
 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

PUC-SP 

 

 

 

 

STEVE BAUTISTA RAMOS 

 

 

 

 

 

PRÁTICAS TRANSDISCIPLINARES NA REDE PÚBLICA DE ENSINO 

 

 

 

 

 

 

MESTRADO EM CIÊNCIAS SOCIAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2016 



 

 

STEVE BAUTISTA RAMOS 

 

 

 

 

 

 

PRÁTICAS TRANSDISCIPLINARES NA REDE PÚBLICA DE ENSINO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa 

de Pós-Graduação em Ciências Sociais, da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, como exigência 

parcial para a obtenção do título de Mestre em 

Ciências Sociais, sob a orientação do Prof. Dr. 

Edgard de Assis Carvalho. 

 
 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2016 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banca examinadora 

 

 

______________________________________________________ 

 

 

______________________________________________________ 

 

 

______________________________________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus pais. 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço ao professor Dr. Edgard de Assis Carvalho por ter aceitado orientar meu 

tema de dissertação e por me encorajar a desbravar novos desafios intelectuais como também 

por ter me acolhido no núcleo de estudos da complexidade; 

à professora Dr. Marisa Borin a quem serei eternamente grato, pela construção e o 

amadurecimento da minha trajetória acadêmica. Amiga, conselheira e educadora sem igual, 

embora não fosse minha orientadora, fez a opção nobre de me acompanhar até aqui.  

À professora Maximina pelas sugestões e críticas apontadas durante a qualificação as 

quais foram incorporadas para o aperfeiçoamento do projeto; 

aos professores do Programa do Pós-graduação em Ciências Sociais: Noêmia 

Lazzareschi, Mônica Carvalho, Carmen Junqueira, Josildeth, Mariza Werneck e Rafael 

Araújo, pela tamanha generosidade dispensada, pela dedicação em sala de aula e pelas 

valiosas sugestões que foram acrescentadas neste estudo; 

ao meu  nobre colega Lucio Hanai, pelas longas discussões críticas e apontamentos 

teórico-metodológicos que se tornaram valiosos na elaboração final desta dissertação; 

ao pessoal da secretaria acadêmica do Programa de Pós-graduação em Ciências 

Sociais, em especial, a Kátia, por ser sempre solícita em nos ajudar da melhor forma possível; 

aos membros do núcleo da complexidade, pelas contribuições valiosas compartilhadas 

entre colegas durante as reuniões do núcleo que foram fundamentais para o aprimoramento 

desta dissertação; 

à revisora dos originais, Christianne Gally; 

aos meus pais, meus heróis, por terem disponibilizado todo apoio, dedicação e 

paciência e amparo tão necessários nesta fase tão difícil. Mesmo não sabendo ler ou escrever, 

disponibilizaram, na medida do possível, uma boa forma intelectual e humana para mim e 

meus irmãos. Vocês sempre dizem que, sem dedicação, sacrifício e paciência, ninguém chega 

a lugar nenhum. Em razão disso, em nenhum momento, deixaram de acreditar em que esta 

etapa seria superada, afinal de contas, mais um passo para enriquecer de experiência e 

amadurecimento a minha vida pessoal e acadêmica. 



 

Agradeço aos meus irmãos Jaqueline e Ricardo pelo apoio, incentivo e paciência 

necessária, principalmente, nos meus momentos de intolerância e falta de gratidão. Minhas 

desculpas! 

à PUC-SP por ter me acolhido na graduação e no mestrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecimentos ao CNPq pelo financiamento destinado à pesquisa transcorrido o 

período de 24 meses (01/02/2014 a 01/01/2016), o que possibilitou honrar todas as etapas do 

projeto e, inclusive, a sua finalização. 



 

RAMOS, Steve Bautista. 2015. Práticas transdisciplinares na rede pública de ensino. 

Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais). São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo / Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais. 

 

 

 

RESUMO 

 

 

 

Esta dissertação visa analisar as implicações das práticas transdisciplinares do ensino e da 

aprendizagem por meio de estudos de caso, realizados em três escolas com alunos jovens e 

adultos do Ensino Médio, da rede pública do Estado de São Paulo, em que atuei durante três 

anos como professor de Sociologia. Parte-se do pressuposto de que a aplicação da prática 

transdisciplinar nas aulas de Sociologia são adequadas tanto para responder aos desafios da 

gestão de conflitos em sala de aula – manifestos através da forma de marginalização escolar, 

autoritarismo, indisciplina e banalização da violência –, como para oportunizar vivências e 

experiências, voltadas para a formação integral do alunado, cujo comprometimento está na 

formação humana e ética – valores  fundamentais para o exercício da cidadania e para o 

mercado de trabalho, tal como é apontado nos princípios da LDB. Por tais razões, este 

trabalho optou pela abordagem do pensamento complexo, à luz das contribuições teóricas de 

Antoni Zabala (2002, 2010) e Edgar Morin (1995, 2011a, 2011b). Aliado a isto, foram 

utilizados os princípios das práticas transdisciplinares dos quatro pilares da educação 

apontados pela Unesco e proposto por Delors (2012): aprender a conhecer, aprender a fazer, 

aprender a viver juntos, aprender a viver com os outros, aprender a conviver, aprender a ser. 

Concluiu-se que, por meio dos relatos dos alunos das três escolas, as intervenções das práticas 

transdisciplinares foram capazes de responder, de forma adequada, aos desafios apresentados 

pelo conflitos nas três escolas, ao mesmo tempo que estimularam o diálogo entre as 

disciplinas da grade escolar e os saberes e vivências trazidas pelo alunado. Também 

fomentaram o senso crítico, a solidariedade, a disciplina, o respeito, a tolerância e a educação 

ética, disposições necessárias para a formação humana cidadã e para o mercado de trabalho.     

 

Palavras-chave: Práticas de Ensino Transdisciplinares; Ensino Médio; Sociologia no Ensino 

Médio; Ensino e Aprendizagem. 
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ABSTRACT 

This dissertation have as to analyze the transdisplinares practices of the teaching and learning  by 

means of study of case study accomplished in three public schools with students youngs e the adults of 

the high school of the public web of the state of the São Paulo in that acted during three years as 

sociology teacher. Parts of the assumption of that the application of the transdisciplinares practices in 

the class of  sociology are right as much to answer at the challenges of conflict management inside 

classroom demonstrate in the form of the marginalization school, autoritarisme, indiscipline school 

and triviality violence as for enable livings and experiences focused for full formation of the student, 

whose commitment is in the human formation and ethical - fundamentals values for the exercises of 

the citizenship and for job market such as is pointed in the principle of the LDB. For such reasons this 

project opted to the approach of the complex thought, at the light of the theoretical contributions from 

the Antony Zabala (2002, 2010) e Edgar Morin (1995, 2011a, 2011b).  Alied at this were used the 

principles of the transdiciplinares practices of the four pillars pointed for the Unesco and offerd by 

Jaques Delors (2012): to learn at to know, to learn at do , to learn at to do live together, to learn at to 

live with the others, to learn at to live together et to live at to be. To finish that for means by the 

narratives of the student of the three schools, the application of the transdiciplinares practices are ables 

for answed right at the challenge presented to the conflicts in the three schools,  at same time that 

stimulated the dialogue between the discipline of the school schedule et the knows and livings brought 

for students. Also foment the critical sense, the solidarity, the discipline, the respect, the toleration and 

the ethical education, provisions necessaries to the human formation, citizenship et to the job market. 

 

 

Keywords:  Pratices of the Teaching Transdiciplinares; High School; Sociology in the High School; 

Teaching and Learning. 
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Introdução 

 

 

O objetivo desta dissertação é analisar os efeitos da aplicação de práticas didáticas 

transdisciplinares para lidar com conflitos em sala de aula na rede pública estadual, baseada 

nos pressupostos do pensar complexo, em salas de aula de 50 alunos do ensino médio, nos 

períodos manhã e tarde e EJA noturno, em função da minha experiência como professor de 

Sociologia em três escolas às quais farei menção no decorrer da elaboração dos capítulos. 

Atuando como docente, algumas questões foram suscitadas durante as aulas, levando-

me a uma questão central que pretendo responder ao longo desta dissertação: até que ponto a 

aplicação de uma prática transdisciplinar poderá demandar uma formação humanística aos 

alunos, aliada ao exercício da cidadania e, ao lado desta, prepará-los para os desafios do 

mercado de trabalho cada vez mais exigente?  

Decorreram dessa questão central, perguntas mais específicas, apresentadas, a seguir: 

A adoção de práticas transdisciplinares é suficiente para fomentar uma formação 

humanística e despertar no alunado a responsabilidade ética comprometida com o exercício da 

cidadania? 

Sabendo-se que a fragmentação do conhecimento se generaliza e se reproduz na 

organização educacional – causa do processo de seriação dos saberes compartimentados da 

grade escolar –, inviabilizando o diálogo com os saberes trazidos pelo alunado e a 

transformação da sua realidade e, sabendo-se que essa fragmentação gera como precedente a 

marginalização dos saberes informais, a segregação e marginalização escolar e a crise do 

papel da escola e da autoridade docente, pergunta-se: esses e outros efeitos oriundos dessa 

fragmentação do conhecimento podem ser solucionados com a adoção de intervenção pela via 

de práticas transdisciplinares na sala de aula ?  

A prática transdisciplinar será capaz de estabelecer a ligação entre os saberes 

compartimentados, apontando uma perspectiva de busca da superação dos princípios 

cartesianos de fragmentação do conhecimento e dicotomia das dualidades, levando a grande 

maioria dos docentes a uma prática de ensino insuficiente e uma estrutura escolar que cada 

vez mais institucionaliza a violência por não responder à altura os efeitos dos desdobramentos 

do conflito escolar? 
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Como se pode fomentar uma formação humanística tendo em vista o exercício da 

cidadania voltada para promover nos alunos disposições de espírito críticas, resgate da 

autoestima, estímulo à curiosidade científica, respeito e tolerância entre eles? 

Antes de aprofundar essas discussões, porém, devemos situar o significado de didática 

e seus desdobramentos na história. O termo “didática” é derivado do termo grego didaktikê e 

significa arte ou técnica de ensinar.  

Comênio (1592-1670), em sua obra Didática magna (1657), criou uma proposta, cujo 

objetivo era reformar a escola e o ensino. Naquele momento, foi a didática a base do 

pensamento pedagógico que fomentou as ideias conservadoras do clero e da nobreza. A sua 

proposta tinha como fundamento a arte de ensinar a todos, inserindo, nas situações 

pedagógicas, a ênfase nos meios e nos processos, deixando o que até então tinha sido 

fundamental: a formação do homem ideal. O enfoque dado no ensino era coerente com as 

necessidades pedagógicas de ensino voltadas para o mundo da produção e dos negócios, 

realçando o desenvolvimento das capacidades e os interesses individuais. 

Qual seria, então, o significado da prática transdisciplinar face às novas necessidades 

de ordem, envolta de fenômenos complexos, decorrentes do século 21, do capitalismo 

cognitivo, do mundo globalizado e cada vez mais interdependente e instável, que gera um 

momento histórico particular regido por grandes mudanças provocadas pela revolução 

tecnológica, que irradia, instantaneamente, volumes de informações, repercutindo 

transformações em ritmo acelerado na vida humana do planeta e da espécie? 

A esse fato se acrescentam as questões decorrentes da globalização, como a 

competição exacerbada que tem sido compreendida e aceita pela comunidade humana como 

um imperativo moral vigente, levando à consequente desumanização e à transformação das 

pessoas em seres atomizados e embrutecidos na busca desenfreada e irresponsável à 

satisfação imediata de seus interesses e benefícios sociais, transgredindo afetos, valores, 

princípios morais e tradições a qualquer preço. 

Diante desse cenário, marcado por uma onda de intolerâncias e a banalidade do mal, o 

individualismo e a competição exacerbada descrevem indícios de uma crise ética sem 

precedentes responsável pelo processo de desumanização e barbárie das quais as sociedades 

modernas estão vivenciando. Sob esse aspecto, qual seria, então, o papel da escola e do ensino 

quanto à reconstrução simbólica do homem e da sociedade? O que realmente é necessário 

para conter a institucionalização e marginalização escolar? 

A importância da realização desta dissertação reside em promover a reflexão sobre a 

função da escola e da educação e, por conseguinte, o papel reservado às práticas 
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transdisciplinares, ao responderem os desafios de uma nova escola mais capacitada para lidar 

com a violência escolar e a crise de sentido que aflige a educação pública atualmente. 

A organização dos capítulos segue os estudos de caso, realizados em cada uma das 

escolas nas quais atuei como professor de Sociologia das modalidades do ensino médio e da 

EJA. Cada uma delas remeteu a diagnósticos para pensar o fenômeno complexo do conflito 

escolar e seus desdobramentos por conta do fluxo de interações e retroações de fatores, como 

os conhecimentos da comunidade escolar, a singularidade dos alunos e as necessidades, 

crenças e ideologias da comunidade escolar a respeito da ideia de homem, sociedade e 

mundo.  

Essas experiências propiciaram nova interpretação a despeito das circunstâncias 

geracionais do conflito na sala de aula – fossem elas na dimensão de propósitos, dos valores, 

das perspectivas, das experiências, fossem na dimensão dos interesses humanos destacados 

como elementos imprescindíveis para compor uma visão ampliada do fenômeno do conflito 

escolar –, a partir de uma visão complexa da realidade, sob o enfoque globalizador, proposto 

por Zabala (2002). 

Em face disso, proponho avaliar o alcance de uma prática transdisciplinar para lidar 

com o conflito, capaz de responder às imprevisibilidades e às incertezas dos conflitos na 

escola. Sob o viés do pensamento complexo na perspectiva de Zabala (2002) e Morin (2011), 

procurou-se obter um diagnóstico do contexto, permeado por influências de dimensões 

históricas, econômicas, políticas, culturais, cognitivas, físicas, emocionais e genéticas, 

articulado com a problemática dos desdobramentos do conflito escolar, justificando, assim, a 

emergência de uma prática transdisciplinar.  

As mudanças em cada escola, ao longo do ano letivo, levaram-me à necessidade de 

repensar, redefinir e reorganizar, de forma permanente e contínua, minha prática pedagógica, 

atento aos desdobramentos dos fatores interligados do conflito – tais como conhecimentos, 

crenças, motivações, preferências e necessidades da comunidade escolar, à medida que foram 

surgindo –, bem como à vinculação e ao repensar do meu referencial teórico que era 

desconstruído e reconstruído contínua e sistematicamente, consequência da reflexão dos 

fenômenos em observação, remetendo-me ao redirecionamento e à retroalimentação por conta 

da autoavaliação constante.  

A dimensão da prática política e a intencionalidade da prática pedagógica devem estar 

articuladas entre si por meio de uma relação de interdependência e autonomia. Assim, a 

articulação de ambas foi indispensável para construir cada "espiral" da aplicação de práticas 

transdisciplinares para lidar com as relações de conflito em sala de aula, por meio da 
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problematização dessas “bifurcações e latências”, em sala de aula, “corporificadas” na forma 

de discriminação do saber informal, da cultura da violência e da crise da autoridade escolar e 

docente. 

Este estudo descreve e aponta em direção a três dimensões – aprender a conhecer, 

aprender a fazer, aprender a viver juntos – que, a meu ver, contribuem para uma formação 

integral do alunado; os quatro pilares contemplados no relatório da Unesco, apresentado por 

Jacques Delors (2012), por meio das práticas transdisciplinares a fim de oportunizar o 

processo de ensino e/ou aprendizagem, sob o ponto de vista transdisciplinar – proporcionando 

o desenvolvimento das dimensões de ordem cognitiva, social, afetiva, humanística e política–, 

e, ao mesmo tempo, combater a visão dicotômica naturalizada por muitos educadores entre 

teoria e prática; formação técnica e humana; emoção e cognição. 

 Com isso, busca-se levar a uma mudança de ponto de vista da dicotomia dos 

contrários para obter um panorama diferente para a compreensão dos fenômenos complexos 

de uma realidade integrada, detendo-se nos princípios da dicotomia dos contrários em direção 

aos princípios da complementaridade dos contrários, da incerteza e da autopoiese.  

Atento à prática educativa, comprometida com o desenvolvimento das potencialidades 

humanas, e à formação voltada para o exercício dos valores cívicos, imprimiu-se uma 

intencionalidade pedagógica que esteve presente no princípio ético, tecido em sala de aula 

junto com a classe.  

Foi um convite para aprender-reaprender a conviver em meio às relações de conflitos 

humanos, de modo a conter a violência, ressurgindo para o aprendizado dos saberes 

fundamentais para o aprender a ser humano, voltados para o exercício do diálogo, da 

convivência, do respeito, da tolerância, da solidariedade, da colaboração e da participação.  

Realçou-se sempre o papel do despertar da criatividade, da crítica, da curiosidade 

científica e do protagonismo juvenil com o objetivo de trazer à tona a consciência da realidade 

do alunado a partir da ressignificação dos seus saberes com fins à transformação e à 

intervenção da sua realidade. 

Em resposta a essas expectativas, as práticas transdisciplinares constituíram-se, então, 

sob o prisma da proposta dos quatro pilares da educação para o século XXI, organizado por 

Jacques Delors, no seu relatório intitulado Educação – Um tesouro a descobrir, concluído em 

1996, que se tornou um importante documento no processo de repensar a educação brasileira, 

pelo Ministério da Educação e do Desporto.   

Tratando a escola como um organismo vivo, a descrição dos relatos remeteu a 

diagnósticos em face aos diferentes conflitos das escolas em que atuei como professor, 
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justificando minha busca permanente da construção e desconstrução da minha intervenção 

pedagógica, a qual passei a chamar de práticas transdisciplinares, aplicadas na rede pública 

estadual, de abordagem transdisciplinar, baseadas nos pressupostos do pensamento complexo.  

Com o objetivo de dar conta das necessidades de cada comunidade escolar, mobilizei, 

sobretudo, alternativas, sob o ponto de vista do pensar complexo, a fim de promover a 

formação integral do alunado sem perder de vista a formação da cidadania vinculada aos 

valores do princípio ético, tais como tolerância, respeito, colaboração, cooperação e 

solidariedade praticados em sala de aula, de modo que os alunos os transformem em atitudes 

concretas com vistas à ressignificação das ações de todos os integrantes da comunidade 

escolar. 

No tocante à leitura do fenômeno do conflito escolar, proponho, primeiramente, 

analisar a concepção de tempo de Prigogine (1996), isto é, como uma propriedade emergente 

que não emerge por meio de leis temporais simétricas pelo fato de o tempo ser resultado da 

interação de caráter aleatório de diversos entes envolvidos no processo que começa no nível 

microscópico em direção ao nível macroscópico, culminando no surgimento espontâneo e 

possível de novas ordens decorrentes nos pontos por ele denominados de críticos de 

instabilidade – sensíveis a qualquer tipo de flutuação.  

 Outro conceito-chave para se compreender o conflito escolar é denominado de auto-

organização, emergência ou surgimento, fenômeno que diz respeito ao processo de 

criatividade; enfim, uma propriedade emergente a toda espécie de seres vivos, que, apesar 

disso, revela-se contrária ao dilema do determinismo de causa e efeito unidimensional e 

atemporal. É possível afirmar que o fenômeno da auto-organização incide diretamente na 

nossa forma de experimentar, participar e interagir  no mundo e no tempo.  

O conceito de emergência/ auto-organização/surgimento no contexto da escola torna-

se uma ferramenta importante para diagnosticar, monitorar e intervir pedagogicamente nos 

inúmeros desdobramentos do conflito em sala de aula no decorrer do tempo. Os conflitos 

emergentes oscilam não só entre estados de convivências – nos quais figuram a competição 

exagerada cuja finalidade é vencer a qualquer preço, a banalidade do mal, a passividade, a 

subserviência, a apatia política, a indisciplina, a indiferença, a intolerância e a desumanização 

– como também entre configuração de estados de convivências em torno da tolerância, da 

solidariedade, da alteridade, do protagonismo, da ousadia intelectual e  do espírito de equipe, 

o senso crítico conteúdos de formação ética e de convivência, aspectos fundamentais para o 

fortalecimento da democracia e da cidadania no espaço público da sala de aula.  
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Face a isso, Prigogine (1996) afirma que o surgimento de novas estruturas é resultado 

de novas bifurcações provocadas pelas instabilidades, por ser testemunho da vontade e da 

criatividade humana, ao enxergar nas brechas do finito o infinito. A criatividade, portanto, é 

associada sempre a esses processos irreversíveis, gerando uma estrutura como resultado da 

interação com o ambiente. 

Dessa forma, proponho analisar o fenômeno do conflito escolar para além do viés 

dualista entre bem ou mal e também do julgamento negativo do senso comum naturalizado 

entre os educadores, à luz da perspectiva teórica do pensamento complexo: o princípio de 

incerteza de Wesemberg (1962), o terceiro incluído de Nicolescu (1999), complementaridade 

de opostos de Bohr (1961), operadores hologramático, recursivo e dialógico de Morin (1995), 

da autopoiese (autofazer-se), empregado por Maturana e Varela (1995). 

Em seguida, à luz do pensamento de Arendt (2012), Morin (2011) e Mosé (2013), 

discutirei a hipótese de que, entre os motivos que levam à violência escolar, está a ausência de 

uma educação moral e ética, elementos fundamentais para a superação. Um dos conceitos a 

serem considerados é o de banalidade do mal, de autoria de Arendt (2012).  

Para melhor entendimento desse conceito, comentarei o filme Hannah Arendt, de 

Margarethe Von Trotte, cujo enredo
1
 trata da história de uma das filósofas mais importantes 

do século XX que cobriu o julgamento do nazista Adolf Eichmann para a revista The New 

Yorker. Ao escrever o livro Eichmann em Jerusalém, comentou o cenário que a inspirou e que 

foi objeto de escândalo para muitos, pois Adolf Eichmann foi um carrasco nazista capturado 

na argentina e julgado em Jerusalém em 1962. Ela esperava que ele fosse um monstro, um 

louco, um ser perverso; aliás, a sua postura era muito comum entre as pessoas. Isso causou 

um mal-estar, pois ela procurou entender sobre o que se passava com a subjetividade de um 

homem com o perfil de Eichmann. O alerta, entretanto, estava na importância de fazer um 

exame de consciência consigo mesmo com relação aos nossos atos e com relação ao geral, 

pois eram os atos figurados na condição humana. 

                                                             
1
 Sinopse: Hannah Arendt e seu marido Heinrich são judeus alemães que chegaram aos Estados Unidos como 

refugiados de um campo de concentração nazista na França. Para ela, a América dos anos 50 é um sonho, e se 

torna ainda mais interessante quando surge a oportunidade dela cobrir o julgamento do nazista Adolf Eichmann 

para a The New Yorker. Ela viaja até Israel, e na volta escreve todas as suas impressões e o que aconteceu, e a 

revista separa tudo em 5 artigos. Só que aí começa o verdadeiro drama de Hannah: Ela mostra nos artigos que 

nem todos que praticaram os crimes de guerra eram monstros, e relata também o envolvimento de alguns judeus 

que ajudaram na matança dos seus iguais. A sociedade se volta contra ela e a New Yorker, e as críticas são tão 

fortes que até mesmo seus amigos mais próximos se assustam. Hannah em nenhum momento pensa em voltar 

atrás, mantendo sempre a mesma posição, mesmo com todo mundo contra ela. 
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Diante disso, a banalidade do mal não é vista como uma atitude deliberadamente 

maligna; é a atitude passiva de todo ser humano de receber ordens e não se responsabilizar 

por seus atos; ou seja, não reflete e não pensa. Na época, Eichmann foi visto por Arendt 

(idem) como uma pessoa vazia de pensamento que, por não pensar, reproduzia clichês e era, 

por isso, incapaz de se submeter a um exame de consciência. 

Vê-se que o conceito de banalidade do mal retrata o problema da subjetividade, das 

escolhas éticas que implicam liberdade e responsabilidade – questão central em que se tratava 

de pensar e realizar a política da época. 

Eichmann era um simples burocrata que recebia ordens e as punha em funcionamento, 

tal como se espera de cada um de nós, ou seja, ele era isento de reflexão, não se baseava, 

portanto, na capacidade de discernimento e julgamento. Ele optou em seguir cegamente os 

imperativos de comportamento do sistema dominante, tornando-o escravo livre de si mesmo. 

O contrário da banalidade do mal é fazer a opção pela ética e responsabilidade em contradição 

com a tendência destruidora que se convida a aderir. A banalidade do mal, nos dias de hoje, 

situa-se no sistema de uma cultura estéril hostil ao pensamento crítico, cuja atitude é envolta 

pela negação do outro e de si mesmo. 

Ao tratar da dimensão moral, La Taille (2013) propôs chamar de dimensão formal do 

plano moral e de moral os conteúdos escolhidos como valores morais. Em seguida, reiterou 

que, no plano moral, as ações eram consideradas obrigatórias, pois não podiam ser realizadas 

uma vez que correspondiam ao plano dos deveres e, por isso, restringiam a liberdade de ação. 

Ainda neste ponto, acrescenta que agir de forma justa é dever de respeitar os direitos alheios – 

dever moral, então, consiste em agir de forma respeitosa. 

Em face disso, poderíamos problematizar as atitudes de incivilidade, impunidade e 

banalização de atitudes antiéticas nas escolas. 

Apesar de os avanços democráticos serem acompanhados de profundas 

transformações, nos últimos anos, vivenciamos uma escalada da violência. Por que assistimos 

a uma separação entre os valores que fundaram as instituições e aqueles que valem para os 

cidadãos? 

Em resposta a isso, muitos dizem que estamos vivendo uma crise moral. Contudo, não 

em relação ao respeito legal e institucional dos direitos humanos, mas, sim, nas relações entre 

os membros da sociedade civil. Durante o período militar, havia a disciplina moral e cívica e 

prova de abordagem militar para a formação de crianças e jovens. Enfatizava-se, também, o 

papel, no passado, do ensino religioso. Longe de fazer qualquer apologia a ambos, questiono a 
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razão de tanta desonestidade e imoralidade na instituição escolar. Qual o investimento hoje 

em dispositivos de controle para monitorar o comportamento das pessoas? 

A meu ver, uma das respostas reside no descaso da educação referente à educação 

moral dos alunos e também do cuidado dos profissionais da área, repercutindo no aumento da 

violência, a falta de respeito e a incivilidade para não dizer a sua banalização. Basta dizer que 

a moral, considerada como valor, ocupa um lugar de desprestígio na hierarquia de escolas 

públicas e privadas. Por conseguinte, as escolas se armam de regras e as incorporam em seus 

regimentos; mas se esquecem dos princípios com os quais tornaram a pedra angular do 

regimento. 

Muitas vezes, as escolas esquecem que o excesso de regras é um voto à desobediência, 

porque a regra só diz o que diz e não a razão da sua aplicação como princípio. Aliás, parte-se 

do entendimento de que não é possível colocar regras em todas as situações da vida social. 

Visto dessa forma, digo que, não só a escola, mas também a família, são responsáveis pela 

educação moral. Assim afirmo que a dimensão moral vai além dos muros escolares. 

Por tais razões e com intuito de desenvolver a educação moral no educando, faz-se 

mister organizar o convívio escolar com vistas a criar disposições para a prática de valores em 

torno da justiça e da dignidade. Para isso, as escolas precisam planejar estratégias durante o 

ano letivo, comprometidas com a educação moral dos seus alunos e de toda a comunidade 

escolar. 

Ora, seria mais que necessário que as escolas se debruçassem sobre os princípios que 

regem as regras de convívio e, nessa ocasião, esclarecer para comunidade o motivo de tais 

princípios. O mesmo vale para a ética, que, segundo La Taille (2103), imputa significados e o 

valor da vida tendo em vista a uma vida que vale a pena ser vivida. Para esse autor, as pessoas 

não refletem suas vidas no plano ético. Portanto, faz-se necessário saber se elas fazem 

escolhas e fazer as perguntas: que vida ela quer e quais valores pautam suas vidas na busca da 

realização de determinados valores? 

Quando situado na perspectiva ética, a vida boa está associada à vida de outras pessoas 

referendadas no contexto moral pelos ideais de justiça e da dignidade. O plano ético tem 

relação com a construção da identidade e, por conseguinte, como relação moral, pois nós 

escolhemos a vida a ser vivida e a concebemos como a busca da felicidade enquanto tal, razão 

de o desenvolvimento moral depender das opções feitas no plano ético. 

Agora, vale destacar o aspecto positivo e negativo do individualismo. Se, por um lado, 

podemos escolher a vida e os valores que atribuíram sentido e riqueza a ela, por outro, a outra 

face do individualismo leva à incivilidade, ao desrespeito e à violência, à falta de 
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compromisso e à barbárie, por não levar em consideração estar, com e para o outro, 

comprometido na manutenção e a promoção de instituições justas. Aliás, a ausência do outro 

no plano ético justifica toda a sorte de males. 

Hoje as pessoas sentem vergonha, não tanto pela violação das normas de convivência, 

mas por permanecerem anônimas. Essa é a razão pela qual as pessoas optam em abandonar 

sua intimidade para, a todo custo, serem famosas. Esse comportamento remete à associação 

entre ter e ser. A dimensão do ser diz respeito à construção da identidade, ou seja, quem eu 

quero ser. Logo, o problema, então, passa em definir-se pelo ter. 

Diante desse fato, a escola deveria assumir o compromisso de ajudar os jovens a 

situarem no plano ético e, com isso, optarem por uma perspectiva ética que implique uma vida 

boa para e com o outro em instituições justas. 

Então, cabem aqui duas situações que envolvem as dimensões da moral e da ética: a 

primeira é situar o lugar do conhecimento na busca de uma vida mais rica e, para isso, 

mobilizar uma reflexão sobre o lugar do outro no plano de vidas individuais; a segunda é 

constatar que as pessoas não estão felizes com as soluções apresentadas pelo capitalismo da 

pós-modernidade. Em resposta a isso, a escola não pode apenas limitar-se a questões 

curriculares. Embora o plano ético seja de suma importância para formação humana, ele não é 

contemplado no programa curricular.  

Não é sem razão que a importância da ética está enfatizada no princípio fundamental 

da ética de Morin (2011), traduzida no fenômeno da ligação, para quem a ética consiste no 

encontro do ser humano consigo mesmo, com sua comunidade e com a espécie, dado que o 

indivíduo está à mercê das intervenções externas da cultura, das crenças, do meio ambiente e 

das normas comunitárias, inseridas no contexto da tríade indivíduo-sociedade-espécie. Para 

que ocorra a mudança da cultura da culpa para a responsabilidade, deve haver uma mudança 

de postura e atitude. 

É cada vez mais comum professores e alunos imputarem a culpa do fracasso escolar 

para cada um dos lados que lhes convém. A família, vista como agência de socialização, é 

considerada pelos professores a causa do baixo desempenho de seus alunos. Muitas vezes, 

esquecem que, assim como a escola, ambas são produtos do modelo social, vítimas das 

condições objetivas de vida, principalmente das mazelas sociais. Por vezes, esquecem da 

missão da escola no compromisso de assegurar o pleno desenvolvimento do educando.  

Em meio a essa situação, evitamos tomar a responsabilidade que cabe a cada um pela 

situação. Recorrendo a atitudes, como “faça o que eu mando e não faça o que eu faço”, 

colocamo-nos em uma situação de exterioridade, como se não fizesse parte da sociedade. 
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Apesar disso, há famílias que não fizeram a opção de abandonar os seus filhos frente 

às condições econômicas e culturais que submetem a vida ao limite da sobrevivência em meio 

a uma cultura que estimula o excesso sem comedimento e o individualismo. Ora, cabe a 

pergunta: por que não fazemos algo para que a conscientização ocorra? 

Embora saibamos que devemos fazer algo, devemos não incorrer no erro de acreditar 

que só a escola e os educadores têm o poder de tornar as pessoas responsáveis visto ser uma 

tarefa inviável, para não dizer impossível. Afinal de contas, a iniciativa deve partir do próprio 

sujeito de tomar partido da sua conscientização, pois o processo de mudança ocorre 

internamente. Então, resta a nós, educadores, oferecermos os recursos culturais, levando o 

sujeito a problematizar a sua situação para que haja mudança de atitude por meio da 

apropriação de novos conhecimentos.  

 Morin (1995) diz que a mente é capaz de conceber uma mentira para si mesma, um 

autoengano chamado por ele self-deception, um gerador permanente de erros e ilusões. Tal 

como o egocentrismo, recorre à autojustificativa e, por isso, justifica-se a tendência de projeto 

sobre o outro a causa do mal, fazendo com que cada um minta para si próprio, de modo a 

burlar toda a ordem de frustrações e angústias, recorrendo, para isso, à negação da vida em 

nome de um conceito de viver na sociedade vigente. 

Daí, decorre o princípio de incerteza racional de Morin (2011), como proposta para a 

educação do futuro, ao afirmar que a racionalidade deve manter-se em vigilante autocrítica 

para não deixar cair na ilusão racionalizadora. Então, a verdadeira racionalidade é, 

simultaneamente, teórica, crítica e também autocrítica. 

Essa observação corrobora a proposta de Mosé (2013), ao afirmar que somos 

impulsionados pela necessidade de ilusão. Como indivíduos modernos, lançamo-nos, sem 

reserva, ao domínio das imagens e dos modelos idealizados que vão do corpo, família, vida 

etc com o objetivo de nos distrair, nos ludibriar e nos desviar do incômodo e, por vezes, do 

insuportável ato de viver.  

 Clément Rosset, influenciado por Nietzsche (apud MOSÉ, 2013), afirma que a 

estrutura fundamental da ilusão é a criação do duplo. Esse mecanismo chamado Ilusão tem a 

função de afastar aquilo que é fonte de incômodo; por isso, é deslocado para outro lugar, que 

é o próprio mundo. O duplo, neste caso, é o afastamento da criação de outro interesse gerado 

pela percepção. Em virtude disso, vivemos as crenças de um mundo ilusório, negamos de ver 

o que está diante de nossos olhos – defeitos, erros, contradições nossos e das pessoas do nosso 

convívio afetivo. A culpa, portanto, é um atributo imputado ao outro diferente de mim e dos 

que não fazem parte da minha rede de amizade de laços de parentesco ou afetividade.  
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Isso remete a uma forma de escapar da contradição de viver que, segundo Mosé (2013, 

p. 82),  

 

consumir objetos, pessoas e relações e explorar a natureza e os semelhantes são 

formas de nos ocupar, de nos distrair das contradições do viver.  Mas as incríveis 

inovações tecnológicas e os mecanismos sofisticados de ilusão que criamos não nos 

afastaram das perdas e da dor. Talvez por isso o uso indiscriminado de 

medicamentos psiquiátricos, de drogas, de álcool, como se precisássemos sempre de 

um aditivo para viver. 

 

Esses e outros motivos justificam a necessidade de reportarmos à cultura da culpa; 

outro, parte do nosso modelo de razão baseado na lógica da não contradição, pois a estrutura 

lógica do discurso, ao afirmar algo, nega o seu oposto. Toda vez que pensamos, escrevemos 

ou falamos, afirmamos algumas coisas, excluímos outras (NIETZSCHE, apud MOSÉ, 2013). 

Trata-se dos princípios lógico-racionais, considerados princípios gramaticais que o uso da 

linguagem se figura como exclusão.  

 

 

Estrutura da Dissertação  

 

O primeiro capítulo, A dessacralização da docência, problematiza a dicotomia entre 

saberes formais e informais e as razões que levam ao processo de naturalização da 

marginalização escolar; o segundo capítulo, Entre os muros da intolerância, propõe uma 

reflexão a respeito da temática “muros da intolerância”, chamando a atenção para a violência 

na escola e a importância da formação humana nas escolas; o terceiro capítulo, Prisioneiros 

do medo, faz alusão à ideia de autoridade escolar baseada no autoritarismo e na intimidação 

por conta do seu descrédito e desprestígio perante a indisciplina dos alunos; o quarto capítulo, 

e último, O resgate da humanidade perdida nas mentes dilaceradas, propõe apontar caminhos 

para uma educação capaz de responder à ritualização da banalização da violência e 

intolerâncias . 
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Capítulo I 

Dessacralizando a docência 

 

 

A Educação de Jovens e Alunos (EJA) é um curso da educação básica, destinado aos 

jovens e adultos que não tiveram acesso, ou não concluíram os estudos do ensino fundamental 

e do ensino médio de forma regular. Essa modalidade de ensino está prevista nos artigos 37 e 

38 da Lei de Diretrizes e Bases da educação nacional – lei nº 9.394/96. 

 

Art.37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram 

acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria. 

1º Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos, que 

não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais 

apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condição de 

vida e de trabalho, mediante cursos e exames. 

2º O poder público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do trabalhador 

na escola, mediante ações integradas e complementares ente si. 

3º A educação de jovens e adultos deverá articular-se, preferencialmente, com a 

educação profissional, na forma de regulamento. 

 

Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que 

compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento 

de estudos em caráter regular. 

1° Os exames a que se referem este artigo realizar-se-ão: 

I- no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos; 

II- no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. 

2º Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais 

serão aferidos e reconhecidos mediante exames. 
 

A concepção ampliada da educação de jovens e adultos não deve se limitar apenas à 

escolarização, mas também reconhecê-la como direito humano fundamental para a 

constituição de jovens e adultos autônomos, críticos e ativos face à realidade em que vivem . A 

maioria do alunado da EJA – cuja idade mínima para ingresso é de 15 anos, para o ensino 

fundamental, e de 18 anos para o ensino médio – procura essa modalidade de curso para 

atender às exigências de seu posto de trabalho, ou para ser reinserido no mercado de trabalho 

por meio do ingresso em cursos técnicos, profissionalizantes, universitário ou mesmo 

realização pessoal.  

Na Secretaria de Estado de Educação de São Paulo, a EJA é ofertada por meio de 

cursos presenciais e a distância. Há, ainda, os exames oficiais de certificação do Ministério da 

Educação: o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – 

ENCCEJA – e o Exame Nacional de Ensino Médio – ENEM. 
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Antes de mencionar o conteúdo e habilidades do conteúdo oficial sugerido pela 

proposta curricular da Secretaria do Estado da Educação, será necessário apresentar as 

proposições da LDB para a educação básica. Os conteúdos dos currículos da educação básica, 

conforme aduz o artigo 27 da LDB, foram organizados, selecionados e aplicados, adotando as 

seguintes diretrizes: 

 

I. A difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos deveres e direitos 

do cidadão, de respeito ao bem comum e à ordem democrática; 

II. Consolidação das condições de escolaridade dos alunos em cada 

estabelecimento; 

III. Orientação para o trabalho; 

IV. Promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não-

formais. 

 

Em vista disso, o curso presencial de EJA está organizado da seguinte forma: 

 

 1º segmento/ ensino fundamental – anos iniciais: duração de quatro semestres, 

com carga horária de 1.600 (mil e seiscentas) horas; 

 2º segmento/ ensino fundamental – anos finais: duração de quatro semestres, 

com carga horária de 1.600 (mil e seiscentas) horas; 

 3º segmento/ ensino médio: duração de três semestres, com carga horária de 

1.200 (mil e duzentas) horas.  

 

Os conteúdos e as habilidades solicitados pelas orientações didático-pedagógicas do 

currículo são orientados pelo Programa São Paulo Faz Escola – instituído pela secretaria da 

Educação do Estado de São Paulo, cujo objetivo é unificar o currículo escolar  de todas as 

escolas estaduais. Nesse documento, constam as orientações necessárias para subsidiar o 

trabalho do professor em sala de aula, ao mesmo tempo que garante uma base comum de 

conhecimentos e competências para todos os professores e alunos
2
.  

Em razão disso o ensino fundamental e médio das escolas da rede pública estadual, 

desdobram-se na forma de cadernos do professor e do aluno. Além disso, os projetos e 

orientações técnicas têm como meta complementar a proposta pedagógica, fornecendo auxílio 

aos professores e gestores para que sua aplicação esteja aberta às singularidades do alunado e 

às particularidades das escolas integrantes da rede, com o cuidado de manter-se sempre 

                                                             
2
 Fonte: www.educação.sp.gov.br/sãopaulo -faz-escola/. 

http://www.educação.sp.gov.br/sãopaulo
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atualizada com base em um referencial comum de conhecimentos, habilidades e 

competências.  

O currículo de Sociologia da Secretaria do Estado de São Paulo para a 3ª série do 

ensino médio foi organizado da seguinte forma:  

 

Semestre CONTEÚDOS HABILIDADES 

1º 

 O que é cidadania?; 

 O significado de ser cidadão ontem e hoje; 

 Direitos civis, políticos, sociais e humanos; 

 O processo de constituição da cidadania no 

Brasil; 

 A Constituição Brasileira de 1988; 

 Direitos e deveres do cidadão; 

 A expansão da cidadania para grupos 

especiais: crianças e adolescentes, idosos e 

mulheres. 

 

 Compreender o significado e as origens 

das palavras “cidadão” e “cidadania”; 

 Distinguir e reconhecer o que são direitos 

civis, políticos, sociais e humanos; 

 Desenvolver uma compreensão inicial 

sobre a relação entre a formação do Estado 

brasileiro e a constituição dos direitos 

civis, políticos, sociais e humanos no 

Brasil. 

2º 

 Formas de participação popular na história 

do Brasil; 

 Movimentos sociais contemporâneos; 

 Movimento operário e sindical; 

 Movimentos populares urbanos; 

 Movimentos dos Trabalhadores Sem-Terra; 

 Novos movimentos sociais: negro, 

feminista, ambientalista, GLBT (gays, 

lésbicas, bissexuais e transgêneros). 

 Interpretar e analisar criticamente fatos e 

eventos históricos brasileiros; 

 Reconhecer diferentes formas de atuação 

política da população nas revoltas e 

movimentos populares dos séculos XIX e 

XX; 

 Compreender a importância da 

participação política da população nos 

movimentos operário, sindical e dos sem-

terra. 

Fonte: São Paulo (Estado) (2012).  

 

 Conforme o Conselho Estadual de Educação ( CEE) com fundamento na lei estadual 

nº10.403/71, com base nos artigos 37 e 38 da lei federal nº9.394/96 e na indicação CEE nº 

125/2014, as Instituições de Ensino (IEs), credenciadas no sistema de ensino do Estado de 

São Paulo, sejam elas instituições públicas ou privadas, dispõem de cursos e exames para 

certificar os cursos oferecidos por essas instituições em nível fundamental e ensino médio na 

modalidade de curso supletivo da Escola de Jovens e Adultos – EJA, que estão distribuídas 

em 14 Diretorias Regionais de Ensino, as quais pertencem à rede estadual de ensino de São 

Paulo
3
.  

Durante muitos anos, foram desenvolvidos projetos para alfabetização de jovens e 

adultos, destacando-se, entre eles, o Mobral – Movimento Brasileiro de Alfabetização, de 

                                                             
3 ENCCEJA 2007: Portaria nº 40 publicada no DODF de 08/02/2007; ENCCEJA 2007: Portaria nº 82 publicada 

no DODF 22/05/2008; ENCCEJA 2008: Portaria nº 133 publicada no DODF de 03/04/2009. Por fim, o 

surgimento e manutenção da modalidade de ensino público EJA é ancorada por meio da Emenda Constitucional 

nº 59, de 11/11/2009; Fórum EJA/DF: LDB; Fórum EJA/DF: Lei Orgânica do DF. Fonte: www. sieeesp.org.br 

http://www.buriti.df.gov.br/ftp/diariooficial/2007/02_Fevereiro/DODF%20031%2012-02-
http://www.buriti.df.gov.br/ftp/diariooficial/2008/05_Maio/DODF%2097%2023-05-08/
http://www.buriti.df.gov.br/ftp/diariooficial/2008/05_Maio/DODF%2097%2023-05-08/
http://www.buriti.df.gov.br/ftp/diariooficial/2009/04_Abril/DODF%20065%2003-04-09/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc59.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc59.htm
http://www.forumeja.org.br/df/?q=node/1505
http://www.forumeja.org.br/df/?q=leiorg
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1967 a 1985; Fundação Educar, de 1986 a 1990; e o Programa Brasil Alfabetizado, de 2003 

até os dias atuais. 

A história da EJA, no Brasil, tem como ponto de partida, portanto, o Movimento 

Brasileiro de Alfabetização, criado em 1967, ou seja, durante o período da ditadura militar 

como alternativa de formação de mão de obra para atender às necessidades da industrialização 

crescente na época do Estado autoritário. Sua estrutura funcionava de forma paralela e 

autônoma com relação ao Ministério da Educação, fomentando uma campanha em âmbito 

nacional que incentivava a população a fazer a sua parte: “Você também é responsável, então, 

me ensine a escrever, eu tenho a minha mão domável, eu sinto a sede de saber”
4
. 

O Mobral surgiu com força e recursos: recrutou e escalou alfabetizadores sem 

qualificação nenhuma; o saber e o fazer docente eram negligenciados; a condição mínima 

exigida para lecionar era saber ler e escrever, a partir do que poderia ensinar. Na maioria das 

vezes, esses alfabetizadores sequer tinham escolaridade mínima. 

Quando o Mobral foi extinto por volta de 1985, surgiu a Fundação Educar que 

desempenhou relevante papel na atuação do Ministério da Educação junto a prefeituras 

municipais e organizações da sociedade civil e, principalmente, no tocante ao engajamento 

dos movimentos sociais e populares. 

Mudanças significativas ocorreram conforme a formação e o papel do educador na 

concepção prática e político-pedagógica do processo de ensino-aprendizagem. Esse período 

foi lembrado pelos conflitos entre Estado e movimentos sociais que apareceram em 

decorrência da negligência dos recursos pelo Estado e da defesa da autonomia dos 

movimentos perante a condução dos processos pedagógicos. 

Em razão disso, em 1990, foi celebrado o Ano Internacional da Alfabetização 

(UNESCO, 1990). Paradoxalmente a essa data, a então gestão de Fernando Collor de Mello 

aboliu a Fundação Educar e não criou nada em seu lugar que pudesse assumir suas funções. 

Dessa forma, o governo deixou de lado a política de incentivo à alfabetização de jovens e 

adultos no Brasil. Só em 2002, foi criado o Programa Brasil Alfabetizado, cujas ações 

favoreceram, posteriormente, a continuidade da EJA. 

A Constituição Federal conferiu aos municípios a responsabilidade do ensino 

fundamental, cabendo aos sistemas de ensino assegurar gratuitamente acesso à educação ao 

público de jovens e adultos que não concluíram seus estudos na idade regular, levando em 

                                                             
4
 Versos da música Você também é responsável, de Dom e Ravel, gravada em 1969 e, mais tarde, em 1971, 

usada como tema do Mobral.  
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conta as oportunidades educacionais adequadas, as características dos alunos, seus objetivos e 

suas condições sociais, econômicas e cognitivas. 

Coube aos sistemas de ensino estimular o acesso e a permanência do trabalhador na 

escola, por meio de implementações de ações que visavam estabelecer o diálogo entre os 

diversos setores das esferas públicas. A educação de jovens e adultos, além de conferir um 

direito, tinha como função estimular o exercício da cidadania, assegurando, assim, a plena 

participação na sociedade. 

A EJA tornou-se um poderoso meio de ação para suscitar discussões acerca de temas, 

como desenvolvimento sustentável, democracia, justiça, cidadania, igualdade entre os sexos e 

desenvolvimento econômico, tendo em vista a construção de um mundo regido pelo diálogo e 

pela cultura da paz, baseada, sobretudo, na justiça, como se vê na Declaração de Hamburgo 

sobre a EJA (BRASIL, 1996). 

 O processo de educação para o indivíduo consiste em três pilares sistêmicos: o 

subjetivo, o profissional e o social. O primeiro pilar considera o ser humano como um ser 

incompleto que visa, ao mesmo tempo, desenvolver o seu potencial e também conhecer mais 

a respeito de si (autoconhecimento) e do mundo. O segundo enfatiza a necessidade de 

descobrir o seu lugar no mundo por meio de uma profissão que exige em contrapartida, um 

processo permanente de aprendizado e atualização. O pilar social tem como finalidade 

capacitar o indivíduo para a vida em sociedade, não perdendo de vista a construção de uma 

cidadania ativa e participativa, crítica e responsável. 

Esses pilares tratam, portanto, do desafio colocado pela alfabetização de não se 

restringir à mera capacitação do aluno para o mercado de trabalho, mas caminhar na direção 

do desenvolvimento das capacidades dos alunos em função da assimilação de novos saberes e 

códigos de conduta que atendam às expectativas relacionadas tanto à formação profissional 

quanto ao exercício da cidadania. 

Além da proposta da EJA, há outro programa do Ministério da Educação chamado 

Brasil Alfabetizado (PBA), que vem sendo desenvolvido desde 2003, destinado à 

alfabetização de jovens, adultos e idosos e também à formação de alfabetizadores com o 

objetivo de universalizar o acesso à educação. Outros programas integrados a este, como o 

Brasil Sem Miséria, levam apoio técnico para estabelecer e garantir a manutenção dos 

estudos, tendo como ponto de partida a educação como estratégia de combate às 

desigualdades de oportunidades e distribuição de renda. 

Parte integrante da política de EJA, considerada a porta de entrada para o ensino 

fundamental e médio de jovens, adultos e idosos, o PBA é desenvolvido em todo o território 
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nacional por meio de recursos financeiros em caráter suplementar, por pagamento de bolsa-

benefício e por voluntários que atuam como professores de alfabetização, coordenadores e 

tradutores e intérpretes de LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais). O Brasil Alfabetizado conta 

até o momento com 1920 municípios. Até 2003, o programa alfabetizou 12 milhões de 

pessoas. 

Uma das ações do Programa Brasil Alfabetizado é o Programa Nacional do Livro 

Didático de Educação de Jovens e Adultos (PNLD EJA). Com a adesão a este programa, toda 

a instituição parceira passa a receber livros para serem usados nas turmas de alfabetização. A 

iniciativa governamental Coleção Literatura Para Todos é uma estratégia com o objetivo de 

procurar democratizar o acesso à leitura para jovens, adultos e idosos recém-alfabetizados, 

chamados neoleitores. 

 

 

1.1. O caminho da docência 

 

Durante um ano e meio, trabalhei em uma livraria. Era muito inseguro. Mal conseguia 

falar com os clientes no primeiro dia. Com o passar do tempo, percebi que a cada dia eu 

ficava mais desinibido. Em decorrência disso, passei a alcançar a meta da empresa com a 

venda de livros e a fidelizar novos clientes para a empresa – muitos deles tornaram-se, mais 

tarde, verdadeiros amigos.  

Em razão disso, percebi que alguns clientes optavam por estabelecer uma relação de 

amizade, passando a tratar-me não como mais um vendedor de livros, mas como um amigo 

que ganhei deles a sua confiança, visto que, muitas vezes, recorriam a mim para compartilhar 

muito da intimidade das suas vidas, de suas perdas, angústias, problemas, expectativas, 

sonhos, e não raro solicitavam até conselhos.  

Alguns deles faziam questão de presentear-me no dia do meu aniversário ou na 

véspera do Natal e outros faziam questão de comprar livros só comigo para me ajudar a 

cumprir a meta no intuito de não ser despedido. Um desses clientes, já conhecido na loja, 

certo dia, pediu uma sugestão do livro com um comentário acerca dele. Então, fiz um breve 

comentário sobre o tema tratado no livro. Ele percebeu, nas entrelinhas, que eu tinha afinidade 

com o tema e o autor. Sem que eu percebesse, ele o pagou para me presentear. 

Com o passar do tempo, fui aprimorando o atendimento aos clientes. Despendia cerca 

de 10 minutos para ouvi-los e, com isso, atender as suas necessidades com intuito de 

disponibilizar um serviço diferenciado para ficar um passo a frente da concorrência. A cada 
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livro recém-lançado no mercado, ou mesmo sugerido pelos clientes, procurava disponibilizá-

lo na livraria, mas também procurava apropriar-me antes do assunto para evitar uma saia justa 

diante do cliente, uma vez que grande parte deles eram professores universitários e alunos que 

ali frequentavam em busca de algum título para agregar algum conteúdo novo em suas aulas, 

no caso dos docentes.  

Com relação aos alunos, em sua maioria, eram oriundos dos cursos de graduação e de 

pós-graduação. Suas necessidades partiam de aportes teóricos para o desenvolvimento de 

TCC’s e Iniciação Científica, até mesmo dissertações e teses. Posso dizer que entre uma e 

outra abordagem, os clientes passaram não só a ficar satisfeitos com o atendimento e o tempo 

dedicado para resolver as suas necessidades, como também a sugerir por e-mail a 

possibilidade de eu ser professor – talvez, por conta da paciência e da forma didática da 

abordagem. Então, deixei a ideia amadurecer e, aos poucos, fui investindo em outra 

perspectiva. 

Chegara, entretanto, um fato inesperado que me fez desbravar, mais tarde, outros 

mares ainda não navegados: recebi do meu gerente a notícia de que havia sido despedido – as 

razões da demissão, porém, não estavam claras. Em junho de 2010, em meio a mais um dia de 

trabalho, na livraria, tudo parecia acontecer como de costume. Chegava cedo com o meu 

colega de trabalho, preparava a livraria para atender os clientes e seguia a rotina acompanhado 

sempre com algum evento inesperado, mas longe de romper com a ritualização social da 

empresa. Pois bem, chegara, então, a hora de mudar, um momento de incerteza da minha vida 

com novas e inesperadas oportunidades apesar de serem ladeadas, é claro, por muita 

ansiedade. 

Dessa experiência decorreu o desenvolvimento de algumas habilidades que foram 

fundamentais para minha futura atuação como docente na escola – na verdade, essenciais para 

qualquer profissão que lida no dia-a-dia com o público. Entre essas habilidades, estavam as 

inteligências interpessoal, intrapessoal, lógica, linguística, emocional e social. 

Confesso que a carreira de magistério não estava nos meus planos imediatos. Mas, 

pouco a pouco, deixei-me levar por essa nova ideia. Nesta atmosfera, deixei a vida conduzir-

me rumo ao desconhecido tal como deve ser. Revelando-se misteriosa e imprevisível. 

Fui, então, à Diretoria de Ensino para me candidatar, por meio do cadastro de 

emergência, ao cargo de professor eventual, uma espécie de professor “Bombril”. Uma 

semana depois, numa tarde ensolarada, ouvi a coordenadora pedagógica perguntando se eu 

estava interessado em atribuir as 15 aulas à noite, numa escola de comunidade situada a 10 

minutos a pé do terminal Varginha, localizado na zona sul da periferia de São Paulo, mas a 
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uma hora e meia da minha casa. Em seguida, ela perguntou se eu já tinha alguma experiência 

de sala de aula. Quando eu respondi negativamente, ela disse que essa era oportunidade de 

ouro, pois iria trabalhar como professor da suplência da EJA. 

A Educação de Jovens e Adultos considera as dimensões sociais, éticas e políticas. 

Nessa etapa, aponta-se o educando como um ser portador de saberes, uma vez que, 

geralmente, ultrapassa a idade recomendável de 18 anos para o ensino médio supletivo em 

razão de não ter tido acesso ou por ter interrompido seus estudos por outros motivos. A 

duração do curso é de um ano e meio e é ofertado no período noturno. 

Ao chegar lá, fui bem recebido. Passei a ser cumprimentado por um professor de 

história. Em sala de aula, observei que ele se dirigia aos alunos de forma respeitosa, transmitia 

a eles confiança e ternura, sem perder a autoridade e, ao mesmo tempo, a sensibilidade. Entre 

os professores, era o mais estimado pelos alunos. Foi dele a ressalva: “saiba lá o que você vai 

fazer, primeiro conheça quem é o seu aluno, saia do pedestal, caminhe com eles, esteja com 

eles, mas não seja como eles. Para poder ensinar, é necessário deixar-se aprender com aquele 

que pretende ensinar”.  

O público da suplência, em sua maioria, não permaneceu no sistema regular de ensino. 

Em algum momento, alguns fracassaram, ocasionando a exclusão de jovens e adolescentes 

desse sistema. Consequentemente, a presença de adolescentes aumentou e a de adultos e 

idosos diminuiu. No tocante aos primeiros, umas das razões seria o tempo demandado e a 

facilidade para concluir o curso; para os segundos, decorre de alguns trabalhos não adotarem 

como pré-requisito a ocupação da vaga o ensino médio completo. 

Essa modalidade de ensino apresenta algumas dificuldades, como a falta de materiais 

adequados e recursos didáticos escassos, além dos educadores não oferecerem uma formação 

adequada às necessidades de ensino e aprendizagem deste público. Em relatos dos alunos, 

foram descritas algumas situações: 

 

1. O método aplicado em sala de aula correspondeu às suas expectativas de 

aprendizagem? 

Aluno 01- Não só correspondeu como superou as minhas expectativas. Estamos 

terminando o 3º ano e desde o 1º ano não tivemos material adequado sobre a matéria 

de sociologia. O método escolhido pelo nosso professor nos ajudou a entender muito 

melhor essa matéria e interagir com nossos colegas, pois é nada mais que o nosso 

dia-a-dia. 

Aluno 02- Sim, pois esse tipo de método fez a sala interagir com o professor; cada 

aula era uma descoberta de conhecimentos com prazer de aprender. 

Aluno 03-: Sem sombra de dúvidas, pois o professor nos estimulou a aprendermos 

um com os outros, e nos respeitamos e trabalhamos juntos. 

Aluno 04- .Sim, porque, quando falamos sobre um tema polêmico – como o que eu 

fiz sobre homofobia – nos interessamos mais e aprendemos com cada um sobre 
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temas diferenciados, isso é sociologia, foi muito bom esse módulo , aprendemos nos 

divertindo com o professor. 

 

2. O material disponibilizado pela escola dialoga com a experiência de vida do 

aluno? 

Aluno 01- Não. Por sermos da EJA, recebemos livros e apostila do ensino médio; 

muitas vezes, alunos como eu que levei 23 anos para voltar a estudar não consigo 

muitas vezes acompanhar o raciocínio do jovem e também nosso tempo é mais 

corrido, apensas um semestre para cada ano. Em consequência disso, muitas vezes o 

professor fica meio perdido em conduzir a sala. 

Aluno 02- Não, pois ainda deixa muito a desejar. A falta de imprimir as provas e 

deixar os alunos copiar da lousa faz o aluno perder o tempo de fazer a prova e acabar 

se prejudicando e prejudica também o professor. 

Aluno 03- A escola possui bons professores só que o material que é disponibilizado 

pela escola não ajuda em nada, pois os livros que são oferecidos não contêm um 

bom conteúdo, ou seja, deixa a desejar. 

Aluno 04- Esse ano dificultou bastante para o nosso aprendizado, pois são poucas 

aulas e não temos material didático para estudarmos; fora a greve que teve e mais 

uma vez fomos prejudicados. 

 

O dia a dia da escola era bastante divertido. Era impossível não ganhar alguns “estepes 

na barriga”. Uma vez e outra havia motivo para festa nas salas, entre eles aniversários, dia dos 

professores etc. Nessas ocasiões, os alunos combinavam entre si que cada um levaria um 

pratinho, ou daria uma pequena contribuição. Cheguei a ver algumas salas agitando-se para 

comprar pizzas ou esfihas sempre às sextas-feiras; sem dúvida, os motivos eram dos mais 

variados. Pediam a presença de nós professores em todos os eventos. 

Eles procuravam agradar os professores de todas as maneiras. Pouco a pouco, senti o 

espírito fraternal daquela escola. Uma experiência educativa sensorial, subjetiva, significativa 

e contextualizada. Quem disse que não podemos transmitir valores, saberes, visões de mundo, 

de homem e sociedade, experiências no ato de preparar uma mesa, por exemplo? 

Frente ao primeiro conflito que ocorreu na minha primeira aula, surgiu a necessidade 

de adotar práticas transdisciplinares para lidar com as possíveis futuras conturbações em sala 

e interagir com reciprocidade e respeito o saber-fazer dos alunos da suplência com os 

conteúdos do saber sociológico, sem relegá-los à marginalização e negligenciar as suas 

experiências.  

Certamente, essa questão surgiu no momento em que passei a ter consciência da minha 

ignorância-sábia que me ensinou que, antes de ser professor, deveria ser aluno e, com isso, ser 

alfabetizado a ler aquele mundo que se revelava diante dos meus olhos. Lembrei-me da 

necessidade de pedagogizar o olhar – segundo Alves (2015), há uma necessidade de os 

educadores reencantarem o olhar dos alunos por meio da perplexidade, do espanto, da 

admiração durante o ato de alfabetizar para ler, compreender e ser protagonista no mundo. 
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Também recordo da fala de uma professora de português, por volta de seus 75 anos, 

quando disse: “Menino, dar aula para a suplência é uma questão de detalhes. É necessária 

muita paciência e dedicação com o alunado da EJA. Um público sofrido, mas na sua maioria 

comprometido”. 

 

 

1.2. Os problemas existem... 

 

Muitas salas de aula na rede estadual de ensino são lotadas, com falta de carteiras e 

muitas delas danificadas. Por vezes, por conta desta situação, optamos ou em fazer a chamada 

ou nos dedicar à aula propriamente dita. 

 

Figura 01- Salas de aula lotadas 

 

Fonte: sind-utegovernadorvaladares.blogspot.com 

 

A primeira experiência de ensino médio da minha carreira foi como professor de 

sociologia do curso supletivo de Educação de Jovem e Adultos- EJA. Quando passei a 

lecionar nesta modalidade de ensino, encontrei classes lotadas que chegavam a 50 alunos, 

entre eles jovens de 18 a 24 anos, adultos de 32 a 45 e idosos de 60 a 70 anos.  

Lecionei em classes com ex-presidiários, prostitutas e alguns deficientes físicos. 

Classes lotadas e heterogêneas em termos de gênero, renda social, sonhos e motivos. Entre os 

principais motivos que levam esse público a buscar essa modalidade de suplência está a 

evasão escolar, a gravidez precoce das meninas e a paternidade juvenil, as exigências por 

qualificação da empresa, a busca de qualificação profissional e de uma satisfação pessoal.  

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCIPgxMb_ksYCFcOXgAod4hIGkw&url=http%3A%2F%2Fsind-utegovernadorvaladares.blogspot.com%2F2012%2F02%2Fgoverno-nao-divulga-para-sociedade-que.html&ei=BXN_VcPJCMOvggTipZiYCQ&bvm=bv.95515949,d.eXY&psig=AFQjCNEajHhY32yBDMq7MBq1nmKgGKwWqw&ust=1434501828278413
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Era uma região de alta vulnerabilidade, pois pertencia a uma região cercada pelo 

tráfico de drogas, marcada pela violência, discriminação social e pelo descaso das autoridades 

públicas. 

No meu primeiro dia de aula, tocou o sinal e subi em direção à sala de aula. Antes 

disso, a coordenadora desejou-me boa sorte e me aparelhou de giz e apagador. Pensei: “estou 

pronto para revolucionar o mundo”. Eu havia planejado mentalmente a aula e suas eventuais 

imprevisibilidades, acreditando nos poderes mágicos da minha certeza acadêmica na qual fui 

formado. Afinal de contas, bastava colocar em prática aquilo que aprendi e submeter esse 

conhecimento àquela realidade ignorante, considerando a supremacia da técnica acadêmica 

que o revestia de inteligibilidade e objetividade. 

Apesar de algumas margens de certezas sobre nosso planejamento de aula, muitas 

vezes esquecemos em pensar na multiplicidade de fatores imbricados e incertos. Daí decorrem 

os paradoxos certeza-incerteza, conservadorismo-inovação, ordem-desordem. É por meio da 

força dos contrários que é gerada a vida e o combustível necessário para promover o processo 

evolutivo. 

O princípio de incerteza de Heisenberg (1962) demonstrou que o comportamento das 

partículas é totalmente imprevisível, deparando-se com a impossibilidade de elaborar uma 

descrição objetiva da natureza sem recorrer ao processo de observação. O conhecimento, a 

sociedade humana e as características humanas são, portanto, orientados pelo paradoxo 

conservadorismo/abertura como um movimento permanente e integrado à vida.  

É na escola, entretanto, que se mantém a reprodução da ação social vigente por meio 

da pedagogia tradicional presente na estrutura do sistema escolar e na mentalidade dominante 

a serviço de uma sociedade classista, elitista e excludente. Exigimos dos alunos a reprodução 

e memorização de teorias e conceitos vigentes, focando mais no ensino do que a 

aprendizagem dos conteúdos ministrados. Talvez isso ocorra pela submissão dos professores e 

alunos ao comodismo, certeza de regras e normas instituídos pelos programas curriculares 

impostos pelas secretarias de educação. 

No primeiro dia de aula, então, vivenciei a minha primeira derrota. Os alunos não 

entenderam absolutamente nada do que foi proposto e ensinado na aula expositiva. Minhas 

ilusões se evaporaram. Após as queixas dos alunos, percebi que os alunos se sentiram 

evadidos por conta da minha falta de experiência. 

A partir daí, começou o meu processo de alfabetização para aquele mundo sobre o 

qual desconhecia e para o qual me sentia impotente. Nessa conscientização indigesta – que me 

custou algumas horas de sono mal dormidas –, passei a entender o significado da 
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aprendizagem significativa. Era necessário ter coragem de esvaziar-me de muitas convicções 

e verdades para me permitir ao novo e, com isso, encantar e renovar as relações humanas 

entre professor, aluno e comunidade escolar.  

Em razão disso constatei que o comportamento das pessoas na instituição seria sempre 

um misto de dependência e autonomia, uma relação de interdependência entre a ordem 

desejável, espontaneísmo e rebeldia necessárias para proporcionar a revitalização de 

significados da instituição escolar; mas, excedendo a justa medida, conduzia à anomalia. 

Nesse processo de angústia, ocorreu a necessidade de elaborar práticas didáticas 

transdisciplinares a fim de possibilitar a mudança de panorama dos fenômenos em observação 

e intervenção na realidade da sala de aula. Com isso, passei a ficar mais atento aos gestos, às 

feições, à fisionomia e ao estado emocional da classe, elementos que constituem as dimensões 

de uma realidade integrada.  

Paulo Freire (2006) criou o tema gerador para estudar a realidade, partindo da prática 

de vida dos educandos. Nele, os conteúdos de ensino são resultados de uma metodologia 

dialógica – o(s) educando(s) envolvidos na ação dialógica são convidados a compartilhar, 

ainda de forma rudimentar, os conteúdos oriundos dos saberes populares necessários para 

“tocar” sua vivencia cotidiana. Não se trata, porém, de transmitir conteúdos específicos, mas 

despertá-los para a tomada da consciência crítica com a experiência vivida necessária para a 

transformação de sua realidade. 

 Diante disso, com relação aos saberes populares trazidos pelos alunos na sala de aula, 

percebi que, ao longo do tempo, eles apresentam em si um conhecimento corporificado em 

histórias de vida, na diversidade da classe, nas relações humanas e na carga genética de cada 

indivíduo que vai tingindo as sensações – cheio, textura, carne, sangue, sonhos e frustrações. 

Revela-se, assim, o propósito humano em sua dimensão animal – angustiado e melancólico 

diante do teatro trágico da vida. É um saber pronto para vir à tona. O educador deverá agir 

como uma parteira pronta a revelá-lo ao mundo, apesar de a escola lhes ter negado esse 

direito.  

Na dinâmica da interação, as partes são compreendidas a partir das relações com a 

dinâmica do todo, ensejando diversos níveis de realidade a partir de uma mesma realidade, 

possibilitando novas visões ou bifurcações sobre a mesma realidade. Morin (1995), por meio 

do operador hologramático, afirma que a parte não somente está no todo, como o próprio todo 

está dentro das partes, ratificando, assim, o paradoxo do uno e do múltiplo que explica a 

articulação entre os pares binários: parte-todo, simples-complexo, local-global, sujeito-objeto 

e neste caso a relação dinâmica de interdependência e autonomia entre os saberes informais e 
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oficiais da escola. O “todo é, ao mesmo tempo, menor e maior que a soma das partes” 

(MORIN, 1995, p. 123). 

Rubem Alves (2015a), ao contar o conto A faca e o queijo, dirige um recado para nós, 

profissionais da educação: não basta a faca e o queijo, pois antes vem a fome para dar sabor 

ao prato. Mais ainda, não basta ter um bom prato se não despertar a fome; ou seja, o desejo, a 

paixão e a curiosidade são motivações que devem ser despertadas antes do processo de ensino 

e aprendizagem. 

Aliás, antes de qualquer intencionalidade do ato de ensinar e aprender, o foco na 

ligação entre ambos por meio da didática é imprescindível para que a propriedade emergente 

do ato de ensinar e aprender venha à tona. Nesse sentido, deve-se considerar o princípio da 

complementaridade de Bohr (1961), que propôs resolver os impasses em torno da questão das 

unidades subatômicas – para ele, a onda e a partícula são dimensões integrantes de uma 

mesma realidade. Essa visão propõe a mudança de um ponto de vista dicotômico para uma 

realidade integrada, ou seja, deve-se deixar de relutar em interpretar o fenômeno complexo 

escolar em termos polares e reducionista, uma vez que se impõe a articulação entre os 

fenômenos do ensino e da aprendizagem por meio da didática. 

 

Figura 02- Cabeça vazia 

 

Fonte: aprendersemescola.blogspot.com 

 

A pedagogia tradicional estabelece, em linhas gerais, a distinção entre o professor 

como servidor de informação e o aluno como pendrive, por ser reduzido à uma tábua rasa. 

Essa visão ainda é adotada por muitos educadores.  

Essa situação é retratada em mais um conto de Alves (2015b), Memorioso, em que 

ironiza o senso comum – dos pais, professores, universidades e escola – para o qual a função 

da educação e do ensino é memorizar e reproduzir, contrária, portanto, a de viver a 

experiência do conhecer, ou seja, aquilo que é subjetivo que reside nas emoções, nos 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAYQjB1qFQoTCJnqwKiBk8YCFUqcgAod2kAAmA&url=http%3A%2F%2Faprendersemescola.blogspot.com%2F2011_10_01_archive.html&ei=33R_Vdn-Acq4ggTagYHACQ&bvm=bv.95515949,d.eXY&psig=AFQjCNELtssM6M4zLKhMLKRQj4OGlp0IrA&ust=1434502741578742
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sentimentos e nas sensações e não se esgota na racionalidade e na objetividade dos dados 

“depositados” na memória.  

Além disso, destaca-se o caráter da educação bancária, cunhada por Freire (1982) com 

o intuito de problematizar um ensino que transmite os conteúdos de forma mecânica. Embora 

essa prática tenha sido combatida há muito por diversos educadores, ainda a vemos adotada 

por inúmeros profissionais do ensino. 

Durante um ano e meio, passei a ouvir e observar atentamente e dar direito à palavra – 

lição que eu deveria aprender primeiro para depois aprender a ensinar. Mais ainda: passei a 

me render às sugestões dos meus colegas de trabalhos e acolhê-las para assim aprender a lidar 

com o inesperado em sala de aula. 

Aprendi que para ser professor precisava ser ora professor ora aluno; era necessário 

relativizar as atitudes em sala de aula, para mobilizar uma prática pedagógica que fizesse do 

conhecimento a priori do aluno, um tema gerador, um tema sociológico relevante a fim de 

investigar e problematizar os significados da experiência do conhecimento de vida deles para 

demandar uma experiência de aprendizagem significativa. 

Trata-se de uma educação problematizadora baseada mais em perguntas – tendo em 

vista o compromisso assumido de desmistificar a cultura dominante – e atenta ao processo e 

não ao resultado da aprendizagem.  

Foi a partir deste momento que a aula passou a ser tecida com vivências e memórias 

construídas juntos. O educador e o aluno são sujeitos alfabetizados para o mundo e são 

alfabetizados e mediatizados por esse mesmo mundo num contínuo a vir-a-manifestar-se 

contínuo, interativo, retroativo, numa autonomia dependente de todos com todos em ritmo do 

bailado da desordem-organizada, tal como retratado no tetragrama da ordem-desordem-

interação-auto-organização de Morin (1995). 

Entre o aprender e o ensinar, tornei-me objeto de reflexão de mim mesmo. Reconheci 

o meu inacabamento; tomei consciência de um ser inconcluso. Minhas pretensas ilusões de 

controle cederam lugar ao novo, ao inesperado, ao desconhecido. Deixei-me levar, sem temor, 

por eles, de modo a resgatar e ressignificar a minha humanidade esquecida para com isso 

aprender a ensinar.  

 Restava, então, dar o direito à palavra àquele que revelaria um mundo rico de 

significados e vivências que seria enunciado por sua boca. O que faria? Sistematizaria e 

devolveria para aquele um significado novo para ser apropriado em sua experiência, sabendo 

que, ao fazer isso, a sua história seria reconhecida. Seria um mundo outrora estrangeiro para si 

e para a escola há muito tempo inacessível e negado. Indubitavelmente, os saberes populares e 
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o conhecimento conceitual não existem isoladamente. Eles são distintos, mas são completares; 

são porções de uma mesma realidade inacabada e aberta por se tratarem de um processo sem 

fim e verdades absolutas.  

Há, “um terceiro termo T, que, ao mesmo tempo, é A e não – A” (NICOLESCU, 1999, 

p. 29), conduzindo a outro nível de realidade, superando o nível da lógica da não-contradição, 

ensejando, nesse caso, uma visão mais significativa do conhecimento e da vida, 

permanecendo sempre aberto a novos processos. 

Em virtude de o sistema escolar ser fragmentado e descontextualizado, demanda-se 

uma formação e propõe-se um tipo de experiência de conhecimento de tipo disciplinar – 

consequência da dicotomia cartesiana sujeito-objeto. Logo, o saber é objetivado, coisificado e 

cobrado por meio de provas e mensurado quantitativamente em notas. A separação entre o ser 

e o saber é naturalizada. 

 O valor do conhecimento passa a ser medido por sua utilidade imediata em detrimento 

de outros valores essenciais para a vida humana – tal como retratado na tirinha da Mafalda, a 

seguir, ao problematizar os valores do conhecimento com Manolito com os quais não são 

passíveis de tornar uma mercadoria e com isso deter uma utilidade prática. 

 

Figura 03- Mafalda e Manolito discutindo valores 

 

Fonte: http://blogmoscabranca.com.br/ 

 

 

1.3. Os alunos têm histórias? 

 

A memória da vida do alunado estava escrita no corpo, no olhar, nos gestos, nas 

fisionomias. Tinha esquecido que o ser humano é um ser biográfico, por sua história ficar 

marcada, testemunhando aquilo que realmente viveu e vivenciou num contexto de certa 

constelação do olhar para saber o seu lugar no mundo.  
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A partir dessas observações, trabalhei temas voltados ao desenvolvimento sustentável 

e também retratando os variados tipos de violência, como a doméstica, a simbólica, a física e 

a violência contra a mulher. 

Ao abordar uma análise a respeito da violência simbólica, alguns alunos realizaram 

um seminário temático recorrendo à memória de sua experiência particular. Lembro-me que o 

tema gerador para aquela discussão foi a perda da irmã de uma das alunas – uma ferida aberta 

na "alma" que precisava ser enunciada em palavras, gestos e emoções. Também foi exposta a 

experiência de uma aluna, vítima da anorexia, por ocorrência da busca de um padrão desejado 

pelas mulheres, razão da insegurança e descontentamento de algumas mulheres com relação 

ao seu próprio corpo. 

As atividades solicitadas pelos alunos partiram do princípio da autopoiese, de 

Maturana e Varela (1995), segundo o qual todo ser vivo é um sistema autopoiético por se 

auto-organizar e se autoconstruir. Esse conceito possibilitou adotar uma metodologia para 

estimular os alunos a produzirem seu próprio conhecimento, de modo a facilitar o diálogo 

entre os saberes trazidos pelos alunos, ao mesmo tempo exercitando o respeito à diversidade e 

às características de cada um dos alunos no processo educativo. 

A situação problema apresentada sugeria aos alunos partir de temas que 

contextualizassem e problematizassem a sua experiência de vida, marcada em seus saberes da 

vida prática de modo a retroagir, articulá-los e não os dissociar, à luz das contribuições do 

repertório sociológico. O objetivo era desvelar a sua realidade por meio da reflexão 

sociológica, despertando a necessidade de transformação da sua realidade por meio de uma 

prática de liberdade, tal como assevera Freire (2006).  

O aluno não sai da mesma forma que entrou na escola. Uma vez que ele renasce no 

turbilhão da autogeração na relação consigo, com os outros, com o mundo ao seu redor, ele 

vai se reconstruindo por si e pelos outros, a cada minuto, num movimento contínuo, aberto e 

complexo, de modo a desvelar a sua consciência e seu papel no mundo. 

Além de temas relacionados ao mundo pessoal do aluno a ser desenvolvido em sala de 

aula, o tema desenvolvimento sustentável foi escolhido por outro grupo. Essa experiência foi 

uma demonstração, contendo cheiro, gosto, beleza e emoção com pitadas de criatividade, 

desejo e uma dose de angústia e inquietação. Enquanto algumas alunas, por volta dos seus 60 

anos, ensinaram como aproveitar os talos de couve, espinafre e agrião fazendo deliciosos 

bolinhos – o que deu ao seminário um perfil de workshop –, outro grupo de mulheres 

apresentou uma oficina de aproveitamento de garrafas pet, por meio de uma oficina artesanal 

com flores, vasos e enfeites.  
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Essas e outras atividades avaliativas foram aplicações resultantes dos postulados da 

teoria das inteligências múltiplas de Gardner (1995), que se baseia no pressuposto de que 

todos os indivíduos são inteligentes, embora as inteligências se manifestem de formas 

diferentes, uma vez que as inteligências são aperfeiçoadas segundo os estímulos recebidos 

durante a vida, o ambiente cultural que cerca o indivíduo, os seus valores e crenças 

individuais e os propósitos culturais. 

A argumentação de Gardner (1995) amplia a compreensão de inteligência como um 

processo individual e contínuo na história humana. A partir dessa constatação, foram 

identificadas oito inteligências: linguística, lógico-matemática, espacial, musical, corporal 

cinestésica, interpessoal e intrapessoal e a naturalista – cada uma possuindo característica 

própria. 

Os desdobramentos das implicações do paradigma da escola moderna e a crença na 

falsa medida universal do homem moderno pela via de única do coeficiente de inteligência 

lógica e linguística em detrimento de outras inteligências e a combinação entre elas, nos 

conduziram à encruzilhada da crise de civilização, da cultura, da sociedade, da escola e da 

espécie humana. Por conta de a modernidade eleger a razão e a verdade como pressupostos 

universais do mundo moderno, a escola moderna e sua função social ancoram-se no método 

científico – o rigor, a comprovação, a experimentação, a demonstração de resultados objetivos 

e a validez expressa em valores quantificáveis.  

Isso demonstra que o apogeu do principio racional para orientação reserva lugar de 

destaque à ciência como verdade universal. Nesse sentido, a educação dos futuros alunos nas 

escolas deverá ser baseada numa formação científica rigorosa em detrimento docente da 

emoção, da paixão, da curiosidade e da ousadia necessárias para se fazer ciência e ministrar 

uma aula. Sobre esse aspecto, Gardner (2005) sugere uma escola com especialistas de 

avaliação cujo objetivo é compreender as capacidades e interesses dos alunos, verificando 

suas capacidades especiais e pessoais. Ao lado disso, ele sugere o agente de currículo para o 

aluno, cuja função é ajudar a combinar os perfis, os objetivos e interesses dos alunos a 

determinado currículo e determinados estilos de aprendizagem. 

Os testes nas escolas valorizam unicamente a leitura crítica, o cálculo e as habilidades 

de pensamento. De acordo com Gardner (2005), essa maneira de definir inteligência é baseada 

na capacidade de resolver problemas ou elaborar produtos que sejam valorizados em uma ou 

mais ambientes culturais ou comunitários.  

No início do século, o psicólogo francês Alfred Binet foi convidado a fazer um teste 

que pudesse aferir a inteligência das crianças para saber como estas sairiam nas escolas 
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francesas. Em resposta, Binet desenvolveu uma série de testes que mediam a idade mental das 

crianças. Após a comparação com a idade cronológica, as situavam em termos de 

desenvolvimento. Apesar disso, sua pretensão não era classificar nem pré-estabelecer, de 

antemão, que estaria fadado ao sucesso ou fracasso futuros. Posteriormente, surgiu o QI, 

coeficiente de inteligência entre a idade mental pela idade cronológica, multiplicando por 100 

e, a partir deste momento, esse teste serviu como medida universal. Sua consolidação se deu 

após a 1ª guerra mundial quando foi utilizado para testar mais de um milhão de recrutas 

americanos. 

Existem, entretanto, outras versões sofisticadas com SAT, teste de aptidão que leva em 

consideração somente critérios baseados nas peculiaridades oriundas das inteligências lógica e 

linguísticas para operar as suas provas. Contrariamente a esses testes, a teoria de Gardner 

(2005) apresenta uma visão pluralista da mente, reconhecendo as várias facetas separadas pela 

cognição. Para ele, cada pessoa tem habilidades e estilos cognitivos diferentes, contrapondo-

se, dessa maneira, a uma visão unilateral da mente.  

Diferentemente da crença que alicerçou as bases da escola moderna, podemos afirmar 

que a função da educação é antes de tudo oportunizar o desenvolvimento das diferentes 

inteligências e sua combinação, de tal sorte que desperte nos alunos os seus interesses e 

capacidades peculiares. Dada essa constatação, podemos verificar as contribuições da teoria 

de inteligências múltiplas das áreas da ciência cognitiva (estudo da mente) e da neurociência 

(o estudo do cérebro). 

Ainda em sala de aula, outro grupo apresentou a oficina temática cujo objetivo era 

sensibilizar os colegas quanto à importância da reciclagem para gerar renda e emprego para 

uma população de baixa renda, além de mostrar a importância de jogar papéis, pilhas, garrafas 

e restos de alimentos nos coletores certos. Após a apresentação, houve um momento em que 

convidavam os colegas para pegar papéis, pilhas, plásticos para observar os símbolos dos 

coletores para coleta seletiva de resíduos recicláveis e não recicláveis e jogá-los corretamente; 

em seguida, em razão da atitude ética, era destinado um prêmio com objetivo de incentivar 

práticas de valores, como a cooperação, solidariedade e cidadania, tendo em vista uma vida 

calcada na responsabilidade ética que cabia a cada um fazer em prol de um mundo mais 

sustentável. 

Outro grupo de alunos fechou o tema deste seminário, conscientizando os colegas para 

adoção de práticas e hábitos mais sustentáveis e os efeitos deletérios do efeito estufa. No 

término da apresentação, uma aluna chamou a atenção dos colegas para as consequências da 

falta de uma formação crítica e reflexiva diante dos apelos e seduções do mercado. 
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Por fim, o último grupo apresentou um seminário sobre violência contra a mulher, 

com o relato de fatos verídicos que vivenciaram e marcaram a vida dos alunos à luz do 

repertório sociológico, casos de abuso sexual e violência física entre pai embriagado e filhas, 

muitas vezes presenciados com o consentimento da mãe.  

Isso é uma prova de que todo ato de conhecer é resultado da interação dos aspectos 

físico, biológico e social considerados inseparáveis e simultâneos, mais ainda por conta das 

características individuais dos sujeitos ao se apropriarem do conhecimento, visto que todo 

conhecimento é uma permanente reconstrução.  Cada pessoa “diz o que diz e ouve o que ouve 

segundo sua própria determinação estrutural”. (MATURANA, 1995, p. 219). 

Essa foi a primeira escola que despertou a primeira inquietação na busca da construção 

de um método de intervenção, de uma prática didática para lidar com conflito em sala de aula, 

baseada nos pressupostos do pensamento complexo de Morin (1995), de modo que a 

aprendizagem envolvesse a aprendizagem pessoal, estimulasse o diálogo e a cooperação, o 

respeito com os pontos de vista distintos, criando um clima favorável para aprendizagem, 

voltado para o desenvolvimento das inteligências e a liberdade de aprender, o direito à 

palavra, estimulasse o trabalho em grupo de modo a estabelecer reciprocidade intelectual, 

cooperação espírito de equipe, respeito e visão de conjunto, estimulando uma aprendizagem 

baseada no estímulo à pesquisa, no despertar da curiosidade e na investigação científica com 

vistas à solução prática dos problemas cotidianos do alunado. 

Os conhecimentos com os quais os alunos trabalham organizam-se por meio de 

disciplinas científicas, visto que as disciplinas escolares são organizadas e demarcadas em 

campos de produção de conhecimento referente aos seus objetos e métodos específicos. Em 

virtude disso, a educação é dividida entre áreas de conhecimento e também reduzida em 

matéria e conteúdos escolares – razão de os saberes seguirem uma lógica arbitrária na forma 

de disciplinas científicas. 
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Figura 04- Fragmentação e parcelarização do saber escolar 

 
Fonte: profzanon.blogspot.com 

 

Conforme Morin (2011), os efeitos da hiperespecialização do ensino impossibilitam 

ver o global, bem como o essencial, uma vez que os problemas essenciais são passíveis de 

serem parceláveis e os problemas globais tornarem-se cada vez mais essenciais. Além do 

mais, os problemas locais só fazem sentido se situados em seus contextos e os problemas 

desses contextos situados nas dimensões planetárias. 

Alguns dos problemas apontados pelo processo de fragmentação e parcelamento do 

ensino em disciplinas decorrem da persistência de uma minoria em defesa da manutenção da 

organização do currículo por disciplinas como resposta diante dos problemas e necessidades 

educativas. 

As situações-problema solicitadas aos alunos e o formato da aula seguem uma 

abordagem transdisciplinar por recorrerem à formulação de uma terminologia compartilhada 

por várias disciplinas e aplicação de uma metodologia que transcende os campos de estudos 

disciplinares fragmentados. Diante disso, a avaliação leva em consideração a habilidade dos 

indivíduos tendo em vista fomentar contribuições relevantes a um ou mais campos de estudos 

a partir de organizações abertas e flexíveis. Essa concepção de abordagem transdisciplinar 

seria para Morin (2011, p. 23) a verdadeira racionalidade por deter o caráter aberto e 

dialógico: “ Opera o ir e vir incessante entre a instância lógica e a instância empírica; é o fruto 

do debate argumentado das idéias, e não a propriedade de um sistema de ideias. O 

racionalismo que ignora os seres, a subjetividade, a afetividade e a vida é irracional”. 

Aprendi com a coordenadora A que havia uma necessidade de alfabetizar as emoções 

do meu alunado por meio da reorganização do espaço em círculo, de modo que pudesse criar 

uma situação de aprendizagem voltada para atitude de cooperação, solidariedade e respeito de 

todos com todos, numa rede de inter-retro-dependência, a fim de se perceberem uns aos 

http://profzanon.blogspot.com/2013/01/interdisciplinaridade-derrubando-os.html
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outros, inclusive ver o educador como mais um “nó” na trama de pontos da dinâmica de 

ensino e aprendizagem, sem se esquecer de dar o direito à palavra a cada um deles.  

Ademais, o conceito de ecologia da ação de Morin (1995) esclarece que um sistema 

conceitual, ao ser lançado no mundo, sofre o jogo das ações e interações, segue direções 

inesperadas, muitas vezes contrárias às intenções dos seus autores. Geralmente, isso ocorre 

quando nós, professores, planejamos nossas aulas e nem sempre ocorrem conforme o 

planejado. Em face disso, Maturana (1995) diz que o ser humano é uma organização viva e 

contextualizada, baseado num sistema aberto que possui uma estrutura própria de 

autorregulação – que dispõe de um modo singular de construção, inserido num meio 

ecológico com o qual assume compromissos e responsabilidades. 

Na escola, optei por trabalhar no primeiro bimestre com artigos de opinião com os 

alunos, focando temas que retratassem os problemas vivenciados no cotidiano deles e que 

tivessem afinidade com a leitura de mundo deles, de modo a motivá-los a refletir e agir para 

construir suas explicações, tais como casamento, trabalho, papel do homem e da mulher, 

sexualidade, a educação dos filhos e profissão. Enfim, temas que tratassem aspectos da 

socialização primária e secundária, ou seja, formação do ser humano e da cidadania. 

 A distribuição dos textos seguia o critério da especificidade e a particularidade de 

cada grupo, de modo a estimulá-los a construir, reconstruir e apropriar conhecimentos sociais, 

culturais e científicos com vista a entender as interações, retroações e interconexão entre 

saberes, conceitos e fenômenos da vida com a ajuda de construção de hipóteses por eles 

formuladas e por eles perseguidas quer afirmando quer refutando-as adiante. 

Nessa primeira busca da construção do método, criei uma atitude comprometida com 

ação baseada numa experiência de ensino e aprendizagem significativa, voltada para o resgate 

da autoestima e pela busca do desejo de conhecer pela ousadia, criatividade, além de 

problematizar algumas situações por meio da dúvida, desveladas em questionamentos acerca 

de verdades, conceitos morais, teorias, e visões de mundo. 

As atividades em textos e situações-problema tinham como intuito reforçar no aluno o 

aprendizado que é tecido junto num processo complexo. Os textos e as situações-problema 

eram organizados na forma de componentes temáticos que tinham como pretensão constituir o 

todo de cada tema transversal trabalhado como assunto organizador em sala de aula. Essa 

prática revelava ao mesmo tempo a unicidade e a diversidade de fenômenos temáticos, 

inseparáveis e interdependentes, interativos e retroativos no ir e vir de uma dança entre a parte 

e o todo.  



44 

 

Com intuito de propor a reflexão e a tomada de ação diante de situações apresentadas 

que não poderiam ser concebidas e analisadas isoladamente, justificava-se, assim, um pensar 

complexo, para uma mudança de olhar no sentido de vê-las e concebê-las nas suas 

interligações, interdependências, suas interações e retroações. Isso propiciou uma mudança da 

relação conosco mesmos, com nossos semelhantes e com o mundo ao nosso redor. 

A aprendizagem, acredita-se, ocorre como um processo progressivo de permanente 

retroatividade e recursividade no sentido descrito pelo princípio recursivo de Morin (1995), 

que caminha em direção a um nível mais integrado com o todo. Nesse caso, a aprendizagem 

não se reduz simplesmente à acumulação de conhecimentos, uma vez que o mesmo emerge 

dentro do sujeito cognoscente, possibilitando aos alunos dialogarem com outros 

conhecimentos, reestruturando-os e retendo o essencial. Sendo assim, aprender, segundo 

Maturana (1995), é uma construção pessoal, autopoiética que interage com os acontecimentos 

ao redor. 
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Capítulo II 

Entre os muros da intolerância 

 

 

O ensino médio constitui o último ciclo da educação básica, com duração de 3 anos 

cuja finalidade é aprofundar os conhecimentos, traçando as premissas tecnológicas com o 

objetivo de preparar e inserir o educando para o mercado de trabalho, bem como para o 

ingresso da educação superior 

Como de costume, a cada ano, sou encaminhado para uma escola diferente: outras 

realidades, novos desafios. Em 2013, a atribuição de aulas me levou à Escola B, na zona sul 

da cidade de São Paulo, local onde ensinei a modalidade ensino médio.  

Essa escola é reconhecida pela fama de ser autoritária; mais parecia uma prisão de 

segurança máxima. A educação por lá era voltada para subserviência, passividade, e a 

intimidação, muitas vezes, era servida àqueles em desacordo com as regras do engenho da 

direção. Sua arquitetura lembrava-me os estabelecimentos penais em que o confinamento se 

abria à facilidade do governo dos prisioneiros e à reconstrução moral com vistas a mentes e 

corpos dóceis. Para Foucault (2002), a prisão foi transformada em pena, pois o que prevalece 

na racionalidade é o novo exercício do poder baseado na vigilância e na disciplina. Sendo 

assim, a prisão como uma instituição dos séculos 18 e 19 tinha como objetivo encontrar a 

melhor forma de punir. 

No primeiro dia de aula, percebi que os alunos não percebiam uns aos outros e sequer 

mesmo o professor. Havia muita hostilidade entre eles. A classe era dividida em grupos que 

mal se falavam. Esse clima não era exclusividade entre eles, mas também demonstrado a 

alguns professores novos da escola. Esse cenário era o mesmo entre a maioria dos professores 

e dos funcionários, com raras exceções. 

Havia, no ar, o mal-estar no rosto dos alunos, alguns desesperadamente pediam para 

mudar de sala ou escola. As meninas chegavam a dizer que tinha muita falsidade no ar. 

Classes lotadas de alunos e vazias de interação e convivência. Uma classe montada, segundo 

os interesses da diretora – alguns deles serviam de informantes para os ouvidos atentos da 

diretora, pronta para reprimir aqueles que não faziam parte da “liga da justiça”. 

Embora a escola tivesse boa fama por conta da rigidez e o preparo dos alunos para o 

ingresso nas universidades de ponta, nela ocorriam muitas violações: assédio moral, 

discriminação, perseguição a professores, calúnia e difamação. Essas atitudes tornaram-se 
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frequentes por conta da lei do silêncio que vigorava na escola. Os inspetores encarnavam a 

figura do poder reprimido. O método utilizado pelo diretor e por sua equipe de inspetores era: 

reprimir para disciplinar. 

Pode-se compreender a ritualização da cultura da violência das ações dos gestores 

nesta escola sobre o ponto de vista do antropólogo Girard (1998). Para ele, é possível 

compreender o papel desempenhado pela violência com vistas a garantir a ordem vigente, 

principalmente quando ela recai sobre uma determinada figura discriminada na sociedade.  

As condutas e atitudes voltadas para a autonomia, contestação e protagonismo 

representavam um desvio, um ato desviante no interior do “sistema prisional da escola”. As 

tensões e ódios acumulados pela equipe pedagógica eram represados na figura dos “leprosos” 

apontados pela escola. Com isso, a violência passou a ser “exorcizada em alguém”, 

assegurando a saúde e a harmonia do corpo sadio por meio da celebração do antídoto da 

violência.  

A experiência educativa era voltada para a ritualização da memorização e da 

reprodução dos conteúdos exigidos nas provas do Saresp, Enem e da Fuvest. Era, na verdade, 

uma escola preocupada com seu status, uma máquina de resultados – por detrás desses 

números, entretanto, havia uma realidade desumana.   

 

Figura 05- Tempos modernos nas escolas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: greveuesb.blogspot.com 

 

Era uma escola dividida e marcada pela corrupção, pelo “jeitinho brasileiro” da gestão 

para atingir seus interesses particulares e não raro de forma indiscriminada, mesmo que para 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCIahwJuAk8YCFUSYgAoddSQAMA&url=http%3A%2F%2Fgreveuesb.blogspot.com%2F2012%2F05%2Fbahia-agora-tem-tem-tem-reprovacao.html&ei=t3N_VcbpE8SwggT1yICAAw&bvm=bv.95515949,d.eXY&psig=AFQjCNGzPpTL6a0YIm58PToXOPRG0rQAnA&ust=1434502450810305
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isso, passasse por cima de valores éticos ou morais. Sem dúvida, a lei de Gérson
5
 era a 

maneira recorrente de a gestão alcançar as suas metas. Ao lado disso, era visível o excesso de 

personalismo da diretora que tomou conta da administração da vida da escola, ou seja, tratava 

a escola e tudo que havia nela como propriedade privada. Algumas vezes, passava-se a 

sensação de estar confinado numa prisão, tendo nós, professores e alunos, como prisioneiros. 

 A música Estudando errado, de Gabriel, o Pensador, descreve bem essa realidade 

existente em algumas escolas em que atuei como docente de sociologia do ensino médio, onde 

a educação é vista como um negócio e um jogo político. O mais absurdo é que era de 

conhecimento da comunidade escolar a perseguição sistemática a professores, principalmente 

os mais novos, com intuito de doutriná-los para seus objetivos particulares.  

 

Manhê! Tirei um dez na prova 

Me dei bem tirei um cem e eu quero ver quem me reprova 

Decorei toda lição 

Não errei nenhuma questão 

Não aprendi nada de bom 

Mas tirei dez (boa filhão!) 

 

Encarem as crianças com mais seriedade 

Pois na escola é onde formamos nossa personalidade 

Vocês tratam a educação como um negócio onde a ganância a exploração e a 

indiferença são sócios 

Quem devia lucrar só é prejudicado 

Assim cês vão criar uma geração de revoltados 

Tá tudo errado e eu já tou de saco cheio 

Agora me dá minha bola e deixa eu ir embora pro recreio... 

(GABRIEL, o pensador, 2015). 

 

Pais, alunos e até a supervisão de ensino fechavam os olhos às atrocidades, aos abusos 

e aos atentados à dignidade humana que ocorriam em nome da boa e velha formação para o 

vestibular. Para muitos deles, a formação humanística era algo desnecessário, não levaria os 

filhos a serem vencedores. A preocupação de muitos era que seus filhos ingressassem em 

universidades de primeira linha e seus nomes estivessem estampados nos murais da escola 

para servirem de objeto de veneração da escola que “dá certo”! Certa vez, os alunos disseram 

                                                             
5
 Na cultura midiática brasileira, a Lei da Vantagem ou Lei de Gérson é um princípio em que determinada 

pessoa ou empresa deve obter vantagens de forma indiscriminada, sem se importar com questões éticas ou 

morais (princípio seguido por uma parcela de agências e publicitários, que recebem pagamento por anúncios ou 

premiações pelo trabalho realizado, mas não querem se responsabilizar caso o efeito da divulgação cause 

transtornos ou danos, eximindo-se de culpa e a transferindo para o anunciante ou para o público, como ocorreu 

nesse caso com a agência responsável, o que não acontece no caso de premiações, caracterizando como 

dissimulados praticantes da Lei da Vantagem). A "Lei de Gérson" acabou sendo usada para exprimir traços 

bastante característicos e pouco lisonjeiros do caráter midiático nacional que passa a ser interpretado como 

caráter da população, associados à disseminação da corrupção e ao desrespeito a regras de convívio para a 

obtenção de vantagens. Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_de_gerson. 
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que o imaginário de seus pais era de uma escola boa porque era disciplinada, embora não 

soubessem eles que era por meio de uma violência institucionalizada.  

A educação era voltada para subserviência, a passividade e a reprodução automática 

de conteúdos e, muitas vezes, a serviço de atitudes preconceituosas cristalizadas. Era, em 

resumo, comprometida pedagogicamente com as necessidades da estratificação social e as 

demandas de produtividade e eficiência próprias da gestão empresarial. 

De acordo com Merton (apud CULLEN e AGNEW, 2003), é possível compreender o 

comportamento social de alguns pais, alunos e gestão escolar com relação aos fatores 

estruturais, responsáveis por impor o desvio de conduta individual referente ao padrão 

conformista, face a um grupo social discriminado pela escola. Entre os modelos de adaptação 

descritos por Merton (idem), frente ao comportamento supracitado, seria o conformista, uma 

vez que são aqueles indivíduos que aceitam os valores socialmente legitimados e os meios 

convencionais para concretizá-los. Em outras palavras, não levam em consideração a 

prosperidade, ou não, e isso, para Merton, constitui o pensamento da maioria da população.  

As ditas melhores salas eram organizadas pela gestão para assegurar os bons 

resultados nas provas externas, como o Saresp (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar 

do Estado de São Paulo), e com isso influenciar no desempenho do Idesp (Índice de 

Desenvolvimento da Educação de São Paulo)
6
.  

Os alunos eram orientados, ou melhor, treinados para realizar os exames, provas e 

fichamentos exaustivos. Por vezes, percebia-se, em seus rostos, o desespero, a ansiedade, e 

também a desmotivação e a falta de sentido por aquilo que deveria ser decorado. As 

avaliações serviam mais para segregar e imputar estigmas pejorativos do que assegurar o 

acesso – e a permanência – à educação pública de qualidade a todos. 

 Os alunos que não faziam jus à máquina de propaganda da escola e não serviam para 

gerar a mais valia em boas notas no Saresp eram transferidos imediatamente, ou criava-se um 

subterfúgio para justificar a sua transferência. Eram vistos como um custo, uma contradição 

que deveria ser erradicada da lógica reprodutiva do sistema. 

                                                             
6
 Ambos produzidos pelo governo do Estado de São Paulo. 
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Figura 06- Avaliação escolar   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: aprendersemescola.blogspot.com 

 

A charge acima retrata os efeitos da segregação entre alunos e classes. O conceito de 

violência simbólica de Bourdieu e Passeron (2012) revela a arbitrariedade da ação pedagógica 

que recorre à arbitrariedade do poder da comunidade escolar a serviço da cultura dominante, 

repercutindo na segregação e na reprodução cultural e social da socialização dos alunos.  

O segundo desenho destaca o que Bourdieu (2012) apontou como os dois mecanismos 

a serviço da reprodução da sociedade capitalista: o primeiro efetiva-se por meio da cultura da 

manifestação no mundo das representações simbólicas ou ideológicas; enquanto o segundo 

atua no “chão” da própria realidade. 

 

Figura 07- Processos de seleção 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: www.moodle.ufba.br 

 

Tal como retratado na charge acima, as classes na escola eram heterogêneas, pois 

atraíam alunos de diversas regiões da periferia próxima da escola, com diversos perfis de 

renda, capital cultural, arranjo familiar e estilo de vida. Estudar naquela escola era sinal de 

prestígio e reputação social. As salas bem cuidadas eram destinadas aos alunos de maior renda 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAYQjB1qFQoTCJnqwKiBk8YCFUqcgAod2kAAmA&url=http%3A%2F%2Faprendersemescola.blogspot.com%2F2011_10_01_archive.html&ei=33R_Vdn-Acq4ggTagYHACQ&bvm=bv.95515949,d.eXY&psig=AFQjCNELtssM6M4zLKhMLKRQj4OGlp0IrA&ust=1434502741578742
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCJH7st2Ik8YCFYifgAodIJ4NoA&url=http%3A%2F%2Fwww.moodle.ufba.br%2Fmod%2Fdata%2Fview.php%3Fid%3D145526&ei=pXx_VdEUiL-CBKC8toAK&bvm=bv.95515949,d.eXY&psig=AFQjCNFK5Y-q7s0d4vieybl_g0Gt8X_3aQ&ust=1434504574486702
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ou filhos de algum servidor público do topo da hierarquia social da área da educação. As 

outras salas, denominadas Fundação Casa ou Faixa de Gaza, eram reservadas aos 

criminalizados pelo sistema escolar, que fracassaram no decorrer da trajetória escolar. 

A segregação das classes entre os alunos era feita por meio da aplicação de exames, 

servindo de filtros a favor do processo de seletividade. Se, por um lado, reforça a ritualização 

da crença meritocrática do mérito (LUCKESI, 2001), por outro, incide nas desigualdades de 

oportunidades, favorecendo a seletividade social e a legitimidade da desigualdade social. 

A manutenção da ordem na escola pela intimidação era buscada com empenho de 

modo a assegurar as normas e regras do sistema, tal como afirma Goffman (1996), uma vez 

que a ordem na escola era perpetrada por conta da própria dinâmica da interação entre os 

alunos e os imperativos das regras e normas instituídas pela direção da escola. Logo, percebe-

se que eram os próprios alunos a comprometerem-se em tomar para si a manutenção da ordem 

social e moral legitimada pela instituição. Afinal de contas, havia um imperativo moral que 

impulsionava todo processo interativo de regular e reproduzir, a um só tempo, a ordem social 

e cultural. 

Em geral, a razão das atitudes e as condutas dos alunos em reproduzirem o conjunto de 

valores e regras estabelecidos no regimento geral da escola estava no interesse de serem 

reconhecidos ao assumirem um comportamento social aceitável e desejado por aquela 

instituição. Podemos dizer também que a origem dos comportamentos ditos como desviantes 

eram intrinsecamente ligados à gênese da mesma regra, pois, ao serem estipuladas e 

implementadas, o desvio emergia e, posteriormente, eram definidos quais grupos sociais 

seriam rotulados como desviantes. 

Ainda sobre a norma estatuída pela gestão da escola, há, sem dúvida, por meio do ato 

decisório da direção, a finalidade de descrever condutas que serviam de parâmetro ao 

comportamento dos alunos no sentido de garantir a ordem social na escola. Mais ainda, ela 

teria como função dirimir conflitos e assegurar a harmonia da ordem pública, atenta as 

necessidades da realidade social. Todavia, a norma jurídica da escola revestia-se de um abuso 

do poder por conta da direção, tratando alunos e até alguns professores como meros 

subordinados aos seus desmandos e destinando as sanções públicas para aqueles que 

descumprissem essa norma por atos e atitudes de contestação. 

As atividades, em sua maioria, eram direcionadas nas salas de aula – um exemplo 

disso eram as atividades de educação física feitas a portas fechadas. Cheguei a presenciar o 

professor levando dama e xadrez porque a diretora impedia atividades laborais na quadra, pois 

queria absoluto silêncio de modo a assegurar os resultados esperados em bônus e boas 
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reputações para administração da gestão à custa do suor e desespero dos alunos e de alguns, é 

claro, professores, sob pressão. 

Essa prática do silêncio era acompanhada de constantes rondas inesperadas da 

Gestapo
7
 dos inspetores nas salas de aula, seguidas não raro de gritos e intimidações com o 

professor já em sala de aula. Tudo isso tinha um fundamento. Certa vez, a diretora mencionou 

a obra Vigiar e punir, de Michel Foucault (2002), em público, para os professores na reunião 

pedagógica. Inclusive, afirmou que gostava muito. Sem dúvida, caro leitor, fica aqui a pista 

para saber em qual parte a diretora se inspirou para construção dos modus operandi do seu 

complexo penitenciário. 

Silêncio é a palavra que imperava na grande maioria das aulas. Mas, na verdade, era 

cerceamento à liberdade de expressão necessária para imperar sem igual a passividade e a 

subserviência. Cheguei a ouvir de uma professora que a didática de ensino dela era seguinte: 

“comigo o aluno ajoelha no milho e reza”.  

Não fica difícil explicitar o que se passava no imaginário de muitos colegas: ver o 

alunado como um aterro profundo à espera da caçamba de seu caminhão despejar o vasto 

"conhecimento" e com um passe de mágica o aluno adquirir luz e consciência necessárias 

para sublimar a sua ignorância por conta do ato de benevolência do sábio mestre. 

Essa forma de gerir a escola decorre dos efeitos do processo que Luckesi (2011) 

denominou de avaliação seletiva. Sua aplicação age contra a democratização da 

aprendizagem, com o objetivo de fortalecer o comportamento de autocensura e autocontrole 

psicológico – este último por meio da assimilação de padrões externos que cerceiam os 

sujeitos em função dos processos de avaliação escolar. 

Havia, então, o medo de se tornar um fator gerador de personalidades submissas no 

alunado por meio da ameaça do castigo psicológico, decorrente do medo da ameaça 

permanente da supremacia da égide da regra da escola ou do docente com vistas ao 

disciplinamento social dos educandos. Com isso, é possível ter uma breve noção do espaço de 

convivência dos corredores da escola e sua arquitetura, como também muitas das maçanetas 

                                                             
7
 A chegada de Adolf Hitler aos altos quadros políticos alemães instituiu “uma série de transformações que tinha 

como principal objetivo assegurar a ampliação dos papéis do Estado. Uma das preocupações centrais do regime 

nazista era dar fim a qualquer tipo de oposição política que questionasse ou ameaçasse a hegemonia do Partido 

Nazista dentro da Alemanha. Por isso, em 1933, foi criada a Geheime Staatspolizei, popularmente conhecida 

como GESTAPO. A GESTAPO era uma polícia política criada com o intuito de abafar os movimentos sociais e 

partidos clandestinos que pudessem se formar na Alemanha. Sua origem esteve ligada a um órgão da Polícia 

Secreta Prussiana e, ao longo de sua trajetória, teve grande importância para aprisionar aqueles que eram vistos 

como ‘inimigos nacionais’ e mobilizar os grupos de prisioneiros a serem encaminhados para os temíveis campos 

de concentração”. In: http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/historiageral/gestapo.html. 
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pesadas das portas das salas que mais lembravam que nós, professores, éramos prisioneiros e 

não educadores. A pintura cinzenta entre os muros da escola transmitia, nas cores do seus 

corredores, uma escola sem vida, sem solidariedade e sem amorosidade. 

Os alunos reclamavam muito de algumas funcionárias da recepção, pois os tratavam 

com estupidez – o que não era nenhuma novidade. Apesar disso, a breve experiência de um 

ano nesta escola serviu para problematizar a cultura de violência institucionalizada com a qual 

fui muito alvejado, levando-me a buscar as suas causas do ponto de vista do pensar complexo. 

Serviu também para elaborar outro componente da didática: o princípio ético e a práxis de 

seus valores: tolerância, respeito, colaboração, participação, solidariedade e diálogo. 

Os alunos retratam suas experiências: 

 

 Respeito. Esta palavra foi a que mais foi dita durante este módulo, e realmente, 

grande parte da sala de aula evoluiu nesse sentido, respeitando o seu próximo, você 

se torna responsável. Tendo isso em mente, fomos em frente, deixando as diferenças, 

os preconceitos, as etnias e os pontos de vista para trás e, com isso, podemos 

formar de certa maneira uma pequena sociedade a qual foi estimulada por 

pequenos textos que, grande parte, diziam das nossas ações e podemos refletir 

nisso, vendo que nós podemos formar nosso próprio mundo, um mundo mais seguro, 

mais respeitável, mais promissor e menos corrupto. 

Isso tendo como base, levou a criatividade, pois como vimos diversas vezes que 

existem diversos pontos de vistas e tivemos que analisar cada um com o maior 

cuidado, também, por alguns não serem muito claros, mas tudo teve a base de 

respeito. E quando falamos, tivemos três coisas dentro de nós que sem elas não 

poderíamos falar nem uma palavra, respeito, criatividade e estimulo, significa que 

respeitamos os próximos, tivemos criatividade para falar e se expressar e fomos 

estimulados com os textos, as músicas, os diferentes pontos de vistas e dessa forma, 

tivemos por algum momento no tempo, uma sociedade. 

 

Como trabalhos sugeridos nessas classes mais discriminadas na escola, procurei 

trabalhar com seminários temáticos e dramatizações, a fim de problematizar sociologicamente 

a vivência do cotidiano e as necessidades de aprendizagem deles e criar situações de 

aprendizagem e socialização que fizessem sentido a eles de modo a inseri-los na aventura da 

construção e reconstrução do conhecimento como via para o despertar da consciência crítica e 

reflexiva da sua realidade. Fiz uso da minha outra caixa de ferramenta das inteligências 

múltiplas, atento à necessidade de criar espaços de aprendizagem na forma de situações-

problema que estimulassem os outros tipos de inteligências que não se reduzissem tão 

somente à linguística e à lógica.  

Os relatos dos alunos A, B, C, D do 3º ano reforçam a veracidade deste fato: 

 

Com o decorrer do ano, pudemos observar que a sociologia está presente nas mais 

simplistas e variadas questões do nosso cotidiano. Aprendemos, mais que 

desenvolver nosso senso crítico, a manter o convívio social de forma harmônica.  
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Não nos tornamos meros pupilos de um jovem docente, mas sim, cidadãos que 

passaram a admirar o orientador e a maneira como este nos proporcionou a busca 

pelo conhecimento. 

 

Tolo é aquele que ousa negar quão valiosas foram as aulas que se passaram, os 

debates, as discussões; tudo serviu para que nós, o futuro do país, valorizássemos a 

importância das pessoas e o significado do verdadeiro amor. 

 

Independente do que acontecerá daqui para frente, sempre nos lembraremos 

daquele dia quando entranhamos numa sala desconhecida, acanhados, sem 

conhecer ninguém. Aquela sensação de viver algo novo, hoje nos assusta, porém 

nada nos impedirá de senti-la novamente. 

 

Hoje dizemos adeus a um estágio que nos marcou tanto, profundamente, mas 

abraçamos de bom grado o futuro desconhecido. 

 

Sempre seremos gratos àquele professor que pegava no nosso pé, aquele que era 

rígido, àquele que era mais do que seu cargo, um amigo, um irmão. Obrigada! Obs: 

Com lágrimas nos olhos nos despedimos hoje... # Futuro # Aí # Vamos # Nós.  

 

A seguir o relato da aluna C: 

 

Quando o método foi aplicado nas aulas, eu particularmente gostei muito pelo fato 

de tal método apresentar propostas diferentes, como por exemplo, escolher um tema 

que se tinha interesse em apresentar e assim dissertar sobre ele com toda a sala. 

Achei que a iniciativa foi diferente e inovadora, pois desta forma aprendemos a ser 

mais críticos com relação a tudo o que se passa na sociedade e na nossa vida. Além 

disso o novo método proporcionou uma fuga da rotina, o que eu achei ótimo. 

Por fim, peço a você professor que mantenha o método de ensino, e que desta forma 

abra a mente dos futuros alunos, como abriu a minha. 2013. 

 

Para fazer frente a esses desafios, houve a necessidade de pensar a aplicação de um 

currículo integrado de caráter transdisciplinar, objetivando assegurar a interação e o 

intercâmbio entre os docentes, sem descuidar do acompanhamento personalizado da 

aprendizagem dos alunos de modo a evitar a repetição de temas e conceitos durante a 

escolaridade, devido à falta de coordenação entre os professores e favorecer uma maior 

eficácia do tempo escolar. 

Há críticas que incidem sobre essa forma de currículo pelos partidários do currículo 

acadêmico: integração de várias disciplinas numa só avaliação levaria à redução dos 

conteúdos do currículo das áreas originais abordadas no programa do curso; o tempo é 

insuficiente com relação à aprendizagem de procedimentos baseados no currículo acadêmico; 

por baixar as exigências, vindo a destruir o rigor exigido pelas matérias e impedir os alunos de 

vincularem as demandas que propõem a formação especializada. 

Por tais razões, a abordagem transdisciplinar vinculada ao currículo integrado é vista 

por Hernández (1998) como uma possibilidade de lidar com cenários de incerteza e 
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imprevisibilidade na escola, com vistas a responder às mudanças referentes à sociedade, aos 

saberes, aos alunos e à própria educação escolar.  

 

Que tudo continue como está, com o que se continuaria favorecendo a exclusão de 

muitas crianças e adolescentes que não se adaptam à atual concepção da Escola. Ou, 

como já se ouve em algumas vozes, que se volte ao ensino tradicional, centrado nas 

formas reprodutoras, baseadas na informação estável e de caráter universal que o 

professorado transmite aos alunos (HERNÁNDEZ, 1998, p. 59). 

 

Há de se destacar que a transdisciplinaridade vinculada ao currículo integrado 

implicaria, entre outras coisas, criar novos objetos de conhecimento de modo a fazer do 

conhecimento algo concreto, estimulando o aprender e reaprender, convertendo numa espiral 

a atividade de ensino numa descoberta inacabada social e intelectual. 

Foi nesta escola que comecei a trabalhar três tipos de gêneros textuais: artigos de 

opinião, letras de músicas e peças de teatro, com objetivo de a escola pensar o seu entorno e 

as necessidades da comunidade escolar tomadas de um ponto de vista sistêmico acerca das 

dimensões e problemas a serem investigados. As atividades foram distribuídas conforme a 

especificidade de cada grupo e o seu grau de interesse e envolvimento com o tema e a 

realidade de cada classe. 

Ao término da explanação do grupo que apresentou o tema “a violência contra a 

mulher”, a líder do grupo relatou que foi abusada pelo padrasto inúmeras vezes com o 

consentimento da mãe, pois, segundo ela, a mãe não denunciava o cônjuge por temer 

represálias e por precisar dele para que os filhos não passassem necessidades. Ela 

contextualizou com o repertório sociológico trabalhado em sala de aula. Ao término da fala, 

ela chorou e, logo em seguida, ela foi aplaudida pela classe. 

 Nesta escola surgiu a iniciativa de formação de círculos de debates e a formação de 

teatros temáticos. Entre os teatros temáticos apresentados, houve o do movimento sem terra 

organizado por um grupo de senhoras. Elas providenciaram a montagem de acampamentos, 

música de fundo e figurino. Ao final, os alunos explicaram para os colegas a história do 

movimento sem terra. 

Ao lado dos círculos de debates e teatros temáticos, foi elaborado e aplicado o método 

do princípio ético com intuito de solucionar as dificuldades de convivência e vivência entre 

mim e os alunos e principalmente entre eles. Para que eu pudesse dar aula, era necessário 

estabelecer a convivência e a vivência entre os alunos. Aprendemos, na socialização primária, 

a educação necessária para sermos humanos, a nos relacionar, viver e conviver com o outro. 

Mas, pelo que parece, as famílias terceirizaram essa função para a escola, para as mãos 
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redentoras do professor. Todas essas iniciativas e intervenções pedagógicas foram embasadas 

nos ditames da LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) (BRASIL, 1996), 

referente aos artigos 2º e 3º com o objetivo de ilustrar a sua importância frente ao combate à 

evasão, à repetência e à violência escolar sem descuidar da formação integral do alunado: 

 

Art. 2º A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de 

liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho. 

 

Para efeitos de esclarecimento, o planejamento das aulas foi inspirado em alguns 

princípios do Art 3º da LDB (BRASIL, 1996):  

 

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a 

arte e o saber; 

III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; 

IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância; 

X - valorização da experiência extraescolar; 

XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais; 

XII - consideração com a diversidade étnico - racial. 
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Capítulo III 

Prisioneiros do medo 

 

 

Em 2014, a atribuição de aulas me encaminhou a uma outra escola, situada a 20 

minutos da minha casa, na região do Grajaú. Ela era classificada pela Diretoria de Ensino 

como prioritária, pois apresentava índice de desenvolvimento baixo, conforme o Índice de 

Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo (IDESP). Entre alguns fatores para a 

permanência desse quadro estavam a alta taxa de evasão, repetência e mal desempenho dos 

alunos apresentados nas provas do Saresp (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do 

Estado de São Paulo). Além disso, a escola situava-se próxima à favela da região da periferia 

do Grajaú. 

Fui muito bem recebido pela equipe da coordenação. Contudo, apesar de a escola ser 

bastante hospitaleira não só comigo como também com outros colegas, ela tinha a fama de ser 

bagunçada, com problema de indisciplina por parte dos alunos. 

A charge abaixo destaca a realidade de muitas escolas da periferia. Por conta da 

desmoralização da carreira docente, o descrédito da educação pública e a negligência das 

escolas em trabalhar a educação de valores em torno da moral e ética vem levando esses 

estabelecimentos de ensino a um espaço de “terra de ninguém” em que vigora não o bom 

senso, mas a intimidação e o medo.  

 

Figura 08- Crianças armadas nas escolas 

 
Fonte: br.pinterest.com 

 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAYQjB1qFQoTCPzlxOCDk8YCFUzPgAodidMDxw&url=https%3A%2F%2Fbr.pinterest.com%2Fpin%2F381257924680731044%2F&ei=bXd_Vbz7GMyegwSJp4-4DA&bvm=bv.95515949,d.eXY&psig=AFQjCNF23V06qiGV252USZYW5jdoZdUJrg&ust=1434503399914368
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O mural da escola era grafitado por dentro e por fora. Explicitava a ideia de trazer a 

comunidade para dentro da escola ou se sentido parte dela. Talvez isso justificasse o 

funcionamento do conselho participativo com alunos e pais.    

Nos corredores, as lâmpadas foram arrancadas e, nas salas e no anfiteatro, carteiras 

quebradas, estofados rasgados com canivetes e paredes pichadas. Enfim, esse foi um dos 

motivos que acenderam a minha busca no sentido de diagnosticar as causas desse conflito, 

denominado por mim como crise de autoridade que assolava a escola, sem cair fatalmente na 

percepção de autoridade baseada no autoritarismo.  

A charge abaixo põe em destaque a crise da autoridade docente e a falta de 

credibilidade da escola perante os alunos, sem contar a falta de diálogo entre ambos, gerando, 

assim, uma cultura da busca pelo poder pela intimidação e a violência. 

 

Figura 09- Violência escolar 

 

Fonte: raiosdesabedoria.blogspot.com 

 

No decorrer do ano letivo, percebi que aumentavam as reclamações dos alunos acerca 

dos mesmos professores X ou Y que, segundo eles, enfatizavam, em suas aulas, a preferência 

a determinados grupos de alunos e a discriminação a outros. As brigas e os desentendimentos 

eram frequentes entre os alunos, professores e vice-versa. As práticas de violência partiam do 

simples palavrão até a agressão física, passavam pelo abuso de autoridade, a exposição 

pública e o constrangimento. 

Recordo de ter participado de algumas reuniões pedagógicas. Eram comuns atitudes de 

intolerância e falta de ética por parte dos colegas professores com relação à gentil 

coordenadora pedagógica. Na primeira reunião pedagógica da qual participei, presenciei tal 

fato de desrespeito que fez com que a coordenadora chorasse e se sentisse fragilizada. 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCIbI5ZiIk8YCFcWQDQodhGkAJg&url=http%3A%2F%2Fraiosdesabedoria.blogspot.com%2F2011%2F11%2Fas-avaliacoes-na-educacao-brasileira.html&ei=FXx_VcbpB8WhNoTTgbAC&bvm=bv.95515949,d.eXY&psig=AFQjCNFK5Y-q7s0d4vieybl_g0Gt8X_3aQ&ust=1434504574486702
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É comum entre os professores velhos de casa e os efetivos depreciarem a aula do 

colega ou mesmo dar aquela “queimada” na sua postura pedagógica diante da coordenação, e 

maior ainda é o requinte de maldade se o diretor estiver presente. 

Cheguei a presenciar colegas dizendo: “a minha prova é a mais difícil, só passa quem 

realmente sabe”; ou “cada atividade minha vale 1,5”; “a minha aula é magistral, o resto é 

conversa”. Muitos deles confiavam na chamada média ponderada. A média ponderada das 

notas, como a maneira como era atribuído o valor numérico das avaliações, em nada dizia 

sobre o processo de aprendizagem ou sobre os conhecimentos mínimos alcançados. O rigor da 

quantificação deixava em segundo plano a qualidade da aprendizagem alcançada, fosse pelo 

docente, fosse ainda pelo alunado e seus pais e principalmente para a escola. 

Tal como retratada na charge a seguir, constatei, ao longo da minha carreira, que, não 

raro, as avaliações aplicadas pelos docentes não estavam a serviço do aprimoramento e do 

desenvolvimento das competências necessárias no artigo 35 da LDB e também das 

potencialidades dos alunos. Em vez disso, elas optavam pelos exames visando atender um 

capricho emocional ou faziam parte de um acerto de contas do professor em relação ao aluno 

indisciplinado na sua matéria. A própria escola acabava se encarregando de selecionar, por 

meio das provas, alguns alunos e transferir outros para outras escolas para não ter o risco de 

comprometer o IDESP da escola e cair no grupo de escolas prioritárias, ou seja, aquelas que 

não alcançaram as metas pretendidas, fixadas pela secretaria da educação.  

Dada essa constatação, a crise do ensino médio, ao meu ver, decorria principalmente 

da comunidade escolar, professores, coordenadores e gestão escolar por desconhecerem os 

princípios básicos propostos na LDB enfatizadas no artigo 35, descrito logo a seguir, 

fundamentais para a caraterização do ensino médio.  

 

Art.35. O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de três 

anos, terá como finalidades: 

I. A consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino 

fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 

II. A preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para 

continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas 

condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; 

III. O aprimoramento do educando com pessoa humana, incluindo a formação 

ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; 

IV.  A compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 

produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. 
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Figura 10-  Ensino Médio 

 

Fonte: raiosdesabedoria.blogspot.com 

 

Era mudança de módulo, quando entrei no 1° Ano. Lá, percebi que os alunos não 

interagiam, eram desinteressados, apáticos e desmotivados. A classe era organizada segundo o 

grau de assimilação e marginalização dos grupos, segundo as normas e desempenho escolares. 

Como de costume, os alunos interessados dirigiam-se para frente, em seguida os meio 

interessados na metade da sala e, por fim, a chamada turma do abismo. 

 

Figura 11- Indisciplina escolar 

 

Fonte: http://grooeland.blogspot.com. 

 

Alguns alunos chegavam a relatar que não confiavam em ninguém daquela classe. Foi 

então que veio a ideia de trabalhar o processo de socialização em interação com o conteúdo 

sociológico, de modo que a classe participasse e se envolvesse nas atividades que 

demandassem habilidades de conteúdos interpessoais, sócio-emocionais, corroborando a ideia 

de escola como um lugar de aprendizado das relações sociais. 

Antes de criar as estratégias para combater este conflito de autoridade pelo qual a 

escola estava passando, busquei nos PCN’s (Parâmetros Curriculares Nacionais) (BRASIL, 
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1996) algumas propostas governamentais sugeridas por esse documento para combater a 

evasão, a repetência e a crise de autoridade que estava assolando a escola, uma vez que a 

escola estava fracassando na sua missão educativa. 

Com isso, procurei trabalhar didaticamente o recurso dos temas transversais com a 

preocupação de demandar uma formação integral do aluno. Os relatos dos alunos A, B e C 

afirmam:  

 

Durante esse módulo, através das aulas teóricas e práticas, aprendemos bastante a 

refletir sobre nossas atitudes que muitas vezes agimos com preconceito e 

praticamos bullyng com o próximo e com os teatros que fazem atuar nesse meio e 

ver como realmente é, fazem mudar nosso pensamento em relação a isso. 

 

Há também a diferença de gerações, machismos e etnia que aprendemos e que tem 

grande importância para nossa aprendizagem e evolução. 

Com isso as aulas de sociologia esta fazendo com que a cada dia mais tenhamos 

liberdade de expressão e uma mente aberta, deixando todas diferenças ruins para 

trás, pois afinal somos iguais.     

 

Ao longo do tempo, percebi que a equipe pedagógica conhecia um pouco sobre os 

temas transversais, embora os ignorassem, em suas práticas pedagógicas e na elaboração do 

Plano Político Pedagógico, pois não havia nenhuma menção a ele. 

Em face disso, é possível apontar para um dos motivos que levam ao distanciamento 

entre teoria e prática. Mais ainda, não há nenhuma proposta efetiva visando a suprir as 

dificuldades conceituais e práticas dessa abordagem. Logo, os professores não manifestavam 

nenhum interesse em trabalhar com esses temas; para eles, bastava aplicar o conteúdo 

programático do currículo do Estado de São Paulo. 

Busquei observar atentamente e estudar o perfil da classe, com objetivo de conhecer o 

contexto social em que os alunos estavam inseridos para achar o tema gerador, ou seja, o 

conteúdo da experiência vivida a ser trabalhado com o cuidado de não recair na transmissão 

de meros conteúdos estruturados distantes da vivência social do educando, ato considerado 

por  Freire (2006)  uma invasão cultural ou um depósito de informações pelo fato de não 

recorrer ao saber popular. Ao tomar nota disso, procurei envolver a todos na discussão, 

baseando-me no conteúdo solicitado pelo currículo do Estado para o 1º ano do colegial no 

tocante à socialização primária e secundária. Organizei uma seleção de artigos de opinião que 

mobilizassem a reflexão em torno dos novos arranjos da instituição família, com a 

preocupação de gestar uma formação e demandar uma experiência educativa com vistas a 

ensejar no alunado o aprender a aprender, aprender a ser e sentir, do saber pensar, do 

questionar criticamente, ter consciência política, ter curiosidade científica, ter relações de 
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respeito e tolerância com seu semelhante. Enfim, contribuir para uma formação integral do 

aluno, ampliando os conteúdos da nossa atividade docente, propiciando despertar nos alunos 

uma aprendizagem significativa. 

 Logo abaixo, há dois relatos de dois terceiros anos colegiais. O primeiro relato nesta 

ordem é de autoria dos 6 alunos A,B,C,D ,E, F; e um é do aluno de outro terceiro ano 

colegial: 

 

Neste bimestre teve grande produtividade nas aulas de sociologia, mesmo o módulo 

senso curto e rápido, consegui compreender tudo o que era pedido. E o que eu acho 

mais interessante é o jeito que ensina, o jeito como os alunos se sentem livres para 

se expressar, sem medo de julgamento. 

 

O melhor foi o modo como aprendemos e aperfeiçoamos o nosso pensar, nossa 

opinião, conseguimos aprender com o próximo, e muito mais com o professor. 

 

 Com atividades diferenciadas, as aulas de sociologia foram bem interessantes, 

aulas com debates e teatros foram bem aceitas e mais produtivas com esforço de 

quase 100% dos alunos. Tivemos como certa atividade um filme “ Gattaca” fizemos 

uma pequena explicação sobre o filme, uma dissertação onde colocamos nossas 

opiniões, como avaliação um debate teórico em sala de aula bem divertido onde 

pudemos aprender mais a desenvolver o assunto, e por parte de alguns alunos que 

perderam um pouco da vergonha com esse tipo de atividade se soltaram mais e 

conseguiram ser bem avaliados pelo professor, logo na aula seguinte tivemos um 

“teatro improvisado” onde podemos demonstrar e retratar a violência em vários 

quesitos e também apresentamos a solução pelo “diálogo” com esses aulas 

produtivas e bem animadas por fim finalizamos com uma confraternização com 

animação e união da sala com o professor e com um fim emocionante ficamos muito 

felizes em terminar as aulas de sociologia por termos aprendido nada mais que o 

respeito e que podemos fazer a diferença com o próximo. 

 

Os alunos sentiram-se motivados, debateram e contextualizaram os temas retratados 

nos artigos, sistematizaram o conteúdo dos saberes deles sem deixar de dialogar com o 

repertório sociológico. 

Ao ouvir a explanação de cada grupo, a emoção tomou conta de alguns alunos dos 

grupos e rapidamente contaminou a classe. Houve um relato emocionado de um adolescente 

negro que, segundo ele, sofreu a violência do abandono de seus pais e, por isso, fora acolhido 

pela avó. Passaram-se alguns anos, e a avó faleceu. Percebi nas entrelinhas que foi externada 

na sua fala a dor do desamparo, o desejo de ser desejado negado por aqueles responsáveis pela 

sua primeira educação para se tornar um ser humano. 

Finalizado o relato, percebi que aluno ganhou certa reputação da classe. Não preciso 

nem dizer que, ao término dos relatos, meninos e meninas o abraçaram, devolvendo a sua 

autoestima e o reconhecimento que há tanto tempo não sentia tamanha sensação de nascer de 
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novo. Cheguei a ouvir dos alunos que, muitas vezes, julgamos sem entender profundamente 

as razões que levavam as pessoas a agirem daquela forma. 

Após o depoimento emocionante do aluno, passaram-se alguns meses e retornei à 

classe no 2º bimestre. Notei que ele havia mudado, estava mais confiante e, segundo seus 

colegas, até mais “saidinho”. 

No 3º bimestre do ano letivo, mudança de módulo, mudança de classe, entrei no 3º 

ano. Lá me ocorreu trabalhar uma ideia experimental denominada Laboratório de Cultura 

Política. O procedimento a ser seguido consistia em cada grupo montar a sua ideologia de 

partido e revelar sua situação de oposição ou situação ao partido no poder, o seu programa de 

governo, procurando atender os interesses da sua bancada formada pelos segmentos da 

sociedade civil. Deveriam também construir suas respectivas mídias para formar opinião e 

alterar as preferências e o comportamento do eleitorado, quanto ao comportamento do 

eleitorado e à criação de projeções de tendências das posições de cada um dos candidatos, 

além, é claro, da vitória de cada um deles. Reservei essa nobre missão aos alunos 

encarregados de presidir o instituto de pesquisa. 

Tal como ocorre na televisão, as mídias da oposição e situação procuravam sabatinar 

os candidatos tanto ajudando seus candidatos quanto atrapalhando os adversários do seu 

partido.  

Essa situação-problema apresentada aos alunos visava criar e propor uma situação de 

aprendizagem em que o aluno recorresse à maneira de pensar ampliada e contextualizada 

entre o tema sugerido e o seu cotidiano, à luz das teorias e conceitos da cultura política e de 

outras áreas afins necessárias para problematizar e compreender o funcionamento e o papel 

dos diversos atores envolvidos na eleição: mídia, partidos, institutos de pesquisa, empresas 

financiadoras, bancadas de diversos segmentos da sociedade civil, eleitorado.  

Observa-se, no diagrama abaixo, que os atores destacados estabeleceram uma relação 

de interdependência, retroação, relação e interação.  
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Figura 12- Diagrama do laboratório de cultura política 

 

 

Aliado a isso, os alunos recorriam ao conteúdo do currículo oficial de sociologia do 3º 

ano do ensino médio, tais como: Estado e governo; formas e sistemas de governo; 

organização dos poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário; eleições e partidos políticos que 

seriam trabalhados naquele bimestre. A eleição que foi proposta nessa situação-problema era 

para as funções de vereador, deputado federal e estadual, senador, presidente e governador. 

A avaliação visou a acompanhar o desenvolvimento de todas as etapas da situação 

problema apresentada aos alunos. Primeiramente, a assimilação dos conceitos e teorias da 

cultura política; segundo, a aplicação e estratégias adequadas para cada situação em particular 

e terceiro a mudança de atitude e comportamento voltado para o exercício da cidadania e da 

responsabilidade civil. 

Próximo do final do 4º bimestre, ocorreu um incidente denominado de top 10, em que 

as fotos das meninas foram postadas na rede em forma de vídeo com comentário depreciativo 

e difamando a imagem. 

Como reação, houve indignação da parte dos pais. Alguns ameaçaram processar a 

escola caso não tomasse providencias cabíveis para solucionar tal fato. Nessa ocasião, estava 

trabalhando o conteúdo do currículo do Estado referente às violências e suas formas nos 2º e 

3º anos. Ao entrar na sala das alunas, vítimas do top 10, surgiu o interesse das garotas em 

mobilizar com a turma delas uma consciência social a respeito das consequências da prática 

do bulling. Foi, então, que elaboramos juntos, eu a turma, uma peça no formato de teatro-

palestra em 5 tempos com o objetivo de chamar atenção dos atos de violência mesmo 



64 

 

obliterados entre alunos; entre alunos e professores; filhos e pais; alunos e gestão e a violência 

banalizada do mal no top 10. 

Ao lado disso, propus medidas de precaução para conter a espiral de violência por 

meio de ações e atitudes que alertava a responsabilidade de cada um perante seus atos, bem 

como a importância do respeito e o diálogo como estratégias para dirimir a onda de violência. 

O diagrama abaixo destaca a interação, a retroação, a interdependência e a interação entre 

cada um dos entes envolvidos no circuito recursivo, seja da violência como também da sua 

superação. Logo abaixo o diagrama do teatro-palestra sobre a temática da violência em 5 

tempos. 

 

Figura 13- Diagrama do teatro-palestra de cinco tempos 

 

 

Como resposta a esse incidente, em vez de trabalhar o conteúdo da proposta curricular 

do 4° bimestre destinado para o 1º ano de propor o tema de desigualdade, optei em trabalhar o 

fenômeno da violência com o objetivo de estabelecer um vínculo entre os conteúdos à 

realidade global, visando revelar as suas relações, as associações e as contradições. Procurei 

dar ênfase à problematização do fenômeno da violência e seus desdobramentos na dimensão 

simbólicas, física, sexual, escolar, doméstica e psicológica.  

A peça foi apresentada para a comunidade escolar. Logo após, foi explicada cada cena, 

identificando as causas da violência e as formas de prevenção e adiante se abriu para as 

perguntas para interagir com o público. Um ano depois do projeto de conscientização 

trabalhado nesta escola, veio à tona essa reportagem, publicada no IG: 
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 Fonte: Por Carolina Garcia - iG São Paulo | 02/05/2015 10:36 
Ranking que virou moda nas favelas de São Paulo leva jovens à depressão. "O Top 10 

destruiu a minha filha", diz mãe 
Nayara, de 14 anos, e Lara, de 18, disputavam uma coroa, mas não sabiam. Morando no Grajaú e 

Embu das Artes, extremos de São Paulo, as duas - cujos nomes verdadeiros serão preservados -
 conquistaram o posto de "Rainhas do Top 10". Apesar do título nobre, o ranking que virou moda na 
periferia não busca engrandecer as eleitas. “4º lugar: a mais vadia da favela”, exibe a montagem. Com 
menos de um minuto de duração, os vídeos ganham as vielas pelo WhatsApp e coroam meninas com uma 
fama que elas nunca  

“Esse Top 10 é uma peste. Está na favela toda”, conta a vendedora Camila, de 33 anos, que usa 
nome fictício, como as outras entrevistadas. Descobrir que a filha Nayara havia enviado uma foto nua ao 
colega de classe foi o primeiro susto. No mesmo dia 16 de novembro, a imagem já tinha sido vista por 
toda a escola e admirada nos botecos de Jd. Santo Eduardo, em Embu das Artes. “Meu mundo caiu”, 
desabafa. 

Um dia após o outro, Nayara conquistava novas posições no Top 10. Até ganhar uma página fake 
no Facebook. Agora, ela era a Pietra. “Minha vida acabou. Por onde ando sou a 'famosinha do Top 10' ou 
'Pietra'. Perdi meu nome, minhas amigas e não gosto de sair de casa. É difícil aguentar isso”, conta a 
jovem. Para ela, colegas “recalcados” são os responsáveis pela exposição. Mas não quer descobrir. A saída 
mais fácil foi abandonar a escola e tentar cursar o nono ano do ensino fundamental em outro local. 

As montagens acompanham músicas de funk com conteúdo sexual e usam fotos de redes sociais 
das intimas. Poses sensuais são um prato cheio aos agressores, que abusam dos xingamentos contra as 
jovens, maioria menores de idade. São inúmeros os vídeos na internet que mencionam crianças e 
adolescentes, com idades entre 9 e 18 anos. Não satisfeitos, os autores ainda picham os muros da rua das 
eleitas. “S. L. Puta Top 10”, diz a pichação em uma rua no bairro Jd. Castro Alves, região do Grajaú. 

“Distribuidora de Aids” 
Segundo moradores, a “brincadeira” não é realizada somente por meninos. Kátia, de 45, mora no 

Jardim Guarujá, zona sul da capital, e aposta que a filha Lara foi prejudicada pela atual namorada do ex. 
“Ela tem ciúmes e aí espalhou para a favela toda que minha filha era distribuidora de Aids”. Lara então foi 
levada a um posto de saúde para fazer um exame para DSTs, que veio negativo. Nervosa, Kátia foi até a 
escola mostrar o resultado para a direção da escola. “Queria limpar a reputação dela. Ando na rua e só 
escuto: ‘Olha a rainha do Top 10’. Não é justo”, diz a dona de casa. 

 
Arquivo Pessoal: Muro em rua do Jardim Castro Alves exibe pichação sobre Top 10 
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Após sair no Top 10, Lara passou semanas trancada no quarto, chorou muito e decidiu cortar as 
amizades do bairro. Em momentos de raiva, chegou a dizer para a mãe que acabaria com a própria vida, 
pois não aguentava a vergonha. “Hoje voltou a trabalhar, frequenta a faculdade. Mas só isso. Não fala 
tanto e já não é mais a filha que eu tinha antes. O Top 10 destruiu minha filha”, lamenta Kátia. 

Para a psicóloga Elizânia Francisca, que oferece oficinas de sexualidade na Unidade Básica de 
Saúde (UBS) no Grajaú, a exposição gera consequências graves nas adolescentes. Pode traumatizar e 
evoluir para uma depressão. A profissional busca hoje alertar agentes de saúde sobre a prática nas 
comunidades e participa do grupo Mulheres na Luta, que irá cobrir as pichações pelo Grajaú no dia 23 de 
maio. 

“É uma espécie de bullying com uma questão machista muito forte. Elas sofrem com a 
perseguição quando apenas estão descobrindo a sexualidade e, sem apoio, se fecham no próprio mundo”, 
avalia. Segundo Elizânia, a prática começou como um ranking das mais bonitas da escola e virou hoje uma 
arma de humilhação. “Independente de elas terem feito alguma coisa ou não”. 

O coletivo feminista Abayomi Aba da região de Parelheiros, bairro extremo da zona sul da capital, 
se reuniu neste mês para debater a necessidade do Top 10 ser discutido dentro das salas de aula. Para 
Tatiana Rodrigues, fundadora do grupo, a prática acaba com a sexualidade da menina. “Ele diz para a 
vítima que ela não deve confiar em ninguém e que ela mereceu ser exposta daquele jeito”.  

 

Para minha surpresa, uma semana antes de finalizar o 4º bimestre, a coordenadora 

chamou-me à sala do 2º ano, pois os alunos queriam falar comigo. Subi as escadas e tirei 

minha chave do bolso para abrir a porta. Confesso que fui acometido por uma surpresa 

inesperada, os alunos batendo palmas e gritando o meu nome. 

A surpresa tinha como objetivo, segundo eles, de agradecer pelo trabalho feito em unir 

a classe antes dividida e, por vezes, incomunicável. Nessa hora, percebi que a minha busca foi 

resgatar a ideia de autoridade tão desgastada entre o professorado, num momento em que nós, 

professores, passamos por tamanho desprestígio e descrédito e falta de respeito por parte do 

alunado e por extensão da sociedade e do governo. 

Com certeza, esse foi o outro componente do método e da didática transdisciplinar que 

foi trabalhado nesta escola por conta do relato de uma série de situações de descrédito à 

autoridade da equipe pedagógica e às circunstâncias que levaram a escola a ser estereotipada 

como bagunçada. 

Houve um debate em uma classe em que estávamos problematizando a ideia de 

autoridade acerca dos seus valores, visão de uma época e significado. Os alunos diziam que 

me respeitavam porque eu os respeitava e porque gostavam de mim como pessoa e 

profissional. Quanto a alguns dos meus colegas, não os respeitavam porque agiam de forma 

autoritária e costumavam ignorar a presença deles.  

Na escola, foi aperfeiçoado o processo avaliativo, que consistia no modelo de 

avaliação de aprendizagem e também nos conteúdos de avaliação conceitual, procedimental e 

atitudinal, conforme a leitura do enfoque globalizador de Zabala (2002), com o intuito de 

assegurar a entrada e a permanência do alunado por meio de ações que levavam a 
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democratização do ensino e da aprendizagem e, principalmente, acompanhar o 

desenvolvimento das potencialidades compreendidas, segundo as abordagens das inteligências 

múltiplas de Gardner (2005). 

O conteúdo referente a fatos são informações que dizem respeito a nomes, datas e 

acontecimentos. Neste tipo de conteúdo, exigem-se habilidades de memorizar de forma 

significativa e contextualizada por meio de diferentes atividades. 

Quanto aos conteúdos referentes a conceitos e princípios, exigem-se aprendizagem de 

conceitos e princípios, cujo objetivo é compreender os conceitos para uso de interpretação ou 

demandar conhecimento de situações com vistas à construção de outras ideias. Todavia, a 

toda nova experiência e o surgimento de novas situações haverá uma reelaboração e 

ressignificação dos conceitos. 

Os conteúdos procedimentais remetem às aprendizagens de procedimentos relativos à 

aprendizagem das ações, reportando atividades com os quais fundamentam a sua realização. 

O exemplo disso são as técnicas, métodos, destrezas e habilidades. 

No conteúdo atitudinal, destacam-se os conteúdos agrupados em valores, atitudes e 

normas. Disso depreendem-se os princípios e ideias éticas, atitudes, como solidariedade, 

tolerância, respeito ao outro, a observação das normas, cooperação, participação e 

colaboração. 

 Face a isso, é imprescindível estabelecer a mediação do professor no processo de 

aprendizagem dos alunos. Faz-se necessário, portanto, conhecer quem é o aluno e em que 

nível de aprendizagem ele se encontra. 

A adoção dessa abordagem educacional tem em vista fomentar uma educação global 

no alunado. Assim, devemos propor um currículo escolar em que os conteúdos disciplinares 

ultrapassem os feudos disciplinares e os muros da escola a fim de fomentar conhecimentos 

que ajudem a suscitar reflexões da realidade e das necessidades e problemas da comunidade 

escolar inserida, sem deixar de inserir conhecimentos de outras realidades que escapam aos 

registros disciplinares da grade curricular. Deve-se dar atenção ao desenvolvimento de 

conteúdos contextualizados com a realidade vigente com o objetivo de agregar significados à 

aprendizagem do alunado de modo que possa assumir responsabilidade e assumir 

compromisso com a qualidade de sua aprendizagem. 

Acrescentam-se, como medidas pontuais, a incorporação da figura dos debatedores 

durante as atividades avaliativas dos seminários temáticos para auxiliar no processo avaliativo 

de ensino e aprendizagem. Aqui os alunos avaliam seus colegas e se autoavaliam acerca dos 

conteúdos mínimos solicitados e trabalhados em cada bimestre. Essa prática ajuda-os a se 
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conscientizarem do quanto conseguiram avançar, tendo como parâmetro os conteúdos 

mínimos e a mudança de atitude e postura solicitadas em cada conteúdo e trabalhadas em sala 

de aula. 

A aplicação dessa atividade tem a intenção de despertar o senso de responsabilidade 

por parte do desenvolvimento da sua aprendizagem. Ao debaterem e questionarem os temas 

dos colegas, os alunos devem mostrar destreza ao trabalhar os conceitos quanto ao significado 

deles, quanto a sua aplicação e à mudança de atitude esperadas por cada um deles, ou seja, as 

habilidades e competências exigidas em cada bimestre do ano letivo para trabalhar 

determinados conceitos e teorias sociológicas. 

No último dia dos pais, presenciei uma funcionária da escola querendo processar um 

professor que tinha a fama de ser o mais odiado na escola. Sempre dizia que o conteúdo era 

que importava e nada mais. Por ele ser da área de exatas, sempre que ele fazia esses 

comentários, surgia a imagem na minha cabeça de ele ver e tratar os alunos como átomos, 

desprovidos de consciência, intenção e de emoção. 

Com o passar do tempo, passei a conquistar o respeito e a admiração dos alunos, da 

gestão e alguns dos meus colegas professores – talvez por conta da minha inquietação de ter 

me levado a associar a ideia de autoridade com respeito à busca do reconhecimento do meu 

aluno. Afinal, sem ele, não seria possível a razão de ser do nosso trabalho. 

Por último, propus ao meu alunado do 1º ano a apresentação de uma oficina abordando 

o tema GTA, por conta do tamanho interesse dos alunos em falarem com propriedade sobre o 

desenvolvimento deste game em diversos momentos da história. Aproveitei o ensejo e 

solicitei que problematizassem parte da sociedade brasileira por meio desta interface de 

cultura digital. O que o GTA poderia sinalizar em termos de mudança de comportamentos 

social, em termos de valores e sociabilidades? Qual a concepção de sociedade e homem 

abordada nos jogos?  

Foi então que eles apresentaram o seminário. Pedi que ministrassem uma palestra 

sobre o jogo e suas implicações sociais e culturais na sociedade contemporânea. O que o GTA 

pode nos revelar ou sinalizar em termos do comportamento social contemporâneo?  

Logo, abaixo estão os gêneros textuais junto com os capítulos do livro texto propostos 

para serem trabalhados em cada bimestre em todas as escolas em que atuei como professor de 

sociologia. 

1° Bimestre: artigos de opinião; 

2º Bimestre: letras de músicas; 

3º Bimestre: Charges e tirinhas; 
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4º Bimestre: Filmografia. 
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Diante disso, cabe fazer menção a um relato de como os alunos receberam essa 

proposta didática: É o que diz o aluno A:  

 
Professor, primeiro quero te parabenizar pelo seu trabalho e paciência que teve na 

nossa sala, RS. 

Quero te agradecer por esse ano letivo, e por não ter feito as aulas a base de textos 

enormes. Durante o ano, aprendi muito mais na forma dinâmica, afinal, quem criou 

essa regra que só se aprende com texto? As aulas foram super aproveitadas, talvez 

tenhamos “aprendido mais” esse ano do que em qualquer outro. Teatro, música e 

debates tem tudo a ver com a juventude, e você conseguiu a sua forma de colocar 

em sala, fazendo uma aula que chame atenção e nosso interesse. 

Parabéns professor, em alguns anos, será um profissional fantástico, com seu 

próprio método de ensino. O admiro, e algum tempo quero ver o seu sucesso! 

Obrigado.. 
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Capítulo IV 

Resgate da humanidade perdida nas mentes dilaceradas. 

 

 

De acordo com Zabala e Laia Arnau (2010), as competências surgem como uma 

necessidade de superar um ensino baseado na memorização mecânica de conhecimentos dos 

conteúdos escolares, fato que implica dificuldade em aplicar esses conhecimentos na 

resolução de problemas e desafios em diferentes âmbitos da vida prática. A educação escolar 

está muito longe de ensinar os alunos, de prepará-los para responder problemas aos quais 

serão expostos ao longo da vida, uma vez que não mobiliza uma aprendizagem de 

competências com vistas a lidar com os desafios decorrentes de diversos âmbitos da vida 

mediante a mobilizar ações em que tece em conjunto conteúdos de componentes atitudinais, 

procedimentais e conceituais. 

Toda atuação efetiva sempre mobilizará a utilização de conhecimentos inter-

relacionados às habilidades e às atitudes, portanto, não procede o senso comum em dizer que 

há antagonismo entre competência e conhecimento. 

De forma ampla, as habilidades que dizem respeito ao campo do saber-fazer estão 

relacionadas à aplicabilidade prática do trabalho intelectual, ou seja, à maneira de como se faz 

uso do conhecimento em situações práticas. As atitudes situam-se na dimensão do saber-ser 

referentes às dimensões éticas envoltas dos valores, crenças e princípios de cooperação, 

solidariedade, tolerância etc. O conhecimento é um conjunto de saberes, sejam eles escolares 

ou não, acumulados ao decorrer da vida e de suma importância para viver em sociedade. 

Ao ensinar competências, deve-se empenhar em utilizar estratégias de ensino com 

vistas a responder a situações de conflitos e problemas relacionados à vida real, sem perder de 

vista a dimensão com o compromisso assumido com a arte de ensinar a nos tornarmos 

humanos e ao mesmo tempo respeitar as características de cada aluno. 

Face à abordagem de práticas didáticas por ensino de competências, podemos dizer 

que a sua fundamentação não pode ser reduzida aos conhecimentos fornecidos pelos saberes 

científicos, o que justifica realizar didáticas educacionais focadas no caráter metadisciplinar 

de grande parte dos componentes disciplinares. 

 

Um ensino de competências para a vida exige a criação de uma área específica para 

todos seus componentes de caráter metadisciplinar, o qual permita a reflexão e o 

estudo teórico e, ao mesmo tempo, sua aprendizagem sistemática em todas as outras 

áreas (ZABALA e ARNAU, 2010, p.14). 
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Não posso deixar de dizer que a aplicação de práticas didáticas por ensino de 

competências deve atentar-se para criar condições gerais para sua efetivação na forma de 

estratégias metodológicas baseadas em enfoque globalizador por não haver metodologias 

específicas de ensino voltadas para fomentar competências. 

A aplicação de práticas transdisciplinares com enfoque globalizador tem como 

objetivo central promover a educação de valores por meio da assimilação de valores morais e 

o exercício da ética, do despertar do senso crítico e da consciência da sua situação social a fim 

de despertá-lo para o exercício do protagonismo social em resposta à transformação da sua 

realidade e, por fim, ao desenvolvimento das suas potencialidades entendidas na perspectivas 

das inteligências múltiplas. A partir disso, decorrem os desdobramentos que seriam traduzidos 

nestes objetivos abaixo: 

a) desenvolver habilidades de escrita, leitura e expressão oral referente à abordagem 

de temas sociológicos; 

b) identificar e contextualizar a presença da sociologia no cotidiano; 

c) elaborar problematizações, hipóteses e questões referentes aos valores sociais, 

culturais e históricos a partir das leituras e temas debatidos nos grupos temáticos; 

d) construir argumentações críticas referentes aos temas de interesse público 

abordados pela sociologia; 

e) incentivar a importância do pensamento complexo para a análise de temas que 

emergem dos problemas cotidianos das sociedades; 

f) organizar, relacionar e articular informações em vários gêneros textuais com intuito 

de construir conhecimentos diferentes em situações para construir argumentação; 

g) estimular atitudes que levam ao protagonismo e ao engajamento social; 

h) estimular o hábito e a curiosidade científica; 

i) incentivar a prática da escuta atenta e atitudes de respeito, tolerância e cooperação 

no trabalho em equipe; 

j) incentivar peças de teatro em que faça uso da linguagem corporal para tematizar e 

problematizar assuntos de interesse público da sociedade à escola. 

 

A seguir, é apresentado o tetragrama com seus componentes interrelacionados – temas 

transversais-ética-problematização e inteligências – que simbolizam o enfoque globalizador 

da prática transdisciplinar. Esse tetragrama dos temas transversais vem reforçar o 

compromisso com a formação integral do alunado: aprender a conhecer, aprender a fazer, 
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aprender a viver juntos e aprender a ser conforme os quatro pilares contemplados no relatório 

da Unesco, apresentado por Jacques Delors (2012). Em geral, o tetragrama tem como 

proposta desenvolver no alunado a educação moral e ética; a educação para o exercício da 

cidadania e a educação destinada para formação profissional pela via da abordagem das 

inteligências múltiplas. 

 

Figura 14- Tetragrama formação integral: formação crítica-humanística-profissional 

 

                               Fonte: O autor.  

 

 

Ética: princípio de vivência e convivência; saberes necessários à formação humana e o 

exercício da cidadania e do protagonismo. O princípio ético tomou por base a abordagem 

teórica de autores como La Taille (2013) e Morin (2011).  

Inteligências (cerca de oito), conforme a abordagem das inteligências múltiplas de 

Gardner (1995), estimuladas por meio da criação de situações de aprendizagem, cujo objetivo 

é assegurar o desenvolvimento emocional, racional, social, espiritual e político. Agir de forma 

integrada com essas dimensões é uma nova forma de viver, ser e estar no mundo. 

Problematização: Envolve o olhar atento aos problemas cotidianos das necessidades e 

o conhecimento a priori do alunado, da sua leitura de mundo sistematizados, articulados e 

numa relação recíproca com os conteúdos do saber sociológico de modo a trazer à luz a 

consciência e a realidade da qual faz parte, para, com isso, criar possibilidade de intervir e 

transformá-la. Com intuito de trabalhar em sala de aula uma educação problematizadora 

acompanhada com um enfoque globalizador dos fenômenos da realidade circundante optou-se 

pelas perspectivas teóricas de autores como Freire (1982, 2006) e Zabala (2002).  
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Temas Transversais: utilizados para orientar as propostas do trabalho, tem como 

finalidade precípua a formação para cidadania.  

 

O Ministério da Educação foi responsável por organizar os Parâmetros Curriculares 

Nacionais cuja base da proposição curricular estava assentada uma educação comprometida 

com a cidadania definida no texto constitucional. Os princípios para orientar as propostas de 

trabalho nas escolas são: 

Dignidade da pessoa humana: implica respeito aos direitos humanos, repúdio à 

discriminação de qualquer tipo, acesso a condições de vida digna, respeito mútuo nas relações 

interpessoais, públicas e privadas. 

Igualdade de direitos: refere-se à necessidade de garantir a todos a mesma dignidade 

e possibilidade de exercício de cidadania. Para tanto, há que se considerar o princípio da 

equidade, isto é, o princípio no qual prediz que existem diferenças (étnicas, culturais, 

regionais, de gênero, etárias, religiosas, etc) e desigualdade (socioeconômicas) que necessitam 

ser levadas em conta para que a igualdade seja efetivamente alcançada. 

Participação como princípio democrático: traz a noção de cidadania ativa, isto é, da 

complementaridade entre a representação política tradicional e a participação popular no 

espaço público, compreendendo que não se trata de uma sociedade homogênea, e sim 

marcada por diferenças de classe, étnicas, religiosas, etc. 

Corresponsabilidade pela vida social: implica partilhar com os poderes públicos e 

diferentes grupos sociais, organizados ou não, a responsabilidade pelos destinos da vida 

coletiva. É, nesse sentido, responsabilidade de todos a construção e ampliação da democracia 

no Brasil (BRASIL, 1997, p. 21-2). 

Por tais razões, os temas transversais visam discutir um conjunto de valores 

necessários para a vida em sociedade, orientadas em torno de valores como solidariedade e a 

cooperação, como também se inserem na dinâmica cotidiana do processo de ensino e 

aprendizagem. Em face disso, os temas transversais são considerados conteúdos educativos 

definidos a partir dessas 3 características destacadas logo abaixo: 

I. Estabelece a relação entre a realidade e os problemas sociais; 

II. Conteúdos relacionados a valores e atitudes; 

III. São conteúdos que podem ser desenvolvidos no contexto de qualquer área de 

conhecimento da grade curricular tomando os conteúdos tratados pelos temas 

transversais como parte integrante do conjunto de conteúdos da disciplina; 
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Por isso os temas transversais partem primeiramente da problematização da realidade 

social, tendo em vista a sua contextualização em conjunto com os conteúdos oriundos de 

todas as áreas, principalmente, no que tange a abordagem de conteúdos atitudinais; 

Ao lado disso propõem a formação ético-moral junto com a formação científica com 

objetivo de fomentar o desenvolvimento de capacidades necessárias para o engajamento 

social e formação integral dos alunos. 

 

De acordo com os PCN’s (BRASIL, 1998),  

 

a transversalidade diz respeito à possibilidade de se estabelecer, na prática educativa, 

uma relação entre aprender na realidade e da realidade do conhecimento 

teoricamente sistematizado ( aprender sobre a realidade) e as questões de vida social 

(aprender na realidade e da realidade). 

 

A transversalidade permite não só transpor fronteiras de conteúdos conceituais por 

possibilitar trazer assuntos significativos de teor atitudinal, como também desenvolver um 

trabalho pedagógico tendo como ponto de partida a realidade dos alunos na busca de temas 

que enfocam problemáticas sociais vivenciadas diretamente, ou não, por eles com o intuito de 

serem abordados por diferentes áreas de conhecimento. 

Além de se relacionar com o trabalho da educação de valores, pois os problemas 

abordados dizem respeito a questões de ordem ética e moral dos conflitos e dos problemas da 

sociedade, a transversalidade permite abordagens gerais e complexas de modo a buscar uma 

compreensão mais integrada dos fenômenos. Conforme Yus (1998), os temas transversais 

fazem referência a problemas e conflitos que afetam a natureza, a humanidade e o próprio 

indivíduo. São conteúdos com um importante componente moral, de atitudes, de valores e 

normas, cujo propósito é contribuir na formação integral do aluno. 

Os temas assumem caráter transversal, tanto no espaço como no tempo, quando se 

desenvolvem nas áreas curriculares, a partir de um enfoque globalizado na 

interdisciplinaridade; mas também, quando se tornam presentes nas atividades escolares, no 

ambiente e nas relações sociais. Algumas características podem, ainda, ser apontadas: 

a) desenvolve um pensamento crítico e reflexivo a respeito da realidade, partindo dos 

problemas e dos conflitos sociais, em diferentes situações; 

b) favorece o diálogo com a participação e a interação; 

c) promove a reflexão sobre a situação de conflitos vivenciados pelo grupo; 
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d) promove trabalhos em grupos para propiciar aprendizagem de situações com os 

quais envolvem conteúdos atitudinais; 

e) permite a aplicação de estratégias metodológicas, visando à participação dos alunos, 

bem como o desenvolvimento da capacidade de análise e reflexão sobre seus atos e dos outros 

– considerados necessários para a educação dos valores e do posicionamento crítico diante 

dos acontecimentos do mundo; 

f) permite incitar a motivação dos alunos; e 

g) estimula a conhecer seus desejos de aprendizagem e conhecimento. 

 

A seguir, é apresentado o diagrama do anel recursivo do processo de avaliação de 

aprendizagem – concepção-ação-realidade-diagnóstico-abordagem –, cuja base foi dada pelo 

operador recursivo de Morin (1991), enfatizando a maneira como opera o processo de via 

dupla de autoavaliação e avaliação sensível aos feedbacks da intervenção pedagógica. 

 

Figura 15- Diagrama do processo recursivo de avaliação de aprendizagem: concepção- ação-

realidade-diagnóstico-abordagem 

 
Fonte: O autor 

 

O anel recursivo – concepção-ação-realidade-diagnóstico-abordagem – tem como 

objetivo identificar lacunas, repensar e redefinir as estratégias do fazer pedagógico na 

dinâmica da retroalimentação de prática pedagógica tendo em vista a sua intervenção na 

realidade da comunidade escolar. A interação dinâmica entre a prática pedagógica e sua 

sustentação por parte do referencial teórico, conduz a construção e desconstrução contínuas e 

sistemáticas do planejamento e de estratégias da aula, objetivando alcançar os propósitos e 

compromissos assumidos com a democratização e a permanência do ensino com vistas à 

formação integral que se deseja alcançar. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Após a coleta dos relatos dos alunos, foi possível verificar a confirmação do 

pressuposto de que a aplicação de práticas transdisciplinares para lidar e gestar conflitos em 

sala de aula são capazes de responder aos desafios que se apresentam na forma da 

marginalização dos saberes informais, da violência escolar, da crise de sentido do papel da 

escola e da autoridade docente. 

A adoção dessa prática foi capaz de oportunizar aos alunos das três escolas vivências e 

experiências didático-pedagógicas, voltadas para a formação integral nas três dimensões: 

formação humana e ética, o exercício da cidadania e a preparação de habilidades e 

competências necessárias para o mercado de trabalho – tal como assevera os princípios da 

LDB – Leis e Diretrizes de Base da Educação, para o ensino médio. 

Constatou-se que, após o período de intervenções pedagógicas das práticas 

transdisciplinares, foi propiciado aos alunos o desenvolvimento de uma maneira multifacetada 

de ver o objeto de conhecimento na sua complexidade. Confirma-se, dessa maneira, o alcance 

dos objetivos propostos referentes à colaboração mútua, à articulação, ao diálogo e à interação 

entre as disciplinas que compõem a grade escolar e os saberes, aos dilemas cotidianos e à 

realidade cultural vivida, aos problemas sociais vivenciados e trazidos pelos alunos na escola, 

assentados em uma relação horizontal de parceria e de respeito, e não mais hierárquica e 

autoritária entre docente e discente. 

Dessa forma, as práticas transdisciplinares trazem, em sua proposição, a articulação 

sistêmica da realidade em si e, por isso, elas contribuem para superar a fragmentação do 

conhecimento entre as disciplinas da grade curricular, ao mesmo tempo que as reorganiza em 

saberes agregadores, visando ao desenvolvimento de competências imprescindíveis para o 

estímulo do alunado a uma visão mais complexa da realidade.  

Sendo assim, o uso de práticas transdisciplinares parte do princípio de que se deve, 

primeiramente, compreender as configurações sociais da comunidade escolar, atinadas ao 

contexto de vida dos alunos, de modo que as disciplinas escolares tornem-se mais fluidas e 

abertas e, consequentemente, mais suscetíveis ao tratar os dilemas cotidianos da comunidade 

escolar, proporcionando a aproximação entre os conteúdos teóricos e a realidade vivida pela 

escola.    
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As atividades na forma de situações-problema apresentadas aos alunos tiveram como 

ponto de partida a realidade na qual eles estavam inseridos, cujos temas visavam focar 

problemáticas sociais, vivenciadas de forma direta ou indireta, com intuito de serem 

abordadas as diferentes áreas do conhecimento, sob o viés do enfoque globalizador. Decorre 

daí o desenvolvimento do pensamento crítico e reflexivo no qual o objeto é a realidade e o 

ponto de partida, os problemas e conflitos sociais. Assim, espera-se que o aluno esteja 

preparado para lidar com as diferentes situações a partir da reflexão sobre como vivenciam a 

sua realidade. 

Ao lado disso, foi possível trabalhar, por meio do princípio ético aplicado em sala de 

aula, a educação dos valores, uma vez que grande parte dos problemas diz respeito a questões 

de formação humana, de ordem ética e moral, por meio da reflexão e do despertar da tomada 

de consciência crítica em meio aos conflitos e os problemas vivenciados pela escola. 

As práticas transdisciplinares favoreceram não só o diálogo, a participação e a 

interação mútua entre alunos e professor, como também permitiram promover trabalhos em 

grupo visando propiciar aprendizagem significativas para tratar de conteúdos atitudinais. 

Essa abordagem de práticas transdisciplinares está assentada nos princípios de quatro 

pilares, contemplados no relatório da Unesco, visando fomentar a formação integral do 

alunado com vistas a formação ético-moral, a formação para cidadania e para o mercado de 

trabalho – o que se justifica a opção teórico da metodologia a partir dos pressupostos da 

abordagem de pensadores, como Morin (1995, 2011) e Zabala (2010). 

Este trabalho, portanto, teve como objetivo apresentar aos educadores uma forma de 

gestar os conflitos em sala de aula, aliados à formação integral do alunado voltada para 

formação humana, formação a cidadania e preparação para o mercado de trabalho. O que se 

propõe é uma visão da realidade sob o enfoque globalizador, por meio dos operadores da 

complexidade, com intuito de superar a atual fragmentação e seriação do processo de 

conhecimento avaliados como umas das causas da atual crise que envolve o ensino médio. 
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