela Rússia em uma próspera família judaica.  

Completou o curso secundário aos 17 anos e recebeu medalha de ouro pelo 

seu desempenho. De 1914 a 1917 estudou Direito e Literatura na Universidade de 

Moscou.  

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Psicologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bielorr%C3%BAssia


Em 1916 escreveu “A Tragédia de Hamlet, príncipe da Dinamarca” que em 

1925 deu origem ao livro Psychology of Art (Psicologia da Arte), publicada na Rússia 

somente em 1965. Casou-se aos 28 anos, em 1924, com Roza Smekhova, com 

quem teve duas filhas.  

Em 1925 viajou para o exterior e organizou o Laboratório de Psicologia para 

Crianças Deficientes. Em 1927 escreveu “O Significado histórico da crise da 

psicologia”. Em 1931 elaborou “Desenvolvimento das funções psicológicas 

superiores” e em 1932 realizou uma série de conferências em Leningrado. Em 1934 

publicou “Pensamento e Linguagem”.  

Vygotsky viu milhares de crianças deficientes. Viajou para Londres para 

participar da Conferência Internacional para a Educação de Surdos e ao regressar 

para Moscou, sofreu sua segunda internação em condições de extrema 

precariedade: as camas não eram separadas por nenhum espaço. Vygotsky sofreu 

um colapso do pulmão e não permanecia de pé sem ajuda. Nessas condições, no 

hospital, escreveu a monografia “O Significado histórico da crise da psicologia.”  

Conhecia nove idiomas e possuía um saber enciclopédico. Em 10 anos, 

passou como um raio pela teoria, pela prática e por instituições oficiais. Produziu 

cerca de 200 trabalhos de Psicologia e 100 sobre arte e literatura.  

Faleceu em Moscou, em 11 de junho de 1934, vítima de tuberculose, doença 

com que conviveu durante quatorze anos.  

Dois anos após sua morte suas obras foram proibidas – durante 20 anos – 

pela ditadura de Stálin. 

 

 

 

 

 



2.6 DESENVOLVIMENTO INTELECTUAL ATRAVÉS DA INTERAÇÃO. 

 

A parte mais conhecida da extensa obra produzida por Vygotsky está voltada 

para o tema da criação da cultura. No seu trabalho encontra-se uma visão de 

desenvolvimento baseada na concepção de um organismo ativo, cujo pensamento é 

construído paulatinamente num ambiente que é histórico e essencialmente social, no 

qual o sujeito é herdeiro da evolução filogênica e cultural.  

 Aos educadores interessa em particular os estudos sobre desenvolvimento 

intelectual. Vygotsky atribuía um papel preponderante às relações sociais nesse 

processo, tanto que a corrente pedagógica que se originou de seu pensamento é 

chamada de socioconstrutivismo ou sociointeracionismo. 

Os estudos de Vygotsky sobre aprendizado decorrem da compreensão do 

homem como um ser que se forma em contato com a sociedade. "Na ausência do 

outro, o homem não se constrói homem", escreveu o psicólogo. Ele rejeitava tanto 

as teorias inatistas, segundo as quais o ser humano já carrega ao nascer as 

características que desenvolverá ao longo da vida, quanto as empiristas e 

comportamentais, que vêem o ser humano como um produto dos estímulos 

externos. Para Vygotsky, a formação se dá numa relação dialética entre o sujeito e a 

sociedade a seu redor – ou seja, o homem modifica o ambiente e o ambiente 

modifica o homem. Essa relação não é passível de muita generalização. O que 

interessa para a teoria de Vygotsky é a interação que cada pessoa estabelece com 

determinado ambiente, a chamada experiência pessoalmente significativa. 

Segundo Vygotsky, apenas as funções psicológicas elementares se 

caracterizam como reflexos. Os processos psicológicos mais complexos – ou 

funções psicológicas superiores, que diferenciam os humanos dos outros animais – 

só se formam e se desenvolvem pelo aprendizado. Entre as funções complexas se 

encontram a consciência e o discernimento, por exemplo: Uma criança nasce com 

as condições biológicas de falar, mas só desenvolverá a fala se aprender com os 

mais velhos da sua comunidade. 

 



Outro conceito-chave de Vygotsky é a mediação. Segundo a teoria 

vygotskiana, toda relação do indivíduo com o mundo é feita por meio de 

instrumentos técnicos – como, por exemplo, as ferramentas agrícolas, que 

transformam a natureza – e da linguagem – que traz consigo conceitos consolidados 

da cultura à qual pertence o sujeito. 

A aprendizagem acontece em todo lugar. O processo de formação de 

pensamento é despertado e acentuado pela vida social e pela constante 

comunicação que se estabelece entre crianças e adultos, a qual permite a 

assimilação da experiência de muitas gerações. A linguagem intervém no processo 

de desenvolvimento intelectual da criança desde o nascimento. Quando os adultos 

nomeiam objetos, indicando para a criança as várias relações que estes mantém 

entre si, ela constrói formas mais complexas e sofisticadas de conceber a realidade. 

Sozinha, não seria capaz de adquirir aquilo que obtém por intermédio de sua 

interação com os adultos e com as outras crianças, num processo que a linguagem 

é fundamental.  

De acordo com a teoria, entendo que todo aprendizado é necessariamente 

mediado – e isso torna o papel do ensino e do professor mais ativo e determinante 

do que o previsto por Piaget e outros pensadores da educação, para quem cabe à 

escola facilitar um processo que só pode ser conduzido pelo próprio aluno. Segundo 

Vygotsky, ao contrário, o primeiro contato da criança com novas atividades, 

habilidades ou informações deve ter a participação de um adulto. Ao internalizar um 

procedimento, a criança "se apropria" dele, tornando-o voluntário e independente. 

Desse modo, o aprendizado não se subordina totalmente ao desenvolvimento 

das estruturas intelectuais da criança, mas um se alimenta do outro, provocando 

saltos de nível de conhecimento. O ensino, para Vygotsky, deve se antecipar ao que 

o aluno ainda não sabe nem é capaz de aprender sozinho, porque, na relação entre 

aprendizado e desenvolvimento, o primeiro vem antes. Vygotsky mostra que o 

desenvolvimento se dá de fora para dentro, preparando o educador para preparar o 

educando. 

 



É a isso que se refere um de seus principais conceitos, o de zona de 

desenvolvimento proximal, que seria a distância entre o desenvolvimento real de 

uma criança e aquilo que ela tem o potencial de aprender – potencial que é 

demonstrado pela capacidade de desenvolver uma competência com a ajuda de um 

adulto. Para Vygotsky, a aprendizagem da criança antecede a entrada na escola e 

que o aprendizado escolar produz algo novo no desenvolvimento infantil, 

evidenciando as relações interpessoais. 

Tal conceito é de suma importância para um ensino efetivo. Ele pode ser 

utilizado tanto para mostrar a forma como a criança organiza a informação, como 

para verificar o modo como seu pensamento opera, apenas conhecendo o que as 

crianças são capazes de realizar com e sem a ajuda externa é que se pode 

conseguir planejar as situações de ensino e avaliar os progressos individuais. 

Em outras palavras, a zona de desenvolvimento proximal é o caminho entre o 

que a criança consegue fazer sozinha e o que ela está perto de conseguir fazer 

sozinha. Saber identificar essas duas capacidades e trabalhar o percurso de cada 

aluno entre ambas são as duas principais habilidades que um professor precisa ter. 

 

CONCLUSÃO 

 

O papel da educação e, conseqüentemente, o de aprendizagem, ganham 

destaques na teoria de desenvolvimento de Vygotsky, que também mostra que a 

qualidade das trocas que se dão no plano verbal entre o professor e os alunos irá 

influenciar decisivamente na forma como as crianças tornam mais complexo o seu 

pensamento e processam novas informações. Na construção social, Vygotsky 

considera as crianças como sujeitos históricos e culturais, que constroem o 

conhecimento socialmente produzido. 

 

 



O desenvolvimento é a apropriação ativa do conhecimento disponível na 

sociedade em que a criança nasceu. Esse processo de desenvolvimento na fase 

escolar deve ser provocado de fora para dentro pelo professor, que é uma figura 

fundamental no processo de preparação do aluno. 

“Não sei por que em nossa sociedade formou-se um critério 

unilateral sobre a personalidade humana, nem por que todos 

relacionam dons e talento apenas ao intelecto. Além de ser 

possível pensar com talento, também se pode sentir 

talentosamente. O aspecto emocional da personalidade não tem 

menos importância que outros e constitui objeto e a 

preocupação da educação, na mesma medida que o intelecto e a 

vontade. O amor pode conter tanto talento e inclusive 

genialidade quanto a descoberta do cálculo diferencial. Em 

ambos os casos o comportamento humano adota formas 

excepcionais e grandiosas.”  

(Lev S. Vygotsky) 

2.7 SEMELHANÇAS E DIFERENÇAS ENTE PIAGET E VYGOTSKY 

 

Depois da apresentação das duas teorias posso deduzir que tanto Piaget 

quanto Vygotsky concebem a criança como um ser ativo, que cria hipóteses para o 

seu ambiente. Porém, cada um deles explana de forma diferente esse processo de 

desenvolvimento. Mostrarei agora algumas delas. 

1. Quanto ao papel dos fatores intrínsecos e extrínsecos no 

desenvolvimento. 

Piaget por aceitar que os fatores intrínsecos preponderam sobre os 

extrínsecos afirma que o desenvolvimento segue uma faixa universal de estágios, 

portanto, defende a maturação biológica.  

 

 



Já Vygotsky salienta o ambiente social onde o sujeito está inserido, 

reconhecendo que havendo variação de ambiente haverá também uma mudança no 

desenvolvimento. Nesse contexto, não se pode aceitar uma visão única e universal 

de desenvolvimento humano. 

 

2. Quanto à construção real. 

Piaget acredita que os conhecimentos são elaborados pela criança de acordo 

com o estágio de desenvolvimento no qual se encontra. A visão egocêntrica que as 

crianças têm sobre as questões de mundo aproxima-se gradativamente das 

concepções dos adultos. 

Vygotsky discorda de que a construção do conhecimento se conceba do 

individual para o social. Para ele, a criança já nasce num mundo social e desde o 

nascimento forma suas concepções de mundo através da interação com adultos ou 

crianças mais experientes. A construção do real é mediada pelo interpessoal antes 

de ser internalizada pela criança. De acordo com Vygotsky, o desenvolvimento é 

concebido do social para o individual. 

3. Quanto ao papel da aprendizagem 

Piaget acredita que a aprendizagem está subordinada ao desenvolvimento e 

tem pouco impacto sobre ele, minimizando o papel da interação social. Vygotsky 

defende a influência recíproca entre desenvolvimento e aprendizagem, de modo 

que, quanto mais se aprende, mais se desenvolve. 

 

 

 

 

 



4. Quanto ao papel da linguagem e do pensamento no processo de 

desenvolvimento. 

A linguagem é apenas uma forma de expressão e aparece antes do 

pensamento, segundo Piaget. A formação do pensamento depende da coordenação 

dos esquemas sensomotores e não da linguagem. Esta só ocorre depois que a 

criança alcançar um determinado grau de habilidades mentais, portanto, 

subordinada aos processos de pensamento.  

A linguagem possibilita à criança evocar um objeto ou acontecimento 

ausentes na comunicação de conceitos. Piaget estabeleceu uma clara separação 

entre as informações que podem ser transmitidas pela linguagem e os processos 

que não sofrem influência dela. É o caso das operações cognitivas que não podem 

ser trabalhadas por meio de treinamento específico com o auxílio da linguagem. Por 

exemplo: não se pode ensinar apenas usando palavras a uma criança os preceitos 

de responsabilidade. 

Para Vygotsky, pensamento e linguagem são processos interdependentes 

desde o início da vida. A aquisição da linguagem pela criança modifica suas funções 

mentais superiores por definir a forma do pensamento, possibilitar a imaginação, o 

uso da memória e o planejamento das ações. Diferente do que postula Piaget, 

sistematiza a experiência direta das crianças e por isso adquire uma função central 

no desenvolvimento cognitivo, ao reorganizar os processos que nele estão em 

andamento.  

 

 

 

 

 

 



CONCLUSÃO 

Percebi que Vygotsky considera as pesquisas de Piaget como fundamentais 

para a psicologia, porém, existem divergências fundamentais nos resultados 

encontrados pelos dois autores. Contudo, as críticas de Vygotsky devem ser aceitas 

exclusivamente para as duas obras piagetianas que ele analisou - o próprio Piaget 

quando teve acesso ao texto escrito por Vygotsky concordou com as suas críticas. 

Por outro lado, ao se analisar as demais pesquisas desenvolvidas por Piaget 

perceberam que as críticas de Vygotsky não teriam mais tanto fundamento. 

Apesar das diferenças entre suas posições teóricas, ambos enfatizam a 

necessidade de compreensão da gênese dos processos cognitivos. Além disso, eles 

não consideram os processos psicológicos como resultados estáticos que se 

expressam em medidas quantitativas, pois tanto Piaget como Vygotsky valorizam a 

interação do indivíduo com o ambiente e denotam o indivíduo como agente atuante 

no processo de seu próprio desenvolvimento. 

 

2.8 FATORES QUE PREJUDICAM A APRENDIZAGEM 

 

Fatores escolares 

A própria escola dificulta a aprendizagem quando não se mostra preparada 

para introduzir os indivíduos na sociedade como agentes ativos no meio onde estão 

inseridos. Na maioria dos casos, desconsidera a origem dessas crianças e os 

problemas pelos quais passam, ao tratá-los com total igualdade, desrespeitando 

acima de tudo, suas limitações cognitivas. 

 

 

 



Dentro da escola existem outros fatores que podem afetar a aprendizagem. 

São eles:  

- Atitudes autoritárias do professor, que deveria ser o maior exemplo para os 

seus alunos, incentivando com palavras de otimismo a participação de todos, 

evitando, assim que os educandos criem antipatia pela disciplina por a associarem 

ao professor e alimentarem esse trauma por toda a sua trajetória escolar; 

- Métodos inadequados também prejudicam o processo de aprendizagem, 

pois não oferecem aos alunos a oportunidade de desenvolverem por si mesmos 

suas concepções e ideias, tornando-os agentes passivos do processo e, ao mesmo 

tempo, denotando o professor como o detentor do conhecimento referente às teorias 

prontas e imutáveis, à qual devem memorizar até o dia de uma avaliação 

quantitativa. 

- O ambiente escolar também pode influenciar negativamente na 

aprendizagem, pela questão do conforto e até mesmo, o posicionamento dos alunos. 

Salas superlotadas também podem tornar o trabalho mais árduo devido à dificuldade 

que o professor tem de atender individualmente impossibilitando ao aluno sanear as 

suas dúvidas. 

  

Fatores familiares 

As desigualdades sociais geram famílias desestruturadas, que não oferecem 

à criança as condições físicas e emocionais mais básicas para um aprendizado 

eficiente.  Um lar repleto de adversidades, tais como: pais separados e a criança 

vivem somente com um deles; em outra situação a criança é órfã e mora com 

parentes que não lhe dão a mínima atenção. A falta de referências éticas e morais 

dentro de casa não permitem à criança desenvolver o espírito da cidadania.  

 

 

 



Uma educação autoritária, que valoriza o ter e não o ser, fundamentada na 

falta de amor e indiferença pelos filhos suscita desconfiança e desmotivação para o 

aprender. 

Ainda existem alunos que vem na escola a porta que os conduzirá a uma 

mudança de vida, mas, a forma como vive em seu meio social os leva à reprovação 

e a desistência é iminente. Porém, são poucos que conseguem vencer nesse 

ambiente hostil. As estatísticas comprovam que apenas 10% dessas crianças 

conseguem concluir o nível médio. 

Fatores individuais 

 Devem ser levados em consideração pelo fato de estarem intrinsecamente 

ligados à criança. Por exemplo:  

- Casos de hiperatividade onde a criança não consegue se concentrar nas aulas 

nem ficar quieta em seu devido lugar; 

- Alguns hábitos como coçar os ouvidos, roer as unhas, enfim, cacoetes que 

distraem essa criança e podem traumatizá-las caso seja repreendida e sinta-se 

ridicularizada pelo professor na frente dos colegas de sala; 

- Falta de alimentação e descanso adequados; 

- Deficiências físicas que fazem a criança sentir-se ou ser discriminada pelos 

colegas; 

 

É importante que essas crianças sejam valorizadas e tenham seus direitos 

respeitados para que desenvolvam a auto-estima e sejam seres participativos no 

meio social. Mas para isso, a escola tem um importante papel para evitar os 

processos de exclusão, ao capacitar seus profissionais para serem mediadores 

entre os alunos e o conhecimento, fazendo como que superem seus medos e 

anseios e passem a se sentir novamente seres humanos. 

 



 

3. METODOLOGIA DA PESQUISA EM EDUCAÇÃO 

 

 

UM AGENTE NA BUSCA DO CONHECIMENTO 

 

Pesquisa é um processo gradual e sistemático que visa construir ou gerar 

novos conhecimentos. É um processo de interrelação da aprendizagem entre o 

indivíduo e a sociedade na qual está inserido. A pesquisa também pode ser definida 

como o conjunto de atividades orientadas e planejados pela busca de um 

conhecimento. É considerada como uma das principais atividades da ciência por ser 

o elo que aproxima o sujeito do entendimento da realidade investigada, além de 

fornecer subsídios para a tomada de ações no sentido de promover mudanças. 

Para que o  proceso ensino-aprendizado seja satisfatório o professor deve, 

sobretudo, usufruir da prática da pesquisa, além de incentivar os educandos a 

trilharem também por este caminho.  

 

 

 

 

 

 



3.1 EIXOS EPISTEMOLÓGICOS DA PESQUISA EDUCACIONAL 

 

O ser humano sempre buscou conhecer a realidade do mundo que o rodeava 

e também a si próprio para ter domínio amplo das coisas ao obter respostas às suas 

indagações. Então fez da ciência o centro de organização de suas buscas através 

dos tempos, como também passou a aperfeiçoar cada vez mais suas novas 

descobertas. Contudo, em cada época foram modificadas as formas de reflexão 

sobre um mesmo tema e surgiram na história personalidades que se destacaram 

nas mais diversas áreas do conhecimento. São eles:  Augusto Comte, Émile 

Durkheim, Wilhelm Dilthei, Edmund Husserl, Max Weber,  Karl Marx, Friederich 

Engels, entre tantos outros. 

Esses pensadores tinham ideias à frente do seu tempo e foram 

representantes das mais diversas áreas da pesquisa onde até hoje são vistos como 

referenciais. 

 

Positivismo 

Corrente filosófica que surgiu na França no começo do século XIX. Defende a 

idéia de que o conhecimento científico é a única forma de conhecimento verdadeiro. 

De acordo com os positivistas somente pode-se afirmar que uma teoria é correta se 

ela foi comprovada através de métodos científicos válidos. Os positivistas não 

consideram os conhecimentos ligados as crenças, superstição ou qualquer outro 

que não possa ser comprovado cientificamente. Para eles, o progresso da 

humanidade depende exclusivamente dos avanços científicos. 

O positivismo acompanhou e estimulou a organização técnico-industrial da 

sociedade moderna e fez uma exaltação otimista do industrialismo. Nesse sentido, 

pode-se compreendê-lo como produto da sociedade técnico-industrial que, ao 

mesmo tempo, a leva esta mesma sociedade a desenvolver-se e consolidar-se. 

 

 

http://www.suapesquisa.com/religiaosociais/supersticao.htm


Basicamente, a característica essencial ao positivismo, tal qual o concebeu 

Comte, é a devoção à ciência, vista como único guia da vida individual e social, 

única moral e única religião possível. Desse modo, o positivismo é compreendido 

como a “religião da humanidade”. 

 

Abordagem interpretativo-idealista 

Na Alemanha do século XIX houve um movimento de reação ao positivismo. 

Wilhelm Dilthei foi um dos seus principais opositores ao afirmar que existiam 

diferenças entre as ciências naturais e sociais. Defendia que nas ciências sociais os 

objetos de estudo não são seres inanimados e têm existência interdependente, pois, 

pesquisador e objeto são indissociáveis, além dos fatos não ocorrerem 

regularmente, o que não permite a existência de leis aplicáveis.  

As ciências sociais  teriam como objeto o homem e o comportamento 

humano.  Para Dilthey é possível, diante do mundo humano, adotar uma atitude de 

"compreensão pelo interior", ao passo que, diante do mundo da natureza, essa via 

de compreensão estaria completamente fechada. Os meios necessários à 

compreensão do mundo histórico-social podem ser, dessa maneira, tirados da 

própria experiência da realidade histórica e humana sob suas formas concreta e 

viva, na qual o indivíduo produz o sentido da ação social através dos valores sociais 

e de sua motivação. 

Como forma de estudar a sociedade Max criou o conceito do “tipo ideal” que  

é um instrumento de análise sociológica para o apreendimento da sociedade por 

parte do cientista social com o objetivo de criar tipologias puras, destituídas de tom 

avaliativo, de forma a oferecer um recurso analítico baseado em conceitos, como o 

que é religião, burocracia, economia, capitalismo, dentre outros. 

Uma das principais características do tipo ideal é o fato de que não corresponde à 

realidade, mas pode ajudar em sua compreensão, estabelecido de forma racional, 

porém, com base nas escolhas pessoais anteriores daquele que analisa. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Homem
http://pt.wikipedia.org/wiki/Comportamento_humano
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%B3logo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tipologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%A3o
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Economia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Capitalismo


Fenomenologia 

Na filosofia de Edmund Husserl é o método de apreensão da essência 

absoluta das coisas. A fenomenologia tem como objeto de estudo o próprio 

fenômeno, isto é, as coisas em si mesmas e não o que é dito sobre elas, assim 

sendo a investigação fenomenológica busca a consciência do sujeito através da 

expressão das suas experiências internas. A fenomenologia busca a interpretação 

do mundo através da consciência do sujeito formulada com base em suas 

experiências.  

O método fenomenológico consiste em mostrar o que é apresentado e 

esclarecer este fenômeno. Para a fenomenologia um objeto é como o sujeito o 

percebe, e tudo tem que ser estudado tal como é para o sujeito e sem interferência 

de qualquer regra de observação cabendo a abstração da realidade e perda de parte 

do que é real, pois tendo como objeto de estudo o fenômeno em si, estuda-se, 

literalmente, o que aparece. Para a fenomenologia um objeto, uma sensação, uma 

recordação, enfim, tudo tem que ser estudado tal como é para o entendimento do 

espectador. 

 

Vertentes norteadoras da pesquisa em educação 

Na década de 70 (século XX) o positivismo predominou na educação 

brasileira num pressuposto de separação entre sujeito e objeto entre os fenômenos 

sociais. Nesse meso período iniciou-se uma acirrada discussão sobre o quantitativo 

e o qualitativo na pesquisa, além dos debates sobre pedagogia e epistemologia. 

Destacaram-se também alguns conceitos pedagógicos que poderiam se 

aplicados em sala de aula, como: 

Pedagogia Diretiva: onde o conhecimento se daria por simples transmissão 

algo muito semelhante com o ensino tradicional. 

 

 



Pedagogia não-Diretiva: o professor é o mediador entre o aprendiz e o 

conhecimento e apenas um auxiliar na organização das idéias. 

Pedagogia Relacional: o educador por possuir certo nível de conhecimento 

dirige o processo ensino-aprendizado sem desrespeitar o saber do aluno que deve 

ser visto aqui como agente ativo e construtor de conhecimento. 

 Portanto, o fazer científico é também um fazer pedagógico. 

______________________________________________________________ 

4. EPISTEMOLOGIA - Estudo das ciências cujo fim é apreciar o seu valor pelo espírito 

humano. 

Quantitativo e Qualitativo – uma sintonia possível 

Na escolha da abordagem  quantitativa ou qualitativa, mais importante do que 

nomear o método é ter certeza sobre sua utilidade e adequação ao objeto que se 

propõe estudar. Além disso, é indispensável seu uso com precisão e rigor científico 

e ter certeza do tipo de análise que o método possibilita construir. É necessário, 

também considerar quem produzirá o conhecimento e a quem este servirá. As 

abordagens quantitativas e qualitativas são necessárias, porém insuficientes para 

pesquisar toda a realidade observada como todo e devem ser utilizadas como 

complementares.  

Do ponto de vista metodológico, não há contradição, assim com não há 

continuidade entre as duas formas de investigação. Do ponto de vista 

epistemológico, nenhuma das abordagens é mais científica do que a outra, mas são 

de natureza diferente. A relação entre a abordagem quantitativa (objetividade) e a 

qualitativa (subjetividade) não pode ser pensada como de oposição ou 

contrariedade, como também não se reduz a um processo contínuo. As duas 

abordagens permitem que as relações sociais sejam analisadas nos seus diferentes 

aspectos, portanto, a pesquisa quantitativa pode gerar questões para serem 

aprofundadas qualitativamente, e vice-versa. 

 

 



A combinação dos métodos quantitativos e qualitativos produz a triangulação 

metodológica, que, numa relação entre opostos complementares, busca a 

aproximação do positivismo e do compreensivismo. Assim, a triangulação é uma 

estratégia de pesquisa que contribui para aumentar o conhecimento sobre 

determinado tema, alcançar os objetivos traçados, observar e compreender a 

realidade estudada 

Com base nesses aspectos teóricos apresentados, considero que a 

triangulação, pela combinação das abordagens quantitativa e qualitativa, gera 

dúvidas e inquietações no pesquisador sobre como utilizá-las sem ferir o rigor 

metodológico, a especificidade e riqueza de ambas para termos maior flexibilidade 

no pensar e no agir. 

 

 

3.2 TIPOS DE PESQUISA 

 

Durante um processo de pesquisa encontramos diversas fontes para a coleta 

de informações. Apresentarei aqui algumas dessas alternativas para que um 

pesquisador conduza de forma eficiente seu processo de investigação.  

 

Pesquisa Bibliográfica 

Na fase inicial de um desenvolvimento de investigação é preciso fazer a 

pesquisa bibliográfica com o intuito de saber se alguém já publicou respostas para 

as questões propostas e decidir se é interessante repetir a investigação com os 

mesmos objetivos; saber quais os métodos utilizados em investigações similares e 

averiguar o melhor para ser aplicado; enquadrar o estudo em um modelo de 

casualidade, diferenciando a variável resposta facilitando a identificação dos meios 

para controlá-las logo no inicio, não deixando que estas confundam o resultado.  

 



Sendo assim, uma boa definição do que seria a pesquisa bibliográfica é a 

busca de uma problematizacão para um projeto de pesquisa a partir de referências 

publicadas, analisando e discutindo as contribuições culturais e cientificas. Ela 

constitui uma excelente técnica para fornecer ao pesquisador a bagagem teórica, de 

conhecimento e o treinamento cientifico que habilitam a produção de trabalhos 

originais e pertinentes.  

A consulta de fontes consiste na identificação das fontes documentais 

(documentos audiovisuais, documentos cartográficos e documentos textuais), na 

analise das fontes e no levantamento de informações (reconhecimento das idéias 

que dão conteúdo ao documento).  

A característica mais importante de um pesquisador em busca de conhecimento é 

que ele seja um bom leitor. Por essa qualidade entende-se que ele saberá o que 

deve ler num primeiro momento (documentos gerais ou trabalhos específicos). Ele 

deve possuir também um bom vocabulário (o que enriquece o texto e desatola a 

leitura) assim como uma boa capacidade de fixação do texto. Não podemos 

esquecer que um bom leitor tem uma velocidade adequada à leitura de vários textos.  

A leitura deve ser acompanhada de técnicas de armazenamento, por 

exemplo, o fichamento. Essa técnica de leitura constitui os arquivos específicos para 

auxiliar na pesquisa sobre o assunto do projeto de pesquisa. As fichas de palavras-

chave podem ser de citação/transcrição, onde se extraem trechos citados ou 

transcritos na fonte documental, colocando a página ou podem ser ficha-resumo, 

nas quais se resume o conteúdo da fonte documental pesquisada.  

 

Pesquisa documental 

O método da Pesquisa Documental vale-se de documentos originais, que 

ainda não receberam tratamento analítico por nenhum autor. Assim, esta pesquisa 

não se confunde com a bibliográfica.  

 



É comum, na produção de monografias da área da Comunicação coletar 

dados em documentos bastante diversificados, tais como: Arquivos, documentos de 

uso restrito, cartas, e-mails, fotos, vídeos e gravações, leis, projetos, regulamentos, 

catálogos, listas, convites, entre outros. 

As fontes documentais devem ser analisadas de forma crítica para que se 

enquadrem no contexto histórico e social do momento em que foram produzidas. 

Estes documentos são usados para definir categorias e explanar processos sociais. 

Mas antes de qualquer análise documental o investigador deve questionar a sua 

pertinência e eficácia, sobretudo se não tiver certezas dos dados que poderá obter 

com os documentos. Além das fontes documentais, utilizamos nesse tipo de 

pesquisa documentos não escritos como pinturas, tapeçaria e a iconografia, além de 

vestígios ou até mesmo o lixo para sabermos o que são as pessoas e o que 

consomem. 

 

Pesquisa de campo 

Corresponde à observação de fatos e fenômenos exatamente como ocorrem 

no real, à coleta de dados referentes aos mesmos e, finalmente, à análise e 

interpretação desses dados, com base numa fundamentação teórica consistente, 

objetivando compreender e explicar o problema pesquisado. Ciência e áreas de 

estudo, como a Antropologia, Sociologia, Psicologia Social e Psicologia da 

Educação, utilizam a pesquisa de campo para o estudo de indivíduos, grupos, 

comunidades e instituições com o objetivo de compreender os mais diferentes 

aspectos de uma determinada realidade.  

Como qualquer outro tipo de pesquisa, a pesquisa de campo parte do 

levantamento bibliográfico e exige a determinação das técnicas de coleta de dados 

mais apropriadas à natureza do tema e, ainda, a definição das técnicas que serão 

empregadas para o registro e análise. Dependendo das técnicas de coleta, análise e 

interpretação dos dados, a pesquisa de campo poderá ser classificada como de 

abordagem predominantemente quantitativa ou qualitativa.  

 



Numa pesquisa em que a abordagem é basicamente quantitativa, o 

pesquisador se limita à descrição factual do evento, ignorando a complexidade da 

realidade social. 

 

Pesquisa ex-post-facto 

O termo ex-post-facto é traduzido como “ a partir de um fato passado”. Esse 

tipo de pesquisa realiza a ocorrência de variações no curso natural dos 

acontecimentos. Portanto, aqui o pesquisador não possui controle sobre a variável 

independente, que consttitui o fator suposto do fenômeno porque ele já ocorreu. 

Cabe ao pesquisador identificar as situações que se desenvolveram naturalmente e 

trabalhar sobre elas como se fossem submetidas a controles. 

A pesquisa ex-post-facto tem o mesmo propósito que a pesquisa 

Experimental por bservar a existência de relações entre variáveis. Por exemplo: 

 Uma empresa a qualquer dia (seja hoje ou daqui a dois anos) foi intimada 

pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) com a acusação de 

exercer práticas restritivas da concorrência, somente pelo fato de, em algum 

momento no passado, ter realizado a fusão com um concorrente. Imaginemos então 

que esta empresa seja obrigada a desfazer tal antiga operação qualquer de fusão, 

que foi a causadora da alegada concentração de mercado. 

Levantamentos 

É a coleta de dados feita através de entrevistas e questionários (amostra) ou 

por meio de censo (população). Em ambos os casos é feita uma coleta direta de 

dados. Um exemplo de destaque é o Censo Demográfico realizado pelo IBGE. 

 

Pesquisas com survey 

O survey é uma pesquisa de opinião de caráter quantitativo. A coleta de 

dados é feita por meio de questionários estruturados.  

 



Exige rígidos procedimentos internos de controle a fim de garantir a eficiência 

no levantamento de campo e a fidedignidade dos resultados.  

Pressupõe a coleta de dados por profissionais capacitados e treinados para 

cada pesquisa. O tamanho e a representatividade da amostra devem assegurar 

resultados estatisticamente confiáveis. Por este motivo é sempre informado aos 

clientes a técnica de amostragem adotada, bem como a margem de erro, o intervalo 

de confiança e o grau de homogeneidade da amostra, nos casos de pesquisas  

probabilísticas. Esse método é bastante utilizado no campo do Marketing. 

 

Estudo de caso 

Estratégia de investigação que examina um fenômeno em seu estado natural, 

utilizando diversos métodos de coleta de dados sobre pessoas, grupos ou 

organizações. Esse tipo de abordagem não representa um método por si só, mas 

uma estratégia de pesquisa que permite o uso de métodos qualitativos e 

quantitativos.  

Num estudo de caso posso coletar dados qualitativos, analisá-los e apresentá-los 

de uma forma quantitativa e a partir de uma hipótese inicial gerar informações 

qualitativas para dar seqüência às atividades de aprimoramento do objeto estudado. 

Por ser uma forma de pesquisa flexível atrai os pesquisadores, mas devemos ter 

cuidado para não acumular dados e ficarmos sem saber o que fazer com tantas 

informações.  

Os estudos de caso também apresentam alguns “problemas” pelo fato de serem 

mais complexos pela ausência do rigor metodológico fazendo com ele seja 

desacreditado pela comunidade científica. Outro problema refere-se à dificuldade de 

generalização. A análise de um único ou de poucos casos de fato fornece uma base 

muito frágil para a generalização e conseqüentemente, para um aprofundamento. 

 

 



Pesquisa participante 

Processo de pesquisa no qual a comunidade participa na análise de sua própria 

realidade, com vistas a promover uma transformação social em benefício dos 

participantes que são oprimidos. Portanto, é uma atividade de pesquisa, educacional 

orientada para a ação. É um processo de conhecer e agir, pois a população 

engajada na pesquisa participante aumenta seu entendimento e conhecimento de 

uma situação particular, bem como parte para uma ação de mudança em seu 

benefício. 

Variam a extensão e natureza da participação. No caso ideal, a população 

participa do processo inteiro: proposta de pesquisa, coleta de dados, análise, 

planejamento e intervenção na realidade e tenta-se reduzir as limitações da 

pesquisa tradicional. Pode empregar métodos tradicionais na coleta de dados, mas 

enfatiza posturas qualitativas e a comunicação interpessoal. 

 

Pesquisa-ação 

O planejamento de uma pesquisa-ação é muito flexível. Diferente dos outros 

tipos de pesquisa, não se segue uma série de fases rigidamente ordenadas. Há 

sempre um vaivém entre várias preocupações a serem adaptadas em função das 

circunstâncias e da dinâmica interna do grupo de pesquisadores no seu 

relacionamento com a situação investigada. Em cada situação os pesquisadores, 

juntos como os demais participantes, precisam redefinir tudo o que eles podem fazer 

e o roteiro da pesquisa é apenas um ponto de partida. 

Pesquisa etnográfica 

Conhecida como pesquisa social compreende o estudo  pela observação direta e 

por um período de tempo, das formas e costumes de viver de um grupo particular de 

uma unidade social representativa para estudo, seja ela formada por poucos ou 

muitos elementos. Por exemplo: uma vila, uma escola, um hospital, etc. 

 



Estuda os padrões mais previsíveis do pensamento e comportamento humanos 

manifestos em sua rotina diária, além dos fatos e eventos menos previsíveis ou 

manifestados particularmente em determinado contexto interativo entre os grupos e 

observa os modos como conduzem suas vidas com o objetivo de "revelar" o 

significado cotidiano, nos quais as pessoas agem tendo em foco a documentação, 

monitoramento e a descoberta do significado das ações. 

 

Pesquisa com história oral, história de vida e depoimento pessoal 

A história oral, diferentemente da história oficial busca compreender a sociedade 

através da óptica dos indivíduos que nela estão inseridos e promove debates sobre 

o significado da história para eles. Para que a pesquisa seja realizada com eficiência 

(já que visa captar a memória recente e um grupo social) deve contar com 

depoentes dispostos a socializar suas lembranças e injunções sociais. 

A história de vida estuda os acontecimentos históricos com base nos relatos das 

pessoas, somados aos relatos dos indivíduos investigados, além de informações de 

terceiros. Alguns autores só consideram essa forma de pesquisa quando os próprios 

indivíduos falam sobre sua trajetória de vida. 

O depoimento pessoal é um tipo de história limitado aos relatos de fatos 

presenciados pelo sujeito, constituindo uma narrativa focalizada. Cabe ao 

pesquisador direcionar os rumos da entrevista ao seu interesse próprio. 

 

 

Pesquisa experimental 

A pesquisa experimental é considerada o melhor exemplo de pesquisa científica, 

pois há um alto nível de controle da situação e pode dar inúmeras respostas 

diferentes a problemas diferentes com um único experimento. 

 



Esse método envolve a manipulação de tratamentos na tentativa de estabelecer 

relações de causa-efeito nas variáveis investigadas. A variável independente é 

manipulada para julgar seu efeito sobre uma variável dependente. A relação de 

causa-efeito não pode ser estabelecida através de técnicas estatísticas, mas 

somente pela aplicação de pensamento lógico para experimentos bem delineados.  

 

CONCLUSÃO 

Os dados acima me permitiram conhecer as várias possibilidades que um 

pesquisador tem para a realização de um trabalho. Porém o uso do método mais 

viável dependerá de uma série de circunstâncias como por exemplo: a natureza do 

objeto de estudo, tempo, entre outros fatores. Acima de qualquer circunstância e 

método, o pesquisador deverá se utilizar dos mecanismos de investigação para a 

socialização das informações adquiridas, no sentido de modificar conceitos e pontos 

de vista retrógrados e preconceituosos, transformando sua pesquisa num agente 

modificador no âmbito da evolução cultural. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. TEORIAS E TENDÊNCIAS PEDAGÓGICAS 

 

 

“Só aprende aquele que se apropria do aprendido 

transformando-o em apreendido, com o que pode por 

isso mesmo, reinventá-lo; aquele que é capaz de aplicar o 

aprendido-apreendido a situações existentes concretas"   

                                                  (Paulo Freire) 

 

Entre os elementos que contribuíram para a humanização e desenvolvimento 

do ser humano, podemos dizer que um de fundamental importância foi o processo 

de transmissão dos conhecimentos acumulados. O homem não se humanizou 

somente porque produziu conhecimentos, mas também porque soube transmiti-los. 

Diante dessa óptica posso afirmar que produzir conhecimentos é seu processo de 

transmissão. Ao longo da história humana, o processo educacional recebeu atenção 

não só por parte de quem está envolvido no processo de ensino e aprendizagem, 

mas também por quem estuda esse processo. Assim a história da educação é um 

capítulo importante não só para se conhecer o que já foi feito, mas também para 

aprender como agir mais eficazmente no nosso dia-a-dia escolar. 

As tendências pedagógicas originaram-se de movimentos sociais e filosóficos, 

num dado momento histórico com os desejos e aspirações da sociedade de forma a 

favorecer o conhecimento, sem preconizar uma verdade única e absoluta.  

 



Seu conhecimento se reveste de especial importância para o professor que 

deseja construir sua prática através da união das práticas didático-pedagógicas. 

Entendo que é a partir desses conhecimentos que podemos propor mudanças 

que propiciem o desenvolvimento do fazer, representar e exprimir. Por isso, o 

professor deve estar a par das teorias e tendências pedagógicas ao problematizar 

suas questões do cotidiano e ao pensar sua prática, sem, contudo, estar preso a 

uma delas. Deve, antes de tudo, procurar o melhor de cada uma, seguindo uma 

aplicação cuidadosa que permita avaliar sua eficiência. 

Quero ressaltar que as teorias são importantes, mas cabe ao professor 

construir sua prática pedagógica embasado nelas, pois são elementos norteadores e 

não "receitas" prontas. Sabe-se que na prática escolar os aspectos sociais e 

principalmente os políticos exercem uma forte influência sobre as tendências 

pedagógicas, que se classificam em: 

 

4.1 TENDÊNCIAS PEDAGÓGICAS LIBERAIS 

 

Preconiza que o papel principal da escola é preparar os indivíduos para a 

sociedade de acordo com suas aptidões. Para isso, o indivíduo deve estar adaptado 

aos valores e normas sociais pelo processo de aquisição cultural, portanto, todos 

são iguais em se tratando de classe e condições já que, independente desse fator 

têm direito às mesmas oportunidades. As Tendências Pedagógicas liberais dividem-

se em: 

 

Tendência Liberal Tradicional 

Enfatiza o ensino humanístico no qual o aluno é educado para atingir a 

realização pessoal mediante seu esforço. Os conteúdos não têm relação alguma 

com o cotidiano do aluno e tampouco com a realidade social dos mesmos.  

 



Predomina a palavra do professor que impõe regras de cultivo exclusivamente 

intelectual. O caminho do saber é o mesmo para todos, mas deve haver certo grau 

de esforço para conseguir trilhá-lo, portanto, os menos favorecidos intelectualmente 

têm a oportunidade de “competir” com os demais para conquistar o eu espaço na 

sociedade. 

Os conteúdos são ensinados sem a mínima interligação com a realidade e 

experiências do educando, isto é, como se fossem verdades já prontas, visando 

preparar o aluno para a vida.  As aulas fundamentam-se em exposições verbais e 

escritas, enfatizando a repetição de fórmulas e exercícios para disciplinar a mente e 

formar hábitos. 

Em sala de aula predomina a autoridade do professor que geralmente exige 

atitudes receptivas dos alunos e impede qualquer forma de comunicação no 

decorrer da aula para assegurar a atenção e o silêncio, no sentido de levar a turma à 

concentração.  A avaliação é feita através de verificações quantitativas periódicas de 

curto prazo (argüições e exercícios de casa), assim como de longo prazo (provas 

escritas e trabalhos de casa). Essa forma de conceituação pode ser positiva, mas, 

geralmente é negativa por causa das possíveis notas baixas, punições e apelo dos 

professores aos pais. A pedagogia liberal tradicional é atualmente aplicada na 

grande maioria das nossas escolas. 

 

Tendência Liberal Renovada Progressivista 

A escola tem o papel de adequar as necessidades individuais dos alunos ao 

meio social, no sentido de integração dos educandos. Tal integração se dá por meio 

de experiências que devem ser satisfatórias tanto para os alunos, quanto para as 

exigências sociais, numa interação entre estruturas cognitivas e ambientais. 

O conhecimento é resultante de ações a partir do interesse e das 

necessidades, portanto, os conteúdos são estabelecidos em função das 

experiências de vida do indivíduo frente às situações-problema. Aqui é muito mais 

valorizada a habilidade cognitiva do que conteúdos racionalizados.  

 



Trata-se, portanto do “aprender a aprender”, isto é, enfatiza-se a aquisição do 

saber e não o saber propriamente dito, pois a idéia de “aprender fazendo” é bem 

presente. 

Ao contrário do método tradicional. O professor não é o centro do 

conhecimento, mas, um auxiliar no desenvolvimento livre e espontâneo de uma 

criança intervindo apenas para dar forma ao raciocínio dela. Nessa tendência 

destaca-se a vivência democrática entre professores e alunos, que é preconizada 

como a melhor forma de viver em sociedade. 

 

Tendência Liberal Renovada Não-Diretiva 

A escola está mais preocupada com os problemas psicológicos do que os 

pedagógicos ou sociais, acentuando a formação de atitudes. O esforço da escola é 

estabelecer um ambiente favorável a uma mudança dentro do indivíduo mediante a 

uma adequação pessoal às solicitações da sociedade. Secundariza-se a 

metodologia tradicional e o professor é o facilitador do processo ensino-aprendizado 

criando sua própria metodologia. 

A pedagogia não-diretiva propõe suma educação centrada no aluno visando 

formar sua personalidade através da vivência das experiências significativas que lhe 

permite desenvolver características inerentes á sua natureza. 

 

Tendência Liberal Tecnicista 

A escola funciona como modeladora do comportamento humano através de 

técnicas específicas, assim como organizar o processo de aquisição de habilidades, 

atitudes e conhecimentos necessários para a integração dos indivíduos à máquina 

do sistema social global, atuando como aperfeiçoador da ordem social vigente 

(capitalismo) ligado diretamente ao sistema produtivo. O foco principal dessa 

tendência é produzir indivíduos competentes para o mercado de trabalho, 

transmitindo informações precisas e rápidas. 

 



Os conteúdos são informativos, baseados em princípios científicos e 

ordenados numa seqüência lógica. Os materiais utilizados para as instruções são 

livros didáticos, apostilas e dispositivos audiovisuais. Os métodos de ensino são 

fundamentados nos procedimentos de transmissão e recepção de informações. 

Na sala de aula, o professor é um elo entre o aluno e a informação científica 

ao administrar como a matéria será transmitida para obter bons resultados na 

aprendizagem. Já o aluno é responsivo e não participa da elaboração do programa 

educacional. A comunicação entre professor e aluno é puramente técnica e os 

debates, discussões e questionamentos em sala, assim como as elações afetivas 

são vistos como desnecessários. 

 

4.2 TENDÊNCIAS PEDAGÓGICAS PROGRESSISTAS 

 

O papel da escola progressista era levar professores e alunos a atingir um 

nível de consciência da realidade em que vivem na buscada transformação social. A 

relação do professor e aluno e de igual, horizontalmente com aprendizagem 

problemática onde propõe uma educação libertadora, na qual o professor e aluno se 

educam mediados pelo mundo. A dialética progressista pedagógica libertadora tem 

sido empregada com êxito em vários setores dos movimentos sociais. O termo 

“progressista” designa a tendência que defende as finalidades sócio-políticas da 

educação, portanto, incoerente ao sistema capitalista. 

A pedagogia progressista manifesta-se em três tendências: a libertadora, 

mais conhecida como pedagogia de Paulo Freire, a libertária que defende a 

autogestão pedagógica e a crítico-social dos conteúdos, que preconiza a oposição 

dos conteúdos às realidades sociais.  

 

 

 

 



Tendência Progressista Libertadora 

Tem como principal marca a atuação “não-formal” dentro de uma atividade na 

qual professores e alunos atingem um nível de consciência a fim de atuarem no 

sentido de transformação social. A educação libertadora questiona a realidade das 

relações do homem com os outros e com o meio, portanto é um modelo de 

educação crítica. Os conteúdos são denominados “temas geradores” por serem 

extraídos da problematização da prática de vida dos educandos. 

Os conteúdos tradicionais são secundarizados (não abolidos) porque o mais 

importante aqui é despertar uma nova forma de relação através das experiências e 

não a transmissão de conteúdos, portanto, o diálogo engaja o sujeito no ato do 

conhecer e qualquer atitude autoritária está fora de cogitação.  

O professor deve “descer” ao nível dos alunos e adaptar-se às suas 

características e ao desenvolvimento de cada grupo, além de intervir o mínimo 

possível, embora, quando necessário, fornecer informações mais sistemáticas. O 

aprendizado não é decorrente de imposições ou memorizações, mas chega ao 

educando através da compreensão e reflexão crítica.  

 

Tendência Progressista Libertária 

Tem como objetivo moldar a personalidade do aluno para atuar no sistema. 

Tem caráter político, porém voltado à individualidade. Geralmente, esta tendência 

está presente em associações, grupos informais e escolas autogestionárias. Não é 

totalmente anárquica como o nome supõe, pois o orientador trabalha como um 

conselheiro. Nesse contexto, a área de conhecimento não é a investigação. 

Os conteúdos são colocados à disposição os alunos, mas não são exigidos. 

Aqui, conhecimento não é a investigação cognitiva do real para extrair dele um 

sistema de representações mentais, mas a descoberta de respostas às 

necessidades e exigências da vida social e os métodos de ensino é baseado na 

vivência em grupo.  

 



O professor está a serviço do aluno como um orientador e catalisador, 

misturado a eles para uma reflexão em comum e às vezes como conselheira. 

 

 Tendência Progressista Crítico-Social dos Conteúdos 

Uma das principais características desta tendência é como são apresentados 

os conteúdos, pois estes não devem ser separados da realidade social. A escola 

deve ser um instrumento de apropriação do saber e agente transformador da 

sociedade. O principal papel desempenhado pela escola neste contexto, é o de 

preparar os alunos para o mundo em que vivem tornando-os seres críticos 

conscientes das contradições existentes na sociedade da qual fazem parte. Na 

tendência progressista “crítico-social dos conteúdos” busca-se uma socialização do 

saber, uma democratização do ensino, pois todos devem ter acesso aos mesmos 

conteúdos, sem discriminação por classe social. Não há necessidade de permitir que 

um aluno continue falando ou escrevendo errado apenas para respeitá-lo. Outro 

fator que torna esta a melhor opção de método de ensino é a postura pedagógica de 

crítica dos conteúdos, onde os alunos aprendem a reavaliar criticamente toda a 

aprendizagem que recebem e todo o contexto social em que vivem. Este é um fator 

positivo, porque forma seres politizados sem ópticas ideológicas, a fim de que os 

indivíduos sejam imparciais na forma de enxergar o mundo. 

Quanto aos métodos de ensino trata-se de uma relação entre a prática vivida 

pelo aluno e os conteúdos propostos pelo professor. O papel do professor, como o 

adulto da situação, é muito importante, porém, o aluno também participa ativamente 

do seu processo de aprendizagem, utilizando sua experiência no contexto social 

para confrontá-la com os conteúdos apresentados pelo professor. 

 

 

 

 

 



CONCLUSÃO 

 

Os educadores durante sua formação devem ser capacitados para 

transformar as práticas educativas e pedagógicas, potencializando através de uma 

reflexão mais aprofundada o processo de compromisso do individuo com a 

sociedade. Isso implica que o educador atual deve respeitar o saber e a identidade 

cultural dos educandos. O que se exige hoje do professor/educador é uma postura 

reflexiva e inovadora no âmbito educacional, que só acontece quando há uma 

consciência do homem como ser histórico, educado dentro dos contextos do mundo 

que o cerca, pois não se desvia o foco do ponto de vista que designa o homem 

como agente ativo da prática social. 

A comunicação transforma o homem em sujeito de sua própria história através de 

uma relação dialética vivida na sua inserção na natureza e na cultura, diferenciando-

o dos outros animais. Esse processo de integração interativa é significativo quando 

vinculado ao diálogo que contém no seu cerne ação e reflexão, levando o homem a 

novos níveis de consciência e, conseqüentemente, a novas formas de ação. O 

diálogo leva o homem a se comunicar com a realidade e a aprofundar a sua tomada 

de consciência sobre a mesma até perceber qual será sua práxis na realidade 

opressora para desnudá-la e transformá-la. 

Neste sentido, é que através do diálogo a relação educador-educando deixa 

de ser uma doação ou imposição, mas uma relação horizontal, eliminando as 

fronteiras entre os sujeitos. 

 

“E, na medida em que cria, recria e decide, vão se 

conformando as épocas históricas. É também criando e 

decidindo que o homem deve participar destas épocas”. 

(Paulo Freire) 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml


5. POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO DEMOCRÁTICA 

 

 

AVANÇANDO PARA O FUTURO 

 

5.1 O QUE É POLÍTICA EDUCACIONAL 

 

Quando ouço falar em política educacional, imagino que significa estratégias 

e planos de desenvolvimento na educação, investimento em escolas, professores, 

universidades etc. É a cadeia ação – reflexão – ação. Em educação este é um 

processo que tem começo meio e fim. Quem não se planeja ou investe fica no meio 

do caminho. Um grande exemplo é o Japão que, depois de ser assolado pela 

guerra, conseguiu se reerguer através de políticas educacionais. Também organiza 

toda a estrutura da educação do ministério à sala de aula.  

A política educacional não se atém a conceitos prontos, pois está presente e 

revelada em cada contexto histórico e cultural da humanidade e dita as relações 

entre as esferas diversas do mundo social pela educação, porém, só existe quando 

a educação assume o papel de atuar em prol dos interesses relacionados aos 

indivíduos aprendizes, ao organizar e selecionar o que será ou não transmitido. É 

um instrumento de projeção social quando enfoca aspectos cívicos e individuais ao 

potencializar os seres humanos do presente e do futuro. 

 



A Política “Educacional gesta-se de “cima” para baixo” quando é objetivo 

explicito de governo, base constitucional e corresponde a um projeto de gestão do 

Estado brasileiro. Por outro, professores, diretores e alunos são também agentes de 

realização de Políticas Educacionais. A defesa e explicitação de determinadas 

correntes de educação frente às ações do Estado fazem parte do campo de análise 

das Políticas Educacionais. Elas realizam-se plenamente no cotidiano da escola, nos 

diferentes graus de ensino. Diríamos, assim, que há duas políticas educacionais: 

uma, de “cima para baixo”, que faz com que um corpo de leis seja assimilado, 

discutido e incorporado no meio escolar, e outro, “de baixo para cima” e que 

corresponde a uma reapropriação, uma elaboração especifica, de cada instituição e 

dos profissionais da escola porque é pouco comum o governo ter de ceder ou 

realizar contra-ofensiva às iniciativas e desejos da sociedade civil no campo 

educativo.    

 

5.2 GESTÃO DEMOCRÁTICA 

 

 

Até bem pouco tempo, minha óptica sobre o modelo de direção da escola, era 

o de diretor submisso aos órgãos educacionais, com um papel restrito à parte 

administrativa e ao cumprimento das normas impostas pelos superiores. O reflexo 

desse cenário era de profissionais estagnados, frustrados, que sobreviviam num 

ambiente hostil e até mesmo competitivo, já que não tinham em foco uma visão 

conjunta para o beneficiamento do processo ensino-aprendizado. Diretores, 

Supervisores, coordenadores e Professores encontravam-se subdivididos em 

“territórios pedagógicos”, onde cada um exercia apenas a sua função, mediante as 

determinações do Diretor. Isso implicava numa desconsideração ao contexto de 

interdependência entre as partes, já, que, tomando por base esse pensamento 

insólito, todos ficavam eximidos de responsabilidades. 

 

 

 

 

 



Essa omissão transformava a Instituição Escola, num ambiente dominador e 

os profissionais da educação em seres dominados, incapazes de promoverem 

realizações, culpando políticos e gestores escolares por seu mau desempenho e 

conduta, pelo baixo padrão de ensino. Essa busca desenfreada por um “bode 

expiatório” compromete negativamente a aprendizagem, pois impossibilita a partilha 

de experiências. O resultado são afirmações insólitas dos docentes, do tipo: “os 

alunos não gostam de estudar”, “as crianças de hoje são despreparadas”, etc. 

realmente, é bem mais fácil jogar a culpa nos alunos, no meio social onde estão 

inseridos e até mesmo, no sistema.  

 

Em se tratando dos professores, estes já estão tão arraigados aos métodos 

tradicionais, que, embora transmitam um conteúdo de forma eficiente, não 

contribuem para a formação cidadã de seus alunos, pois, não consegue intervir nos 

processos sociais da escola, apenas cumprindo sua função de meros transmissores 

de informações, fugindo da responsabilidade coletiva e social que tem a escola. 

 

Nas instituições onde acontecem divisões hierárquicas, são identificados 

vários problemas, tais como: Centralização do poder gestor; Falta de diálogo entre 

Gestor e Professores; Insatisfação profissional, etc. O resultado dessa problemática 

latente é a má qualidade do ensino e a degradação das Instituições Públicas. 

 

 

Com o advento da Democracia, a partir da década de 80 (século XX), foram 

retomados os debates sobre a autonomia da escola e as avaliações sobre a atuação 

de seus administradores, visando reverter o alto índice de reprovação, evasão 

escolar e baixa produtividade discente, a partir do comprometimento em favor de 

uma melhor qualidade no ensino, principalmente nas instituições públicas. Antes, 

tudo não passava de discursos vazios.  

 

Muito tem se falado em Gestão democrática e Participativa, mas, deve-se 

haver uma profunda reflexão para que tal prática seja prolífera no tocante à 

contribuição para uma verdadeira transformação social.  

 

 



Para tal, exige-se um esforço conjunto e contínuo dos Corpos Docente, 

Discente e, principalmente do núcleo familiar, além da comunidade. 

 

Após consultar algumas fontes de pesquisa, constatei que os países que 

oferecem aos seus cidadãos (pelo menos em sua maioria) uma educação básica de 

qualidade e que mantém o nível, estão em largo processo de desenvolvimento. Sei 

que as desigualdades sociais são oriundas da globalização desenfreada, causadora 

de um Capitalismo desgovernado, onde o ter é o principal anseio das sociedades. 

Estamos na era do conhecimento, que, a meu ver, é o elemento central para uma 

nova organização sócio-político-econômica a nível mundial. 

 

Esse quadro traz mudanças significativas para a sociedade e também para a 

escola, que sofre alterações a partir dos novos contextos e transformações, que 

exigem dela (escola) outras funções sócio-educativas, já que ela é a formadora de 

opinião, como também de estudantes críticos e participativos, que se transformarão 

em cidadãos éticos, solidários e atuantes no meio social. Uma escola que contribui 

para a transformação social exige uma Gestão Democrática nos processos de 

escolha dos Gestores, na organização dos Conselhos Escolares e, sobretudo, uma 

participação efetiva da comunidade, para fazer valer direitos e deveres, cumprindo 

um importante papel social por uma comunidade mais justa e ética. 

 

Quero ressaltar aqui, que a escola deve ir além da mera transmissão de 

conhecimentos, a fim de formar pessoas para um mundo mais solidário e justo, com 

base em uma prática educacional pautada na justiça e solidariedade humana. 

 

Atualmente, não se usa mais o termo administrador, mas, sim, gestor. 

Entendo, por conseguinte, que a escola deve ser analisada como um trabalho de 

esforço conjunto, com ampla participação da comunidade. Esta visão democrática 

está intrinsecamente ligada à interação entre conhecimento e o meio social onde 

está inserida a escola. O gestor atual deve promover ações que viabilizem a 

participação de todos e a qualidade da prática pedagógica, além de planejar ações 

para a melhor aplicação dos recursos financeiros e tecnológicos do núcleo escolar 

sobre o qual está responsável. 

 



Mas, para que isso aconteça, o Diretor – Gestor deve assumir seu papel e 

administre as diversas realidades que se manifestam na escola e estabeleça boas 

relações com alunos e professores, mediando através dessas interações a 

construção de uma identidade própria para a “sua” Unidade Escolar. Para atender as 

exigências de uma sociedade em constante transformação, a escola precisa muito 

mais do que boa vontade, além de ações que não deixem o futuro passar de mera 

reflexão. 

 

Segundo Heloísa Lück (2000, P. 75), “um diretor de escola é um gestor da 

dinâmica social, um mobilizador e orquestrador de atores, um articulador da 

diversidade para dar-lhe unidade e consistência na construção do ambiente 

educacional e promoção segura da formação de seus alunos, suas ações tenha em 

mente o conjunto todo da escola e seu papel educacional. Não apenas imediato, 

mas de repercussão no futuro, em acordo com visão estratégica e com amplas 

políticas educacionais”.  

 

Um bom gestor deve estar antenado aos contextos sociais que estão em 

constante transformação. Deve também ter conhecimento suficiente para 

compreender o verdadeiro contexto do processo educacional, a função da Escola na 

sociedade, além de ser um bom articulador para construir a base de uma gestão 

democrática dentro de um processo político-pedagógico. 

 

A gestão democrática está aberta à construção do conhecimento e à quebra 

de paradigmas, que, por fazerem parte de um processo histórico construído pela 

sociedade ao longo dos séculos, acontecem de forma lenta e dificultosa. Tenho 

consciência de que durante muito tempo a educação era uma série de proposições 

tradicionalistas, fincadas em verdades prontas, onde não havia portas abertas para 

diálogos e formação de opinião. 

Para uma atuação proficiente em um modelo atualizado de escola é preciso 

estar atualizado com a organização institucional, a pesquisa, o conhecimento e a 

função da comunidade em seu envolvimento no processo educativo, além, é claro, 

compreender a função da escola, na verdadeira acepção da palavra.  

 

 



 A escola não é absoluta perante as mudanças sociais, nem, tampouco, 

subordinada, a ponto de apenas reproduzir insignificantemente o que ocorre na 

sociedade a nível mais amplo. Ela é parte da sociedade e tem uma relação com o 

todo, isto é, com todas as camadas e contextos sociais. Além disso, a escola é um 

elemento de manutenção e transformação cultural, visto que, influencia e também é 

influenciada pela sociedade. Destaco neste parágrafo, a importância dos pontos de 

vista daqueles que administram um corpo escolar para administrar satisfatoriamente 

o processo educacional, que levam a uma reflexão sobre os fundamentos da 

educação, o respeito à diversidade e riqueza das culturas, no intuito de superar as 

desigualdades locais e regionais presentes. É preciso realmente haver essa 

mudança de paradigmas e a implantação das novas práticas que se voltem para a 

participação e envolvimento da comunidade para a solução de problemas e 

ampliação de novos olhares sobre os contextos educativos.  

 

A educação está intimamente ligada ao trabalho e à prática social voltada aos 

anseios coletivos, no sentido de uma mudança social recíproca, onde o cidadão 

muda e é mudado pela sociedade ao adquirir novas visões. Daí, vejo o quanto é 

fundamental uma visão estratégica do futuro por parte dos gestores escolares, 

encontrando-se a escola no centro das atenções da sociedade. É um fenômeno 

explicável, levando em conta a educação como algo de grande valia para o 

desenvolvimento, assim como, um importante fator para a busca de uma melhor 

qualidade de vida para os membros de uma sociedade. 

 

O gestor do futuro deve dar atenção mais que especial às diversas demandas 

sociais, conscientizar a todos que a educação é uma responsabilidade coletiva e 

abandonar os modelos arcaicos de gestão, fundamentados em conceitos e 

cobranças, convocando pais, professores, funcionários e alunos a desenvolverem 

juntos uma nova forma de administração, onde o trabalho é encarado como prática 

social da organização do ensino. 

 

 

 

 

 



Conforme Luck (2000), o paradigma de gestão escolar tem como base alguns 

fundamentos muito necessários para a implantação do modelo:  

a) a realidade é global onde tudo está interligado;  

b) a realidade é dinâmica construída pelas interações entre as pessoas; 

c) o ambiente social e comportamento humano são dinâmicos e imprevisíveis;  

d) a incerteza, ambigüidade, contradições, tensões, conflito e crise são vistos como 

naturais e como condição e oportunidade de crescimento e transformação;  

e) a busca de realização e sucesso corresponde a um processo e não a uma meta;  

f) a responsabilidade maior do dirigente é a articulação;  

g) as boas experiências não devem ser copiadas, sim resignificadas por causa das 

peculiaridades locais e organizacionais; 

 h) as organizações devem priorizar a participação conjunta e mobilizar equipes 

atuantes, pois os talentos e a sinergia humanos são recursos poderosos numa 

organização. Estes aspectos são essenciais na visão democrática como garantia de 

mudanças comportamentais e organizacionais.  

 

O gestor deve estar sempre coeso ao modelo de administração que adotou 

para não correr o risco de sofrer nenhum tipo de pressão, nem, tampouco, ser 

dominado pelo sistema, correndo o risco de deixar de ser um modificador e 

transformador do mesmo.  Deve também construir projetos político-pedagógicos de 

inclusão social, assim como, dar prioridade à capacitação e formação continuada 

dos professores e educadores, além de não dissociar a escola e os referenciais 

teóricos da realidade social. 

Conforme li em Freire (2002), uma educação em favor da autonomia do ser. 

Um aspecto essencial na gestão democrática é evitar a rotatividade, pois, este fato 

traz a descontinuidade dos processos e prejudica o amadurecido para as 

transformações. 

Tenho observado que, nos últimos anos, as gestões escolares vêm se 

distanciando gradativamente dos processos centralizadores, num movimento a nível 

mundial, com reformas implantadas tanto nos países desenvolvidos, quanto nos 

emergentes.  

 



Concluo, portanto, que uma gestão escolar diminui a carga de trabalho do 

corpo administrativo da escola, resulta em mais tempo livre para o desempenho de 

outras atividades, além de integrar instituição e comunidade nos parâmetros do 

processo pedagógico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. DIDÁTICA DO ENSINO SUPERIOR 

 

 Pesquisas e estudos têm revelado que a educação nos últimos anos não 

vem apresentando resultados satisfatórios em decorrência de uma série de fatores 

que levam o aluno ao fracasso escolarpor conta dessa problemática, a formação de 

professores assume um importante papel pelo pressuposto de que professores mal 

formados formam mal os seus alunos, que têm o mestre como um guia, um exemplo 

a ser seguido. 

O professor tem participação ativa na formação do caráter e da personalidade 

do educando ao ser mediador entre o indivíduo e o conhecimento de forma 

relevante, até mesmo ajudando pais que não conseguem educar os filhos devido ao 

pouco temó que têm com eles devido às suas obrigações cotidianas. Nesse contexto 

o professor é visto como amigo, pai, irmão, psicólogo, entre outras funções. 

Portanto, defino aqui o professor como o combustível da educação, mesmo sabendo 

que ele não realiza nada sozinho e, portanto, depende de outros fatores.  

Os novos conceitos da educação valorizam o professor que pesquisa, que 

investiga, mas percebo que muitos cursos não preparam o docente de maneira 

eficiente, principalmente, nos cursos á distância, onde oferecer certificados é a 

grande meta, deixando a desejar os cursos de formação docente. 

Várias são as consequências oriundas desse tipo de formação: o despreparo 

dos alunos a cada ano, devido aos métodos insipientes de ensino, o que acarreta a 

incompetência para o mercado de trabalho e nível superior. 

Penso que deve haver um envolvimento entre os dois aspectos quando 

observo que os professores mal formados tendem a reproduzir, em sua prática 

docente, o modelo de educação que tiveram em sua infância e juventude. Assim, se 

o trabalho do professor se fundamentar em um modelo arcaico, ultrapassado e 

descontextualizado, estaremos retrocedendo a modelos que não fazem mais sentido 

em nossos dias. 

 



Concordo com diversos autores e estudiosos em educação ao afirmarem que 

os bons cursos de formação inicial devem contemplar os conhecimentos das 

didáticas específicas, os estágios supervisionados, além de ser um espaço para 

discussão e reflexão da relação teoria e prática, onde o professor desenvolva a sua 

autonomia enquanto docente em qualquer segmento de ensino. 

No que diz respeito ao aluno formando na modalidade normal, em 

comparação ao formando em Pedagogia, percebo certa disparidade no foco dessas 

formações. Enquanto que na formação em nível médio (Normal) percebemos um 

trabalho mais voltado para a prática, nos cursos de licenciatura (Pedagogia) há uma 

preparação do professor com maior grau de profundidade em conhecimento teórico 

e cientifico. 

Como o professor é um ser que está sempre em evolução no sentido de 

constituir sua humanidade e profissionalismo deve ter credibilidade para que 

desenvolva sua criatividade no decorrer de sua trajetória docente, portanto, não se 

pode cobrar acintosamente criatividade e desenvoltura a um recém-formado para 

que não enraize nele o espírito de desânimo e frustração. 

 

 “O educador nunca estará definitivamente “pronto”, formado, 

pois que a sua preparação, a sua maturação se faz no dia-a- dia, 

na meditação teórica sobre a sua prática”. 

(José Carlos Libâneo) 

 

A formação continuada ganhou mais espaço entre os educadores por 

apresentar-se como uma solução aos problemas mais específicos e urgentes da 

educação escolar, como forma de suprir as carências da primeira formaçã. Olhando 

por este ângulo, ela seria uma forma de suprir uma carência da primeira formação.  

 

 



Mas questiona-se muito sobre a eficiência desse programa que, na maioria 

das vezes restringe-se a cursos de curta duração, palestras e seminários nem 

sempre focados aos temas centrais da Didática. 

É preciso, portanto, enxergar o professor como um ser capaz de análise e 

reflexão sobre a sua própria atuação. Portanto, uma boa formação continuada deve 

apresentar caminhos para discutir e transformar situações necessárias para a boa 

prática educativa, além de ser um meio para a apresentação de experiências 

positivas, de busca de soluções pela valorização de esforços dos professores com 

base em sua própria capacidade e experiência e de discussões feitas com ajuda da 

literatura pedagógica. 

Apresentada como ciência da Pedagogia, a didática desempenha um papel 

fundamental na formação dos professores porque é na ação docente, nas práticas 

de ensino que ela se instala, procurando compreender e desenvolver este processo. 

Os professores são os agentes diretos da transformação dos processos 

pedagócicos e a didática convencional está mudando em decorrência das 

transformações no mundo do trabalho, na tecnologia, nos meios de comunicação e 

informação e nos paradigmas do conhecimento e da cidadania. Portanto, o educador 

em sala de aula deve ser um profissional capaz de pensar e executar o seu trabalho 

e não apenas um sujeito habilidoso para executar o que os outros concebem. A 

didática, na formação docente, diz muito sobre dois aspectos que podem fazer parte 

da postura do professor. Ou eles são tradicionais ou são progressistas. Nesse 

sentido, é a didática que caracteriza este perfil de educador. 

Em torno dessas duas posturas pedagógicas, percebemos uma infinidade de 

discursos entre o ser professor tradicional ou ser progressista. Os professores vivem 

o dilema do “ser ou não ser” (ou seria, do “ser o quê?”). De um lado, o estigma que 

se cravou na figura do professor tradicional, entendido como o que não ensina, o 

ultrapassado, o carrasco. Do outro, o tão sonhado e almejado professor 

construtivista (usamos construtivismo para representar a corrente progressista), tido 

como o bom professor, o mais preparado e mais atual.  

 



Entre o “velho” e o “novo” insiste o “velho” e persiste o “novo”. Assim, 

entendemos que é o professor crítico e reflexivo que poderá desenvolver uma 

postura ética frente a sua profissão reconhecendo os instrumentos que se fazem 

necessários para o modelo de sociedade que temos. O foco da escola e do ensino 

não pode ser o ensino pelo ensino, mas o ensino visando o tipo de homem que 

queremos formar. 

As instituições de ensino, ao longo dos anos, vêm transformando a educação 

em mercadoria deturpando o conceito e a importância da didática no ensino. 

Reconhecendo a didática como ciência que é, devemos conceber a idéia de sua 

importância na contribuição para a formação do cidadão desde a educação básica, 

até o ensino superior. É nesses passos que o professor deve buscar nela as 

verdadeiras técnicas de ensino, as quais só serão alcançadas através do trabalho 

pedagógico bem estruturado.  

“O trabalho do professor em sala de aula muitas vezes se 

resume em repassar os conteúdos aos alunos, sem estimular nestes a 

interpretação, a crítica e a criatividade, pois,” (...) ensinar não é transferir 

conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção 

ou a sua construção”. 

(Paulo Freire) 

 

Para realizar um trabalho didático-pedagógico, o professor deve ser crítico, 

perspicaz para estimular seus alunos, (sem que estes percebam que estão sendo 

provocados criticamente), ético, uma vez que o professor é formador de opinião, ter 

vocabulário ilibado, ser reflexivo da prática constante de seu trabalho, reconhecer a 

cultura de seus alunos, enfim, ele deve antes de tudo conhecer seu campo de 

atuação.  

Assim, para ensinar, é necessário que o professor pesquise o assunto a ser 

retratado, se atualizando diante dos conteúdos propostos em sala de aula.  

 



A didática colocada em prática serve de base para um conjunto de mudanças 

significativas que requerem profissionais não só inventivos, mas que tenham olhos 

abertos para a realidade da qual fazem parte.  

A didática deve servir ao professor como instrumento de inspiração e 

criatividade, fazendo-o compreender o processo de ensino em suas múltiplas 

determinações, para articulá-lo à lógica, aos interesses e necessidades da maioria 

da clientela presente nas escolas hoje, propondo, também, reflexões sobre a prática 

e formas de organização voltada aos interesses na atual organização da escola, 

suas políticas implícitas na seleção de conteúdos, objetivos, métodos, técnicas, 

recursos e avaliação para o ensino. Portanto, a didática como “arte de ensinar”, 

consiste em motivar os alunos sobre o conteúdo exposto. Ela deve ser a “atitude” do 

mestre para com seus aprendizes.  

Portanto, a didática deve ser a mola propulsora do entusiasmo de ensinar, 

pois só assim o educador fará a diferença, despertando no educando a vontade de 

aprender. Podemos dizer que a Didática é uma ciência cujo objetivo fundamental é 

ocupar-se das estratégias de ensino, das questões práticas relativas à metodologia 

e das estratégias de aprendizagem. Na atualidade a sua perspectiva fundamental é 

assumir a multifuncionalidade do processo de ensino-aprendizagem e articular suas 

três dimensões: técnica, humana e política no centro configurador de sua temática. 

A didática seria o diferencial que os educadores têm e que distingue os bons 

dos maus. O que adianta uma pessoa muito inteligente e conhecedora de várias 

áreas se a mesma não sabe passar estes conhecimentos a ninguém?  

 

Seria muito bom encontrar um professor humilde com consciência de 

aperfeiçoamento continuo, e que ensina seus alunos muito bem os conteúdos 

didáticos, os relacionando com o mundo real, fazendo uma ponte entre a sala de 

aula e mundo externo a escola, que ao mesmo tempo utilizasse a vivencia de seus 

alunos para crescimento profissional 

 

  

 



 

7. GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

VALORIZANDO O PROFISSIONAL. 

 

7.1 COMPREENDENDO A GESTÃO DE PESSOAS 

 

Como qualquer área que atuava de forma mecanizada, a área de Recursos 

Humanos passou a ser um agente transformador dentro das empresas e 

organizações, que privilegiavam as ações dos chefes que mantinham os 

empregados em regime de obediência e passividade. 

Hoje em dia vejo dentro das empresas novas expressões como 

“colaboradores” ao invés de “empregados” e “gestores” ao invés de “chefes” e 

pautas de discussão com a participação de todos, secundarizando a mecanicidade e 

a sistemática, valorizando o conhecimento em todos os setores. 

 

 

 

 



Com o mercado de trabalho cada vez mais competitivo, as capacidades e 

talentos humanos são vistos como fatores positivos dentro da globalização. 

Particularmente, vejo tais capacidades como espírito de colaboração e com muito 

orgulho, afirmo que as organizações atuam no sentido de investir no Valor Humano 

tornando-se diferenciadas, ao criarem oportunidades de crescimento para seus 

colaboradores. Observo que as empresas e oranizações modernas e bem sucedidas 

são as que também mais investem na capacidade intelectual do material humano 

sem esquecer das capacitações sistemáticas, como também dos altos investimentos 

em tecnologia. 

O setor de Recursos Humanos era o departamento que cuidava apenas  da 

folha de pagamento e da contratação do profissionale exigia dele apenas 

experiência e técnica, não importando a capacitação profissional continuada. 

Nos últimos vinte anos, o cenário mundial evoluiu bastante devido ao 

ininterrupto processo de globalização e as empresas viram-se obrigadas a quebrar 

paradigmas retrógrados para acompanhar com eficiência a evolução. Para isso, o 

colaborador passou a ser visto como um ser autônomo, capaz de difundir suas 

ideias e contribuir ativamente nas decisões.  

A área de gestão pessoal tem a função de humanizar o sistema empresarial, 

que ainda não promove essa ação na sua totalidade. A empresa moderna deve 

trabalhar a capacitação dos colaboradores, como também, deve atuar na segurança 

e na preservação da saúde dos mesmos, enfim, dar ao colaborador boas condições 

de trabalho para que ele seja eficente na realização de suas funções.  

Karina Fernandes de Miranda afirma que, para isso, a gestão de pessoas tem 

o papel de conscientizar os colaboradores de que suas ações devem ser 

respaldadas nos seguintes princípios: 

- Desenvolvimento responsável e ético de suas atividades; 

- Capacidade de atuação baseada nos princípios da gestão empreendedora; 

 



 

- Capacidade de realização de tarefas que incorporem inovações 

tecnológicas; 

- Capacidade de trabalhar em rede; 

- Capacidade de Atuar de forma flexível; 

- Conhecimento da missão e dos objetivos das organizações em que atuam; 

- Dominar o conteúdo da área de negocio da organização; 

- Capacidade de atuar como consultor interno das organizações em que 

trabalham, entre outros. 

Também, segundo a autora, para desenvolver essas ações o gestor também 

deve ter: 

- Visão sistemática; 

- Trabalho em equipe; 

- Bom relacionamento interpessoal; 

- Planejamento; 

- Capacidade empreendedora; 

- Capacidade de adaptação e flexibilidade; 

 Criatividade e comunicação; 

- Liderança; 

- Iniciativa e Dinamismo. 

 



 

Tais habilidades são importantes em todos os setores da empresa, 

principalmente o gestor, que, ao desenvolvê-las torna-se um ser aberto às novas 

ideias e com isso, constrói um ambiente harmônico e motivador para os 

colaboradores estarem sempre satisfeitos, pois sentem seu  potencial reconhecido e 

tornam-se indivíduos comprometidos com a realização do trabalho e com o sucesso 

da empresa.  

 

7.2 HUMANIZAÇÃO, RELACIONAMENTO INTERPESSOAL E ÉTICA 

 

 A meu ver, Humanizar o ambiente de trabalho significa respeitar os 

colaboradores como pessoas e valoriizar sua dignidade tendo como base os valores 

morais e éticos que andam meio fora de moda nos atuais dias, onde predomina a 

busca desenfreada pelo lucro, secundarizando o valor humano e considerando as 

pessoas objetos de produção sistemática para obtenção de lucro.  

Ao trabalharem aleatoriamente, as pessoas afastam-se da possibilidade de 

colaborarem mais conscientemente para os objetivos finais da empresa. Além do 

fato de existir esse distanciamento, há o risco de não haver uma correspondência 

entre os valores individuais e os objetivos das empresas. Este é um fator 

considerado crucial. Ao mesmo tempo em que as pessoas buscam maiores 

significados para suas vidas, isto parece não acontecer com as empresas, que 

buscam somente a redução de despesas e aumento de seus lucros. 

As empresas não devem ser movidas apenas pelo objetivo do lucro, 

esforçando-se para dar condições favoráveis de trabalho e capacitar seus 

colaboradores, a uma melhor qualidade de vida, pois, esses fatores intrinsecamente 

humanos são importantes para as conquistas da organização. 

 

 



 

7.3 RELACIONAMENTO INTERPESSOAL 

 

O relacionamento interpessoal envolve o conhecimento de aspectos internos 

do EGO, dos próprios sentimentos, as respostas emocionais, o processo de 

pensamento, a auto-reflexão e uma intuição relativa às realidades espirituais, ou 

seja, sair de dentro de si e colocar-se no lugar do outro. Favorece a formação de um 

modelo verdadeiro de si mesmo, revelando elevado autoconhecimento, ao agir de 

forma eficaz diante de situações na vida. 

Da mesma forma, envolve a capacidade de experimentar, discernir padrões 

em consenso com a ordem maior das coisas, de perceber maiores estados da 

consciência, de experimentar a atração do futuro e de sonhar e realizar potenciais 

não percebidos ainda. Essa aptidão é bastante valorizada atualmente, pois as 

pessoas com essa capacidade conseguem estabelecer relacionamentos 

interpessoais mais produtivos e sabem trabalhar em equipe, pois, ao se 

conhecerem, podem estabelecer relacionamentos salutares com o outro.  

Quando a empresa enfrenta problemas de relacionamento, a área de 

Recursos Humanos tem a missão de resolver os atritos o mais rápido possível para 

não comprometer o clima de trabalho. É necessário identificar as causas para 

minimizar os efeitos e sensibilizar os colaboradores para que eles não deixem que 

isso prejudique o desenvolvimento das tarefas, pois os clientes internos e externos 

podem não ser atendidos com prontidão e eficácia, resultando em queda na 

qualidade do atendimento e na produtividade. 

As divergências e as “brigas” internas podem ser resolvidas com um bom 

treinamento e atividades em grupo, procurando valorizar a integração e focalizando 

a importância de se ter um excelente relacionamento com os membros da equipe. 

O gestor também terá um importante papel, ao apoiar, diálogos entre seus 

colaboradores, evitando, assim, qualquer tipo de atrito que possa ocorrer 

futuramente no time. Contudo, isso não depende somente do gestor, pois todos 

terão que estar envolvidos nesse processo.  



 

Os funcionários também têm um papel importante para a construção de uma 

ambiente salutar, pois, acabar problemas dessa gravidade depende de suas 

condutas e atitudes.  

Para manter um clima agradável e sem atritos, é necessário que as pessoas 

deixem de agir de forma individualizada e passem a interagir como uma equipe, 

promovendo relações amigáveis e fazendo com que cada um procure cooperar com 

o outro. 

 

7.4 ÉTICA 

 

A palavra ética é mais compreendida como disciplina da área de filosofia e 

tem por objetivo a moral ou moralidade, os bons costumes, o bom comportamento e 

a boa fé.  É o indicativo do que é mais justo ou menos injusto diante de possíveis escolhas 

que afetam terceiros. 

No que diz respeito à ética no trabalho, esta tem importância fundamental na 

coletividade e seu enfoque e vanguarda consiste na abordagem dos aspectos 

intervenientes nos processos de trabalho, de forma a possibilitar que o exercício da 

profissão ocorra dentro de parâmetros que considerem o interesse maior da 

sociedade. Sendo a ética inseparável da vida humana, é muito importante quando 

utilizada na vida profissional, devido às responsabilidades individuais e sociais de 

cada um, ao envolver pessoas que delas se favorecem. 

Atualmente, a maioria das profissões tem o seu próprio código de ética 

profissional, que é um conjunto de normas de cumprimento obrigatório, derivadas da 

ética, comumente incorporados à lei pública. Neste contexto, seu estudo tem alta 

probabilidade de exercer influência em julgamentos nos quais se discutam fatos 

relativos à postura profissional. 

 

 



 

O gestor ético e de caráter espera de seus colaboradores sobriedade, 

seriedade e conduta ética. 

 

“A compreensão da conduta humana no contexto de um mundo 

em transformação é marcada pelo estreitamento das relações de 

mercado e pelo impacto da Revolução Tecnológica e da Era da 

Informação.  Na exigüidade de conduta, é natural que cada 

organização construa suas próprias voltadas para aos seus 

interesses. Ética e moral são fenômenos sociológicos 

amplamente conhecidos. A Ética existe em todas as sociedades 

humanas, e, talvez, mesmo entre nossos parentes não humanos 

mais próximos. Nós abandonamos o pressuposto de que a Ética 

é unicamente humana”. 

(Paul Singer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. AVALIAÇÃO INSTITUCUIONAL 

 

 

PARA OS AVANÇOS QUALITATIVOS DO ENSINO 

 

Entende-se por Avaliação Institucional, aquela em que o processo de 

avaliação é inserida em escolas públicas e privadas para avaliar, estas instituições 

com o objetivo de melhorar a qualidade de ensino.  

Nos últimos anos, instituições educacionais públicas e privadas buscaram 

métodos que as ajudassem a melhorar a qualidade da educação brasileira em todos 

os níveis e modalidades.  

Foram criadas diversas instâncias de avaliação da educação, abrangendo 

diversos níveis de ensino, entre elas estão: SAEB – Sistema de avaliação da 

Educação Básica, que tem por objetivo a definição de prioridades e a melhoria da 

qualidade de ensino. Temos também o ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) - 

exame anual destinados aos alunos perto de concluir ou que já tenham concluído o 

ensino médio. O artigo9º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

estabelece que é papel da União autorizar , reconhecer , credenciar , supervisionar e 

avaliar os cursos das instituições de educação superior.  

O Exame Nacional de Cursos, também conhecido como Provão, é um dos 

componentes da avaliação dos cursos superiores de graduação. O Provão é um 

exame obrigatório para os estudantes de ensino superior que estejam cursando o 

último ano letivo.  



 

Não existe apenas uma única metodologia capaz de garantir a qualidade de 

ensino da aprendizagem e da gestão possível de ser utilizada em qualquer tipo de 

escola. Ao analisar o processo de mudança estuda-se como se pretende investigar 

um processo de avaliação institucional na no sentido de reformular princípios 

administrativos / pedagógicos e produzir mecanismos para a efetivação de uma 

avaliação democrática.  

Avaliar significa comparar, contrastar uma situação real 

com algum paradigma, ideal, utópico ou também real, mas que 

se verifique em outro contexto. Sempre será necessário ter 

algum padrão de referência - o paradigma- em relação ao qual o 

sujeito da avaliação será comparado.  

(Edson Machado de Sousa) 

Para que se tenha uma formulação ou implemento de políticas públicas é 

necessário que se siga os seguintes passos:  

a) Avaliação de diagnóstico (contínua e permanente – identificação da 

necessidade de mudança); 

 b) Formulação de objetivos e metas;  

c) Decisão política; 

 d) Reformulação. Segundo Robert Lassance, a avaliação institucional torna-

se valiosa, quando compreendida como dimensão do processo de desenvolvimento 

de uma universidade comprometida com a sociedade.  

O Decreto de nº 25956 de 7 de Janeiro de 2000 , decreta que foram criadas 

29 Coordenadorias Regionais de Educação para acompanhar e avaliar as ações das 

unidades escolares da área de sua abrangência. Essa coordenadoria terá uma 

equipe de acompanhamento e avaliação, onde, a mesma será multifuncional. 

Compete a essas equipes avaliar as ações das unidades escolares, observarem o 

cumprimento das determinações da legislação vigente, registrar a situação física dos 

prédios escolares, supervisionar a distribuição de merenda nas unidades escolares, 

coletar dados para efetivação das matrículas na rede estadual.  



 

Dentro da avaliação institucional podem observar questões múltiplas como de 

estrutura, organização e funcionamento, mas, sobretudo, a construção do 

conhecimento. A finalidade da avaliação institucional é perseguir um ensino cada 

vez melhor que traduza, com clareza, seus compromissos com a sociedade 

brasileira.  

A avaliação está inserida no PPP5 e desempenha o papel importantíssimo de 

possibilitar a construção da autonomia do sujeito e da instituição escolar, produzindo 

mudanças e melhorando a qualidade da educação como um todo. Para realizar um 

ensino de qualidade e lutar por sua autonomia, as escolas têm que romper com os 

paradigmas burocráticos que regulam o trabalho pedagógico. 

 

CONCLUSÃO 

 

 A escola é um lugar de concepção, realização e avaliação do processo 

educativo, uma vez que necessita organizar seu trabalho pedagógico com base em 

seus alunos. O processo é construído e vivenciado em todos os momentos, por 

todos os envolvidos com a comunidade escolar. Todo projeto pedagógico da escola 

é um projeto político por estar intrinsecamente articulado ao compromisso 

sociopolítico, com os interesses reais e coletivos da população. 

A escola e as ações de seus profissionais serão de qualidade , quando 

puderem ser consideradas , ao mesmo tempo, efetivas, relevantes, eficientes e 

eficazes. A Avaliação Institucional não pode se transformar em um transtorno para a 

instituição, sugadores de recursos, dispendiosa e pesada. Cabe aos especialistas 

em avaliação, em parceria com os profissionais envolvidos, planejar e executar 

juntos o processo de avaliação 

 

 

 



 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

            Ensinar é uma arte e servir é um dom. Para nós, Supervisores Escolares e 

Pedagogos é muito mais que isto. É o modo como escolhemos viver, ao lado das 

dificuldades e dos desafios com suas recompensas e também, muitas frustrações. 

            Não adianta pensar que a educação é um mar de rosas para depois não 

sentir arrependimento, pois educar é fazer parte da história dos outros, colaborar  

para a construção de uma sociedade mais humana, mais justa e trazer benefícios a 

si, e, principalmente, a todos que nos rodeiam.  

           A Gestão Escolar é um exercício de cidadania, amor, altruísmo e abnegação 

onde só os determinados terão êxito. Não alcançaremos riqueza, mas sucesso na 

vida emocional, pois nada dá mais prazer do que ver seres humanos crescendo no 

seu saber e transformando seus sonhos em realidade. 

          Portanto, devemos abraçar nossa profissão de alma e coração abertos, pois, 

só assim, encontraremos forcas para dizermos: “Fiz o melhor” ao final de nossa 

jornada. 
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