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SUMÁRIO PREFÁCIO

Alaim Souza Neto

A obra Currículo e Formação no Ensino de Ciências: discussões 
interdisciplinares emerge em tempos difíceis no contexto brasileiro, não 
apenas no campo educacional, mas, sobretudo, no campo da saúde, 
em meio ao cáotico contexto que vivenciamos com a crise sanitária 
provocada pela Covid-19, impactando fortemente políticas públicas 
de todas as naturezas e aprofundando mais ainda as desigualdades 
e injustiças sociais. Esse preâmbulo consternador é fundamental para 
compreender nossa conjuntura nacional no ano de 2021, principalmente, 
quando são postos à prova alguns dos avanços que pareciam ter sido 
consolidados ao longo dos últimos anos, e que acenavam na direção de 
um projeto de educação, ao menos no âmbito das políticas curriculares 
e de formação, que vislumbrasse uma perspectiva mais emancipatória 
e transformadora. Todavia, vivenciamos um cenário desastroso, de 
desmontes e retrocessos no que tange às questões educacionais.

Como se não bastasse o cenário problemático da saúde pública, 
ainda temos que conviver de forma perversa com ataques político-
econômicos na esfera governamental, em que as faces mais obscuras, 
conservadoras, fundamentalistas, reacionárias e bizarras parecem 
assumir uma dinâmica que despreza e deslegitima de forma sobrenatural 
o valor da Ciência, da Educação, da Escola, e por que não dizer, da 
própria Vida. Alguns dos exemplos para o que dizemos se manifestam 
em diversos movimentos políticos: Projeto Escola Sem Partido, tendo 
como objetivo coibir a falsa ideia de doutrinação “esquerdista” por parte 
dos professores; Base Nacional Comum Curricular, com a implantação 
de um currículo mercantilizado e entreguista aos interesses de grupos 
empresariais ou setores da economia; Novo Ensino Médio, com o objetivo 
de atender de forma equivocada e reducionista um novo perfil de aluno, 
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SUMÁRIO trabalhador; Homeschooling, com o idealista projeto de educação 
familiar, desvalorizando e desprestigiando a natureza da função social 
da escola; Novas Diretrizes para a Formação de Professores, com o claro 
intento de se associar e alinhar à BNCC. Além desses, inúmeros projetos, 
programas, políticas e práticas que atacam os Direitos Humanos, o Meio 
Ambiente, as Universidades Públicas, a Ciência, etc.

Todos representam frentes perigosíssimas que descontroem 
ou rompem com os direitos e pressupostos consolidados pelas mais 
diferentes Ciências ao longo dos anos e com impactos catastróficos 
para os processos de formação humana, educação científica, artística, 
filosófica, etc., pois estão aliadas aos interesses do Capital, nos termos 
do mercado, dos empresários, além dos grupos religiosos e demais 
instâncias de poder, entrincheirando não apenas a Ciência, mas a 
Educação, a Escola, a Universidade, o(a) Professor(a), o Estudante, 
o Trabalhador. Será que atingimos a derrota da Formação Humana, 
Científica, Filosófica, Artística, enfim, do conjunto de conhecimentos que 
pudessem responder pela necessidade de “humanização”, ou seja, da 
produção do gênero humano? A resposta é não... Haverá movimentos 
de resistências e lutas por todos os lados, sobretudo dos lugares e que 
borbulha o conhecimento científico. Defendemos que a Educação pode 
transformar e libertar a todos nós, já que somos protagonistas da nossa 
própria história. Mesmo depois de termos ultrapassado a triste marca 
das 300.000 mortes em meio ao cenário de tristeza e desesperança, 
não estamos derrotados, sem forças e sem esperança. Ao contrário!!!!!

Para aqueles(as) que comungam das mais diferentes teorias 
educacionais, mas que convergem de algum modo para a ideia de 
educação para a liberdade, para a autonomia, para a emancipação, 
para a criticidade, para evitar a barbárie, enfim, para a revolução, em que 
o conhecimento historicamente sistematizado pela humanidade seja o 
principal objeto a ser mediado, como única forma de compreender, 
enfrentar e posteriormente mudar/transformar o mundo, sobretudo esse 
contexto de exaltação à pobreza, de negação da ciência, da cultura, do 
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SUMÁRIO conhecimento, nós diríamos até de espírito, podemos garantir que pelo 
menos um dos artigos que compõem esta obra cumprirá essa função 
de transformação, de reflexão, de crítica.

É nesse complexo cenário que apresentamos essa obra. 
Fruto do trabalho coletivo de docentes dos cursos de Licenciatura 
em Química e Matemática da Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC) - Campus Blumenau, advindos de diferentes áreas 
da Educação, Ensino de Ciências, Psicologia, Linguística, enfim, 
interdisciplinares entre si e comprometidos com a defesa de uma 
educação pública, laica, inclusiva, democrática, tolerante, respeitosa, 
diversa e de qualidade socialmente referendada, e tendo mais 
ainda a participação de discentes, na qualidade de acadêmicos, 
monitores, bolsistas, esta obra apresenta discussões de atividades e 
experiências relativas ao ensino, à pesquisa e à extensão, incluindo 
trabalhos de conclusão de curso, de disciplinas, de pesquisas e de 
extensão, que tratam de questões educacionais relacionadas às 
diferentes problemáticas do Currículo e do Ensino de Ciências.

Nesta obra, em especial, os(as) autores(as) que nos 
acompanharam, Matheus, Adriana, Milene, Cláudio, Jullyana, 
Renata, Fernanda, Fabiana, Maitê, Eduarda, Alessandra, Emanuel e 
Ronaldo contemplaram textos que apresentam debates conjunturais 
de diferentes naturezas, embora tomando sempre como objeto luz 
o campo do Currículo e o Ensino de Ciências, abordando questões 
alusivas à relação entre trabalho e educação, currículo e tecnologias, 
organização e gestão escolar, educação e sexualidade, escola e 
ontologia, ensino e ciências. Conjuntamente, são apresentados 
debates em temas transversais, que vão desde à organização do 
currículo escolar passando pelo ensino, ciências, tecnologias até 
a educação sexual. Enfim, este livro é contemporâneo, reflexivo, 
questionador, e constitui mais uma possibilidade na construção da 
educação crítica, emancipadora, em direção a uma sociedade mais 
justa para todos(as). Resta-nos o deleite da leitura.
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RESUMO: 
Este artigo contempla resultados de uma série de estudos acerca da 
instituição escolar e do processo de ensino-aprendizagem, refletindo sobre 
a função que é desempenhada pela escola e sobre quais são seus interesses 
no que se refere à formação dos alunos em uma perspectiva de mundo 
globalizado e neoliberal. O objetivo deste artigo é refletir sobre os interesses 
da escola dentro do processo de ensino-aprendizagem e sobre quais os 
grupos preocupados com o controle e a sistematização desse processo. Em 
se tratando de procedimentos metodológicos, foi realizada uma pesquisa 
qualitativa de caráter bibliográfico, apoiada principalmente nas teorias dos 
autores Young (2007), Boto (2019), Azevedo (2007), Neto (2019), Silva (2010), 
entre outros. Como resultado da sequência de pesquisas, pode-se refletir 
que as escolas estão preocupadas não em uma formação integral, mas 
sim mercadológica. Portanto, as práticas escolares estão minuciosamente 
alinhadas com a construção do currículo, explicitando o interesse histórico da 
escola na formação de mão de obra para o mercado de trabalho.

PALAVRAS-CHAVE: Escola. Currículo; Neoliberalismo; Formação; Sociedade.
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SUMÁRIO INTRODUÇÃO

Este artigo se origina a partir das discussões levantadas na 
disciplina de Organização Escolar, do currículo do curso de Licenciatura 
em Matemática da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 
Campus Blumenau, ministrada pelo professor Dr. Alaim Souza Neto ao 
longo do semestre 2019.1. Trataremos de uma reflexão crítica sobre 
a escola e sobre os interesses que ela tem dentro do processo de 
ensino-aprendizagem, assim como sobre o currículo nesse cenário, a 
partir de fundamentos teóricos apropriados durante a disciplina.

O recorte teórico a ser desenvolvido por nós é a temática do 
questionamento do papel escolar e sua efetivação na formação dos 
estudantes inserida na interseccionalidade entre as esferas escola, 
currículo, trabalho docente e capitalismo. Observa-se o processo de 
ensino aprendizagem baseado em práticas tradicionais padronizadas 
pautadas na homogeneidade como princípio (BOTO, 2019) e em um 
currículo, como por exemplo aquele proposto pela BNCC, totalmente 
atrelado a uma formação mercadológica (NETO, 2019). Levando em 
consideração esse cenário, é necessária a análise acerca de qual é a 
formação oferecida pelas instituições escolares, se essa é integral, se 
objetiva uma diminuição na desigualdade social, e se é adaptada para 
atender os alunos em sua totalidade considerando suas diferenças. 

A metodologia utilizada refere-se a uma pesquisa qualitativa 
de caráter bibliográfico na qual a revisão literária prioriza autores que 
escrevem sobre as temáticas nas quais as discussões levantadas 
durante o texto estão relacionadas. Levando em consideração essas 
escolhas bibliográficas, destacam-se obras sobre o questionamento 
do papel da escola expresso a partir de conflitos e tensões (YOUNG, 
2007), a questão da uniformização, padronização e organização 
escolar (BOTO, 2019), e ainda, a concepção do currículo como algo 
fechado e como uma disputa hegemônica de atores com interesses 
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SUMÁRIO distintos (FINO, 2017). Deve-se ressaltar, ainda, que o texto não estará 
limitado a essas questões, mas sim a várias outras problemáticas 
surgidas a partir da crítica à escola e do pensamento ingênuo em 
relação às práticas escolares, propondo ao leitor uma reflexão sobre 
um panorama geral de efetivação da formação escolar.

O artigo está dividido em três partes principais. Inicialmente, foi feita 
a problematização da escola e da naturalização do não questionamento 
das práticas escolares. Na sequência, a partir de análises contrapondo 
visões tradicionais do processo de ensino-aprendizagem, foi abordada 
a influência do neoliberalismo na educação, e também, levando em 
consideração a lógica de mercado, foi localizada a importância do 
currículo no processo educacional. O objetivo deste texto é, portanto, 
problematizar os interesses da escola na formação dos alunos por 
meio de questionamentos e reflexões. A partir dessa problematização 
e levando em consideração o currículo como um campo de lutas de 
diferentes interesses (FINO, 2017), almeja-se refletir sobre a importância 
e a valiosidade do controle do processo de ensino-aprendizagem. É 
preciso ressaltar que a partir do controle do currículo é possível interferir 
diretamente no processo educacional, uma vez que a escola é organizada 
por meio do currículo, e assim, é relevante questionar quais são os grupos 
preocupados e interessados com as discussões curriculares.

PRÁTICAS ESCOLARES: VERDADES 
INQUESTIONÁVEIS?

A escola é um locus no qual pressupõe-se que os estudantes 
têm acesso a aprendizagem de um conhecimento poderoso1, esse 
necessário para a construção e formação de cada indivíduo, uma vez que 

1 Conhecimento poderoso é um termo utilizado por Young (2007). Para o autor, a ideia de conhe-
cimento poderoso refere-se a uma educação que possibilite uma formação efetiva ao indivíduo, 
oferecendo aos estudiosos o que é necessário um desenvolvimento pessoal consciente.
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dos outros animais e, na medida em que o adquire, melhora suas 
próprias condições de existência em diversos aspectos, especialmente 
o moral, o intelectual e o material.” (OLIVEIRA et al., 2013, p.2). Ao longo 
da história, observa-se a importância dada ao conhecimento como 
componente fundamental da essência humana, e assim, a escola 
sempre foi encarregada de fornecer o conhecimento poderoso aos 
alunos, que, segundo Young (2007), será poderoso se, e somente se, for 
concentrado em um conhecimento não disponível em casa e levar em 
consideração um currículo centrado no conhecimento especializado.

As escolas “são instituições com o propósito específico de promo-
ver a aquisição de conhecimento [...]” (YOUNG, 2007, p. 1288) assim, os 
alunos frequentam o ambiente escolar para que, teoricamente, ao saírem 
de lá, pensem ou ajam de uma maneira diferente à qual faziam antes, 
ou seja, o processo de adquirir conhecimento tem a função de propiciar 
formas diversificadas e complexas de entendimento da realidade.

A finalidade da escola pode ser descrita como a transmissão de 
conhecimento de um indivíduo ao outro, não somente os conhecimentos 
úteis, mas também aqueles que são necessários para o processo de 
formação de cada aluno, objetivando a obtenção de conhecimento 
científico e do convívio social (OLIVEIRA, et al., 2013). 

O entendimento da função da escola leva-nos a um 
questionamento: de que modo estaria a escola efetivamente cumprindo 
seu papel social formativo no fornecimento do conhecimento poderoso 
aos alunos? Entende-se que as crianças são obrigadas a frequentarem 
uma escola para obterem um conhecimento poderoso que não é 
disponibilizado em casa (YOUNG, 2007). É necessário ressaltar 
que o processo formativo proporcionado pela escola é executado 
tradicionalmente há muitos anos em diversos países no mundo, 
todavia, são poucas as vezes que a efetividade e a execução das 
tarefas pertencentes a esse processo são questionadas. Por exemplo, 
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estão sendo ensinados por suas escolas, a maioria deles simplesmente 
aceita a escolarização como um processo tradicional e obrigatório. 

Assim, seria o papel social cumprido pela escola inquestionável? 
Pode-se levar em consideração que “nem tudo que a escola faz 
estava previsto que ela fizesse” (BOTO, 2019, p.183) uma vez que as 
práticas escolares são definidas por setores sociais importantes, como 
o Ministério da Educação, MEC, o Conselho Nacional de Educação, 
CNE, entre outros, todavia, acabam por serem mascaradas, em 
momentos não divulgadas, ou até mesmo ignoradas, como por 
exemplo acontecimentos relacionados ao desvio de dinheiro destinado 
a escolas públicas, ou também falta de professores, assim como falta de 
formação dos docentes que atuam em certa escola, exclusão de alunos, 
preconceitos de docentes com estudantes, entre outros acontecimentos 
que fazem parte da organização e sistematização da escola entendida 
como um espaço complexo. Vê-se que a partir do questionamento da 
formatação do processo de ensino-aprendizagem é possível a realizar 
análises sobre diversas questões que surgem levando em consideração 
o cenário das práticas escolares entendidas como inquestionáveis.

O papel social cumprido pela escola é questionável e, da mesma 
maneira que as políticas governamentais são analisadas e questionadas, 
as execuções dos projetos educacionais feitos pelas instituições 
escolares também podem ser. O cumprimento da função escolar no 
ensinamento do conhecimento poderoso é então, algo que ainda não 
está sendo totalmente cumprido. Há falta de investimento na formação 
de docentes (ALMEIDA, 2004) e na educação, além disso, outras 
questões como a má gestão escolar por parte de diretores e os cortes 
orçamentários fazem com que o processo de ensino-aprendizagem não 
possa fornecer aos alunos a efetivação desse conhecimento.

Na interface do questionamento acerca da atividade escolar, 
ressalta-se o entendimento das práticas escolares a partir da 
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SUMÁRIO homogeneidade na formação. Há muitos anos é fortemente levada 
em consideração a ideia de educação para todos. É isso que está, 
em tese, acontecendo na atualidade no Brasil. Todavia, a questão da 
homogeneização da formação pode ser interpretada a partir do ponto 
de vista que considera o processo de ensino-aprendizagem com a 
intencionalidade de formar os indivíduos de uma maneira igual, sem 
considerar suas particularidades e suas diferenças. Segundo Boto (2019), 
considera-se que a escola tem como princípio, método e propósito 
declarado, a homogeneidade. É possível fazer uma comparação entre a 
formação escolar e ritos, criando a ideia de ritual escolar:

[...] as crianças em fila, a organização do espaço em classes 
seriadas, a construção de horários para abrigar diferentes 
matérias e disciplinas do currículo, as interações do professor e 
dos alunos no espaço da sala de aula, as carteiras enfileiradas, 
o ponto registrado no quadro negro, tudo isso indicia ações e 
movimentos contidos no que compreendemos por vida escolar. 
[...] Há um processo de repetição nos ritos. (BOTO, 2019, p. 184).

O questionamento da atividade escolar, então, pode ser tão 
complexo e profundo como exemplificado na citação acima: o processo 
de observação dos mínimos aspectos que compõem o espaço 
escolar a partir de um olhar crítico possibilita uma comparação entre 
práticas escolares e ritos, entendida a partir de resultados de ações de 
homogeneização, repetição, excesso, reordenamento e ordem (BOTO, 
2019) praticados pela escola e efetivados pelos docentes. É necessária 
a análise e reflexão em profundidade acerca das práticas escolares 
para que seja possível, a partir de um olhar crítico, desconstruir a 
naturalização de que o processo de formação oferecido deva ser 
tradicionalmente realizado sem ser questionado ou alterado. Se não 
questiona-se a escola, a tradição sempre será mantida.

Sinteticamente, é a partir do questionamento das práticas es-
colares e do papel da escola em si que agora pretende-se proble-
matizar o poder controlador e administrativo que o sistema político e 
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SUMÁRIO econômico de um país tem sobre a educação, objetivando o questio-
namento da função escolar em um contexto de políticas neoliberais e 
também o entendimento da importância do currículo na propagação 
dos objetivos reais do sistema capitalista sobre a educação.

O ESPAÇO ESCOLAR INSERIDO NA 
ESFERA POLÍTICA E ECONÔMICA 

 A influência que a organização política de um país exerce 
na educação é um aspecto necessário a ser desenvolvido para a 
problematização da escola atrelada ao discurso político. Em uma 
interface de expansão das ideias liberais no século XVIII e XIX, “a visão 
de mundo liberal foi usada como justificativa para o expansionismo 
dos Estados Unidos e sua ampla presença nas esferas da vida política, 
econômica, social e cultural de outras nações como o Brasil” (NETO, 
2007, p. 2). Assim, o Brasil passou a ser influenciado pelos ideais 
fundamentais do liberalismo: a liberdade e o individualismo. Com 
a globalização e as várias novas concepções políticas, a partir de 
1990 impera o neoliberalismo, uma doutrina que, segundo Cerqueira 
(2008), consiste na retirada da participação do Estado nos assuntos 
econômicos por meio de políticas de desestatização.

O neoliberalismo apresenta uma retomada de ideias liberais sen-
do forte a ideia de estado mínimo, que, segundo Valle e Struett (2015) é a 
ideia trazida pela doutrina neoliberalista com a intencionalidade de fazer 
com que o estado interfira minimamente na economia, gerando liberda-
de nos comércios e mercados. Assim, diante do cenário apresentado e 
dos ideais neoliberais juntamente com a globalização, propõe-se a refle-
xão da maneira com a qual a escola organiza-se dentro dessa interface.

Afirma Pacievitch et al. (2008), que o neoliberalismo tem 
influência direta sobre as práticas educacionais, uma vez que 
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hegemônico objetivando uma homogeneização, regulação, e 
controle social. Segundo Neto (2019), a educação está inserida em 
um contexto que é influenciado diretamente pelo projeto neoliberal, 
e nesse projeto, o processo educacional é visto totalmente como um 
negócio. Não leva-se em consideração a importância do aluno dentro 
de toda essa problemática, mas sim, o que ele será capaz de produzir 
futuramente, exprimindo a visão do neoliberalismo sobre  a educação, 
que é, segundo Silva (2010), um instrumento capaz de fazer com que 
o sistema atinja metas econômicas importantes a um pequeno grupo 
de interessados, que seriam compostos por pessoas com cargos 
estratégicos e privilegiados. É necessário localizar o espaço escolar 
dentro da sociedade para que seja possível entender o seu papel, 
analisar e observar o que faz a escola e de quais maneiras, muitas 
vezes disfarçadas, ela concorda com o projeto hegemônico neoliberal 
e com a lógica de mercado sistematizada socialmente pelo capitalismo. 

Segundo Silva (2010), a escola está inserida em um contexto de 
neoliberalismo e produção de alunos para o mercado de trabalho, e ela 
adquire um papel social contraditório. A educação é oferecida a partir 
de slogans que exprimem a função escolar como preparação para a 
vida, para lidar com as emoções e os sentimentos, ou seja, para a 
formação do aluno em todas as suas dimensões. Entretanto, a partir da 
análise realizada neste texto, a função escolar apresenta-se atrelada 
ao sistema capitalista, produzindo sua principal força de trabalho. É 
preciso ressaltar que é a partir do currículo que são organizadas as 
escolas, e assim, a principal interferência do projeto neoliberal dá-se 
na composição e sistematização do currículo, um exemplo disso é a 
BNCC2. Segundo Neto (2019) a significação do currículo é distorcida 
dentro da sociedade uma vez que os discutidores de questões 
curriculares “não são somente os profissionais da educação, mas, em 

2 A BNCC foi inicialmente discutida em 2014 (CÂNDIDO et al. 2017) e é um documento que 
propõe uma reforma curricular no sistema educacional brasileiro. Encontra-se hoje em sua 
terceira versão (NETO, 2019).
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e políticos, com o slogan de institutos educacionais e do bem estar 
social” (NETO, 2019) como por exemplo os movimentos Todos pela 
Educação e Movimento pela Base, que são patrocinados por uma rede 
de empresas privadas. A partir do entendimento do neoliberalismo de 
não “[...] apenas uma ideologia, um tipo de política econômica. 

É um sistema, normativo que ampliou sua influência no mundo 
inteiro, estendendo a lógica do capital a todas as relações sociais e 
a todas as esferas da vida” (DARDOT, P. et al., 2016, p. 07), afirma-
se que a influência neoliberal no processo de ensino-aprendizagem 
é direta, e assim, a educação é reafirmada como uma formação 
fabril. Segundo Batista (2011), historicamente, era necessária a 
produção de perfis de indivíduos trabalhadores que se adequassem 
às atividades das fábricas e da mão de obra em geral necessária 
dentro da sociedade, assim, “a escola se adequava às exigências 
do mundo do trabalho organizado, o trabalho pedagógico de forma 
rigidamente hierarquizada e centralizada, a fim de assegurar a 
disciplina necessária à vida social e produtiva” (BATISTA, 2011, p. 6).

O capitalismo, por sua vez, segundo Azevedo (2007) é um 
sistema econômico no qual a organização é rodeada por crises, 
e, durante esses momentos é que os problemas trazidos por esse 
sistema são desprezados e mascarados, ocorrendo uma renovação 
nas forças e um ganho de tempo. Aa principal meta do capitalismo é “a 
transformação rápida e eficiente do trabalho, por meio de um currículo e 
de um processo de ensino-aprendizagem que primam pela ‘qualidade’ 
vinculados à produtividade, mercantilização, competitividade e 
rentabilidade” (AZEVEDO, 2007, p.2). O entendimento acerca do 
sistema capitalista, da maneira com a qual é executado dentro de 
uma sociedade, e da forma com que isso influencia as instituições 
escolares, é totalmente necessário para a possibilidade de uma 
reflexão sobre a escola inserida nesse contexto e sendo influenciada 
pela forma com a qual esse sistema lida com a educação.
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sistematizada a partir do capitalismo e com influências neoliberais 
“o capitalismo, o trabalho e a educação se constituem, portanto, 
em paradigmas complexos que se modificam, continuamente, para 
se adequarem às demandas sócio-econômicas, em constantes e 
rápidas transformações”, e assim, é possível afirmar que não há 
a possibilidade do estudo da escola dissociado da reflexão acerca 
do sistema organizacional da sociedade, ou seja, a escola deve ser 
estudada e analisada a partir de aspectos políticos e econômicos. 

Com o entendimento da influência do sistema político e 
econômico sobre as práticas educacionais, é preciso agora realizar 
uma análise sobre os conteúdos que são ensinados aos alunos, ou 
seja, sobre a seleção feita na constituição curricular. Nesse cenário, 
questiona-se: para quem ou para quais grupos é relevante atuar 
diretamente no controle organizacional da grade de conteúdos a serem 
ensinados aos alunos? Quais são os objetivos desse controle? Quais 
pessoas ou grupos são efetivamente beneficiados com as mudanças 
propostas por entidades governamentais que controlam a educação?

CONSTITUIÇÃO DO CURRÍCULO: 
CONFLITO DE INTERESSES

 Na interseccionalidade entre as esferas escola, currículo, 
trabalho docente e capitalismo, é preciso localizar o papel e a 
constituição do currículo para que a reflexão acerca da efetivação do 
conhecimento proposto pelas instituições escolares possa avançar. 
O currículo “está à mercê de lutas pela hegemonia travadas no plano 
geral da sociedade, cujo resultado é fazerem dele um instrumento 
de reprodução do status quo3” (FINO, 2017, p.2), ou seja, o currículo 

3 Status quo é uma expressão do latim. Traduzindo-a para o português, a expressão significa 
estado das coisas.
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dentro de uma sociedade, na qual indivíduos, entidades e instituições 
possuem suas próprias crenças e seus próprios interesses, e, assim, 
estão sempre atuando para defendê-los. Segundo Neto (2019) é por 
meio do currículo que é possível observar o cenário da educação 
como um jogo que está dividido em disputas, pois são as alterações 
feitas no currículo que fazem com que ocorram mudanças efetivas 
dentro do processo de ensino-aprendizagem.

A partir da ideia do currículo entendido como um conjunto de 
disputas de interesses, é necessário levantar um questionamento: 
qual é a parcela da sociedade que detém o poder sobre as decisões 
acerca dos conteúdos a serem ensinados? A escola é uma instituição 
inserida na sociedade e assim, é diretamente influenciada pelo sistema 
que organiza a política e a economia. Historicamente, a proposta 
curricular objetivava atender necessidades relacionadas ao exercício 
da cidadania, e, levando em consideração a sociedade movida 
pelo sistema capitalista, o grande objetivo do currículo era fornecer 
minimamente as aprendizagens consideradas essenciais aos alunos 
para que futuramente fossem mais um componente de força para 
enriquecer o capital (FINO, 2017). Ao analisar a quem era importante 
que os alunos aprendessem determinados conteúdos, deve-se levar 
em consideração que isso interessa ao governo, que está preocupado 
com a expansão do capital. Pode-se verificar que a construção do 
currículo é comandada pelos detentores de poder e dinheiro.

A prática escolar com o intuito de atender à lógica de mercado 
é imposta na formatação do currículo, e é a partir da interferência 
curricular que os sistemas políticos e grandes empresas conseguem 
controlar a educação. Segundo Fino (2017), os conteúdos que são 
ensinados, o ambiente no qual são aprendidos, e as maneiras utili-
zadas para efetivar o processo de ensino-aprendizagem precisam 
ser entendidas como dimensões que constituem uma única realida-
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que “as virtudes primordiais da escolaridade eram a regularidade, 
a pontualidade, o silêncio e o trabalho duro” (FINO, 2017, p. 7), e 
essas quatro características são as dimensões do currículo oculto. 
O currículo oculto pode ser entendido como aquele que faz parte do 
currículo utilizado nas escolas, mas que ninguém vê ou critica. Assim, 
o entendimento do currículo a partir da dimensão que pode ser vista 
e da dimensão oculta permite uma análise das intencionalidades que 
estão atreladas à sistematização curricular: o currículo aplicado pelos 
professores e inserido no processo de ensino-aprendizagem oculta 
suas reais intencionalidades, fazendo com que o docente inserido na 
realidade escolar seja um simples repetidor de conteúdo e seja ino-
cente a ponto de não conseguir observar o contexto de luta hegemô-
nica (FINO, 2017) no qual está inserido o entendimento do currículo.

O currículo, de uma maneira objetiva, a partir da luta de 
interesses, prescreve (LOPES, 2004) as atividades da escola e 
dá a direção para formação dos alunos. É necessário levantar um 
questionamento: se o currículo dita o que os estudantes aprenderão, 
não deveriam ser os professores os principais envolvidos na discussão 
da constituição curricular levando em consideração suas formações 
específicas? Para que seja possível o entendimento sobre os órgãos 
controladores do currículo, recorre-se à discussão da instauração 
da BNCC - Base Nacional Comum Curricular no Brasil. A BNCC foi 
criada com um caráter de reforma, com a principal característica de 
“sedutor slogan da melhoria da qualidade da educação e diminuição 
das desigualdades sociais” (NETO, 2019, p. 20). É preciso ressaltar 
que empresas privadas com títulos de fundações e institutos foram 
suas principais financiadoras e também divulgadoras, como a 
Fundação Lemann, a Fundação Bradesco, o Instituto Ayrton Senna, 
entre outros, que criaram a ideia de que com a BNCC o ensino no 
Brasil finalmente mudaria. Com reflexões acerca de sua constituição 
e levando em consideração o caráter de rebaixamento de vários 
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educacionais importantes como o MEC e a CNE, encontra-se em um 
cenário de disputa curricular que “em 2018, representa um orçamento 
valiosíssimo, expresso em mais de 1,5 bilhão de reais [...], além de 
um mercado em potencial, com uma população em idade escolar 
de aproximadamente 45 milhões de pessoas.” (NETO, 2019, p. 16).

Tendo em vista os impactos econômicos da implantação de 
uma reforma curricular como a BNCC é possível refletir sobre qual 
será o grupo social beneficiado com toda essa mudança. Se os 
órgãos públicos que discutem a constituição do currículo estivessem 
preocupados com a formação continuada dos docentes para propiciar 
uma formação mais efetiva dos estudantes, não seria criada uma 
reforma curricular com mudanças tão impactantes negativamente no 
ensino, com características de, segundo Neto (2019):

[...] orientação curricular a partir de parâmetros mercadológi-
cos, em forma de competências, técnicas e socioemocionais, 
dissociadas dos conteúdos curriculares; ausência das discus-
sões em relação à inclusão e diversidade; obrigatoriedade ape-
nas dos saberes da língua portuguesa e matemática, menos-
prezando as demais áreas que compõem o currículo essencial; 
exclusão das ciências humanas deteriorando a compreensão 
crítica sobre a realidade; indução à oferta de ensino em grande 
parte (até 40%) na modalidade a distância, reduzindo o tempo 
presencial a 3 dias da semana. (NETO, 2019, p. 16).

A exposição dos reais objetivos da BNCC revela a 
contraditoriedade na determinação dessa reforma. Com um slogan 
convidativo e o financiamento feito por empresas privadas que visam 
lucros, é mascarado o caráter desinteresse pela formação integral dos 
alunos e a intencionalidade de gerar privilégios a um grupo seleto. É 
preciso perceber que o “[...] potencial político-cultural do currículo está 
presente em todos os espaços em que a formação humana é questão 
central [...]” (AZEVEDO, 2007, p.4), e assim, tendo a formação básica 
dos estudantes como temática, vê-se que as determinações curriculares 
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mascarados os interesses de quem financia e decide tudo o que virá 
a acontecer no cenário educacional. A partir da discussão levantada 
sobre a BNCC pode-se refletir acerca dos grupos sociais controladores 
da constituição curricular e sobre suas reais intenções. Levando em 
consideração esse cenário, é possível verificar que, mais uma vez, a 
educação é reafirmada como projeto político neoliberal com grande 
poder de gerar de dinheiro, sendo assim essa condição faz com que 
os indivíduos sejam levados a uma condição de serem uma importante 
engrenagem do sistema capitalista (FERREIRA, 1993).

É possível observar que o processo de análise da escola e da 
educação é complexo e envolve inúmeros aspectos a serem refletidos, 
como o sistema político, o sistema econômico, interesses, motivações, 
constituição curricular, entre outros. Assim, do que foi argumentado 
até o momento, são necessários alguns questionamentos: se a 
análise de diversos aspectos aponta, de diferentes maneiras, para a 
educação vista como projeto econômico com grande potencial, como 
ficam os alunos que estão passando pela formação escolar? Pode-se 
encontrar alguma maneira de afirmar a preocupação governamental 
com o processo de ensino-aprendizagem objetivando formação além 
daquela direcionada para o mercado de trabalho? 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Inicialmente, o objetivo deste texto era a problematização dos 
interesses da escola dentro do processo educacional e a reflexão 
sobre quais os grupos controladores da educação. Para isso, 
a questão principal era a análise da maneira com a qual a escola 
efetiva o processo de formação, que é tarefa social da instituição 
escolar, na qual ela deve, segundo Gouveia-Pereira (2008), gerar 
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espaço social. A partir desse objetivo, foram feitos questionamentos 
acerca da problemática do conhecimento ofertado pela escola, se 
seria esse um conhecimento poderoso, e também foi realizada uma 
análise acerca da instituição escolar em um cenário de políticas 
neoliberais objetivando entender a constituição do currículo a partir 
da organização do sistema educacional feita pelo Estado.

Levando em consideração as práticas escolares, é necessário 
questionar e procurar refletir acerca da execução do processo de ensino-
aprendizagem. As rotinas escolares interpretadas como ritos (BOTO, 
2019) exprimem as características de padronização impostas pela 
escola e aproximam as instituições escolares das fábricas. Portanto, é 
preciso ressaltar que o espaço escolar está inserido em uma sociedade 
movida por política e por economia, assim, ao discutir a escola, é 
preciso localizá-la dentro desse cenário. As interfaces econômicas e 
políticas caminham juntas, e assim controlam a construção do currículo 
de acordo com seus interesses. Dessa maneira, analisando desde as 
práticas escolares inseridas na sociedade até o papel do currículo, é 
possível problematizar os interesses da escola na formação dos alunos.

É preciso questionar qual o tipo de indivíduo as escolas querem 
formar. Os alunos de agora serão os adultos do futuro, que terão parte 
de sua essência formada a partir de ensinamentos e vivências que 
foram obtidos ainda na época da escola básica. O processo de ensino-
aprendizagem atual influencia na construção da sociedade futura, e 
isso faz com que o estudo em profundidade acerca da educação e do 
processo de formação demande ainda mais atenção, principalmente 
por parte de docentes em formação inicial. Ao pensar na formação 
deve-se refletir: que tipo de formação é oferecida pela escola? 
Formação para o vestibular, mercado de trabalho, vida, construção de 
caráter, possibilidade de exercer papel social relevante, entre outros.
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de uma formação estudantil com caráter de preparo para o mercado de 
trabalho, e assim, refletindo sobre a função escolar em uma sociedade 
moderna, vê-se que a evolução no sistema educacional brasileiro não 
acompanhou a evolução social. O papel das instituições escolares 
configura-se como formação futura que possibilita aos indivíduos 
estarem inseridos na sociedade por meio do trabalho. Caso haja um 
entendimento de que a função escolar é, na verdade, de preparo para 
o vestibular, é preciso ressaltar que isso acarreta em uma formação 
futura pautada em interesses mercadológicos também. Assim, as 
escolas não se mostram preocupadas com a formação integral 
dos estudantes, mas com aquela que possibilite um trabalho futuro 
subjugado à lógica de mercado e de reprodução de capital.
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SUMÁRIO

RESUMO: 
O estudo analisa o projeto político pedagógico (PPP) do Curso Técnico em 
Informática de uma escola pública federal. Objetiva-se identificar no PPP, os 
princípios e elementos evidenciados por Veiga (2008), propondo reflexões 
e questionamentos. Metodologicamente, há a revisão sistematizada de 
literatura baseando-se em autores vistos na disciplina de Organização 
e Gestão da Educação, cursada em 2020 no curso de Licenciatura em 
Matemática da Universidade Federal de Santa Catarina, como Libâneo 
(2017, 2020), Paro (2020), Sacristán (2013) e Veiga (2008). Fez-se também a 
análise documental do PPP a partir da análise de categorias discutidas em 
aula. Constatou-se a contemplação de um vocabulário técnico e pedagógico 
a partir do Materialismo Histórico-Dialético e a consonância às ideias dos 
autores abordados no referencial teórico. Não obstante, é necessário atentar-
se para a diferenciação entre o plano e sua concretização.

PALAVRAS-CHAVE: Gestão democrática; Currículo; Projeto político 
pedagógico.
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SUMÁRIO INTRODUÇÃO

Este artigo resulta de discussões teóricas a respeito do texto 
sistematizado em um Projeto Político-Pedagógico (PPP) realizadas 
em meio a discussões feitas na disciplina de Organização e Gestão 
da Educação, durante o ano de 2020, no curso de Licenciatura em 
Matemática na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Para 
fins de contextualização, o estudo em questão analisou o Projeto Político 
Pedagógico de um curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino 
Médio de uma instituição pública federal do município de Blumenau/
SC. O estudo objetivou refletir sobre como os princípios norteadores e 
os elementos constitutivos contemplados por Veiga (2008) emergem 
no PPP em questão. Além disso, busca-se apresentar, a partir do 
referencial teórico, eventuais críticas, comentários e questionamentos 
acerca dos resultados encontrados na análise desse PPP.

O Projeto Político-Pedagógico (PPP) é um documento escolar 
crucial, sobre os quais pairam diversas controvérsias, sendo palco de 
importantes batalhas. Veiga (2008), ao delinear uma reflexão sobre a 
elaboração do PPP, aborda a organização sistematizada do trabalho 
pedagógico escolar. O PPP é mais do que um mero agrupador de 
planos e atividades, pois procura um caminho, sendo um ato com 
um comprometimento estabelecido a priori. Nesse movimento, 
visualiza-se a questão política no projeto pedagógico escolar, afinal 
há o compromisso com a formação do indivíduo para uma sociedade 
específica. Ademais, o pedagogismo do projeto é vislumbrado ao se 
delinear as ações educacionais e os aspectos essenciais para que a 
escola alcance seus propósitos e intenções (VEIGA, 2008).

Ao se constituir em processo democrático de decisões, o PPP se 
atenta em estabelecer uma organização do trabalho pedagógico que 
sobrepuje as desavenças, visando a anular as relações competitivas, 
corporativas e autoritárias que cercam o ambiente escolar, bem como 
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às questões de ordem burocrática que permeiam as relações no interior 
da escola. Visa-se assim a apaziguação dos efeitos fragmentários da 
divisão do trabalho que acabam por reforçar e evidenciar as diferenças 
e hierarquizar os poderes de decisão (VEIGA, 2008).

No que diz respeito à metodologia utilizada no estudo, inicialmente 
realizou-se uma breve revisão de literatura, buscando amparo em autores 
como Veiga (2008), Libâneo (2017, 2020), Sacristán (2013) e Paro (2020). 
Posteriormente, houve a leitura, estudo e análise do Projeto Político 
Pedagógico, ação essencial para a etapa seguinte, a qual se consistiu 
na identificação, no texto do PPP, dos elementos constitutivos e princípios 
norteadores evidenciados na obra de Veiga (2008). Após tal delineamento, 
a análise tentou problematizar a interligação das informações encontradas 
com os conteúdos teóricos inicialmente estudados na disciplina cursada.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Constam neste tópico, inicialmente, a evidenciação dos 
princípios norteadores do projeto político-pedagógico, sendo estes: 
igualdade, qualidade, gestão democrática, liberdade, e valorização do 
magistério. Posteriormente, são abordados os elementos constitutivos 
do projeto político-pedagógico, ou seja: as finalidades da escola, a 
estrutura organizacional, o currículo, o tempo escolar, o processo de 
decisão, as relações de trabalho, e a avaliação.

PRINCÍPIOS NORTEADORES DO PPP 

Ao tentar delinear a sua identidade, o projeto político-pedagógico 
passa, em sua elaboração, por diversas questões que permeiam as 
instituições de ensino, como lutas, empasses e contradições. Nesse 
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político-pedagógico vê-se, em Veiga (2008), uma abordagem por meio 
da organização do trabalho da escola, fundamentando-se em alguns 
princípios que nortearão a escola democrática, pública e gratuita, 
são estes: igualdade de condições, qualidade, gestão democrática, 
liberdade e valorização do magistério (VEIGA, 2008). 

O princípio relacionado à igualdade de condições de acesso e 
permanência na escola vê-se como essencial ao se enxergar a escola 
como reflexo da sociedade em que está inserida, isto é, uma sociedade 
marcada por desigualdades. Saviani (1982 apud VEIGA, 2008) reforça 
em seus escritos tal eventualidade, declarando que há de início uma de-
sigualdade, que não deve ser a mesma condição no fim. Tal mudança 
de realidade deve ser assegurada justamente por meio da escola. No 
entanto, essa igualdade de oportunidades se dá, de acordo com Veiga 
(2008), por meio de um movimento que vai além de questões numéri-
cas, ou seja, além de expandir numericamente as ofertas. É necessário 
que ocorra a expansão do suporte em paralelo à assistência de quali-
dade, ou seja, um não pode ocorrer em detrimento do outro, devendo 
seguir um caminho cerceado por ambos (VEIGA, 2008).

Ademais, Libâneo (2020), ao refletir acerca da “escola justa”, 
com essência emancipadora, aborda questões relacionadas ao papel 
da escola nesse processo de garantimento de um fim igualitário. Desse 
modo, há a promoção máxima de condições, sejam essas do âmbito 
social, cultural ou institucional, para que ocorra o desenvolvimento das 
potencialidades dos alunos, conforme seu nível (idade). Tal promoção 
é efetivada por meio de elementos educacionais. Nesse sentido, um 
entrave é colocado, tendo em vista a desigualdade inicial, que leva a 
coexistência de distintas realidades no ambiente escolar, a efetivação 
do papel da escola de promoção da oportunidade do máximo 
aproveitamento das capacidades individuais, a partir de uma base 
comum, torna-se um desafio (LIBÂNEO, 2020).
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o fato de que tal característica não pode ser privilégio de determinados 
grupos, que constituem minorias econômicas e sociais. A partir de 
tal fato, a qualidade é baseada no problema de lidar com os meios 
condizentes para fazer a história humana. A qualidade universal 
ultrapassa questões quantitativas de acesso escolar, abrangendo a 
permanência dos estudantes ingressantes (VEIGA, 2008). 

O princípio concernente à gestão democrática, para Veiga 
(2008), parte de um pressuposto constitucional, compreendendo 
cenários tanto pedagógicos, quanto administrativos e financeiros. A 
gestão democrática provoca a reflexão acerca da estrutura de poder 
escolar, visando a sua socialização, favorecendo: o desempenho 
da participação coletiva, a reciprocidade e a autonomia. Nesse 
sentido, para a efetivação da gestão democrática se faz necessária a 
participação, por meio de seus representantes, das distintas partições 
da escola tanto nas decisões quanto nas ações administrativo-
pedagógicas elaboradas no ambiente escolar (VEIGA, 2008).

É importante elucidar, ao tratar da gestão democrática, o fato 
de que a educação só se faz, se for democrática. Desse modo, faz-
se necessária uma gestão que proporcione, além da transmissão do 
conhecimento e da cultura, condições de estímulo para a procura por 
conhecimento do aluno, bem como condições para a aquisição do 
conhecimento de modo efetivo. Assim, fundamentam-se as ações 
coletivas no ambiente escolar, com o respeito mútuo às subjetividades 
do docente e do aluno (PARO, 2014).

O princípio da liberdade, em Veiga (2008), é elucidado como 
tendo correlação com a concepção de autonomia. É visto como 
essencial a compreensão da liberdade também como liberdade de 
aprendizado, ensino, pesquisa e disseminação da arte e o saber focado 
em um propósito definido de modo coletivo (VEIGA, 2008). A retirada 
da liberdade docente, que ocorre de maneira gradual, de acordo com 
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Alerta-se, para a maneira com a qual personagens exteriores, utilizando 
de políticas e reformas, impactam e monitoram o sistema educacional e 
por consequência abalam a questão das liberdades (LIBÂNEO, 2017).

O princípio da valorização do magistério é visto, em Veiga 
(2008) como um princípio central na discussão do PPP. Evidencia-se 
a estrita relação entre as questões de qualidade do ensino escolar 
e do êxito na formação cidadã dos alunos com a formação, inicial e 
continuada, dos professores, as circunstâncias de trabalho e a remu-
neração, itens vitais no tocante a profissionalização do magistério. 
Assim, a questão da formação continuada precisa estar centralizada 
na escola e constituir o PPP (VEIGA, 2008).

Sendo desvendado em Libâneo (2017), o docente é evidenciado 
como tendo uma formação simplória, demandando de uma capacitação 
adequada e sendo monitorado por sistemas de avaliações, que 
precarizam ainda mais o desempenho de sua profissão. Desse modo, 
o trabalho docente localiza-se na encruzilhada entre atuar na formação 
humana ou na produção de resultados. Orienta-se aos docentes a 
escolha pela educação por resultados e nesse cenário vê-se o desmonte 
da formação e a desqualificação socioeconômica que acarreta o 
desprestígio e desvalorização da profissão docente (LIBÂNEO, 2017).

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS PARA 
A CONSTRUÇÃO DO PPP

Ao tratar da construção do PPP, Veiga (2008), visando a 
concepção de uma organização renovada do trabalho pedagógico, 
elucida o movimento de discussões concernentes ao tópico anterior, 
acerca dos princípios norteadores. No entanto, em seu escrito, Veiga 
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trabalho pedagógico, que são essenciais à construção do PPP. Coloca-
se a construção do PPP como uma ferramenta de luta, contrária às 
questões como a fragmentação e a rotinização do trabalho, bem como 
a subordinação ao poder vertical e seus eventuais efeitos negativos. 
Nesse sentido, são vistos alguns elementos básicos: as finalidades da 
escola; estrutura organizacional; currículo; tempo escolar; processo de 
decisão; relações de trabalho e a avaliação (VEIGA, 2008).

As finalidades da escola constituem para Alves (1992, apud 
VEIGA, 2008), um elemento que diz respeito aos efeitos propositalmente 
almejados e pretendidos. Assim, vê-se em Veiga (2008) a necessidade 
da decisão conjunta dos alvos de reforço na escola, bem como o 
detalhamento das finalidades, objetivando a cidadania. Cita-se em 
Veiga (2008) algumas finalidades: a cultural, relacionada a preparação 
cultural dos indivíduos visando a um melhor entendimento da 
sociedade na qual estão inseridos; a política e social, pensando na 
formação para a participação política que encaminha para os direitos 
e responsabilidades da cidadania; a formação profissional, relativa 
a consciência da atribuição do trabalho no âmbito da formação 
profissional; e a humanística, tratando da busca pelo garantimento do 
desenvolvimento integral do indivíduo (VEIGA, 2008).

Em Lenoir et al. (2016b apud LIBÂNEO, 2020) pode-se constatar 
a importância das finalidades da escola, uma vez que, a partir do 
estudo das funções da escola, vistas como sendo as respectivas 
atribuições fornecidas a escola, bem como as atribuições sobre as 
quais a instituição é responsável, visualizam-se suas finalidades. 
Assim, Libâneo (2020), consegue estabelecer um paralelo entre as 
discussões acerca das distintas finalidades que podem ser apontadas 
e entre as funções que são dadas às escolas (LIBÂNEO, 2020).

As estruturas organizacionais são postas em Veiga (2008) em dois 
grupos: um diz respeito às estruturas administrativas, que são relativas 
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quais também fazem parte os elementos com forma material, como as 
dependências escolares; o outro grupo, das estruturas pedagógicas, trata 
das interações políticas, bem como temáticas de ensino, aprendizagem 
e de currículo. O exame das estruturas organizacionais da escola é 
essencial para a apuração das relações práticas entre elas, permitindo 
uma melhor organização dessas estruturas, visando a aprimoração do 
trabalho escolar o direcionando para sua pretensão (VEIGA, 2008).

O currículo, para Sacristán (2013), originalmente relaciona-se 
à proposta do plano de estudos determinado pela escola. Assim, 
o currículo a ensinar é uma escolha estruturada de conteúdos que 
serão ensinados, conduzindo a prática didática no percurso escolar. 
Podem ser vistos dois sentidos assumidos pelo currículo: um relativo 
ao trajeto de vida profissional, e outro relacionado à construção do 
percurso estudantil. Para Sacristán (2013), o currículo exerce uma 
função organizadora e unificadora do ensinar e do aprender - ao 
organizar fragmentos de conteúdos, que a priori estão desordenados 
- ao passo em que gera um paradoxo, ao reforçar as fronteiras que 
delimitam seus componentes (SACRISTÁN, 2013).

Para Sacristán (2013), o currículo é a exteriorização do projeto 
cultural e educacional que a escola visa desenvolver. Como evidencia-
se em Bernstein (1988, apud SACRISTÁN, 2013), o currículo constitui-
se por tudo aquilo que utiliza do tempo escolar. Logo, o currículo é 
mais do que sua conceituação tradicional de ser o conteúdo das 
matérias ou áreas a ensinar (SACRISTÁN, 2013). Portanto vê-se 
em Veiga (2008) que o currículo demanda do trato entre sujeitos 
que objetivem o mesmo. Ao tratar da organização curricular deve-
se ter consciência de que: o currículo não é neutro; não pode ser 
desvinculado do cenário social; do tipo de organização aplicada; e 
do controle social gerado pelo currículo formal (VEIGA, 2008).
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do controle hierárquico, uma vez que a maior divisão do tempo acarreta 
nas relações sociais mais hierarquizadas e ritualizadas, o que põem 
em detrimento a autenticação de um currículo-integração. O currículo-
integração objetiva diminuir a segregação entre as disciplinas. 
Assim, a mudança da qualidade do trabalho pedagógico carece 
da reestruturação temporal, instituindo momentos para o estudo e 
ponderação para os alunos (VEIGA, 2008).

O processo de decisão é visto em Veiga (2008), a partir da 
organização formal das instituições escolares. Afinal, o movimento 
relacionado tanto às tarefas, atitudes e tomada de decisões embasa-
se em sistemas formais, nos quais predominam relações hierárquicas 
de poder, controle e obediência (VEIGA, 2008).

As relações de trabalho vinculam-se em Veiga (2008) às situações 
de embate de interesses, conflitos, aflições e quebras. Ao pensar em 
uma renovada organização do trabalho pedagógico e por consequência 
dos modais de relações do trabalho, há o apelo para ambientes que 
permitam o pensamento coletivo, o diálogo, uma comunicação contrária 
a vertical e a descentralização do poder (VEIGA, 2008).

Para Veiga (2008), a avaliação do PPP, a partir de um aspecto 
crítico, surge da necessidade de visualizar a realidade escolar, 
tentando tomar conhecimento das motivações para eventuais 
problemas, suas conexões, alterações, para sugerir práticas 
opcionais, a criação coletiva. Criticamente, a avaliação, não deve 
ser um meio de afastamento de estudantes originários de classes 
trabalhadoras, logo, a democracia se move ao lado das avaliações. 
Assim, garante-se ao estudante o desenvolvimento da competência 
de apropriação dos diversos conhecimentos - científicos, sociais e 
tecnológicos - estes gerados de modo histórico e obtidos por meio 
de metodologias avaliativas diagnósticas (VEIGA, 2008).
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utilitário e aligeirado, cuja eficácia é controlada por meio de avaliações 
externas, onde os resultados são utilizados para o monitoramento das 
escolas e dos professores, o que não permite o exercício integral de 
sua profissão, já precarizada. Da mesma forma, as avaliações em larga 
escala, quantificam o desempenho e a excelência dos estudantes, que 
utilizam de processos de repetição e memorização como mecanismo 
para conquistas satisfatórias (LIBÂNEO, 2017).

RESULTADOS E DISCUSSÕES

 A análise dos dados obtidos por meio do processo 
metodológico descrito anteriormente, possibilitou uma visualização 
ampla da maneira com a qual os princípios norteadores e os elementos 
constitutivos são declarados e organizados no texto do PPC analisado.

Sobre o princípio de igualdade, o PPC traz em seu texto alguns 
trechos que corroboram para o conhecimento de seu dever de garantia 
da igualdade de condições. São elucidadas as ações de assistência 
estudantil, visando a democratização das condições de permanência, 
objetivando a minimização das sequelas das desigualdades sociais 
e regionais na permanência e da redução das taxas de retenção e 
evasão. Para além, é também exposta a sua aliança com movimentos 
sociais que visam a superação das desigualdades e a exclusão.

Para o princípio de qualidade o PPC, é claro ao se comprometer 
com a oferta de uma educação pública, gratuita e de qualidade, 
socialmente referendada em todos níveis e modalidades. Já acerca da 
gestão democrática, aborda-se a temática da gestão democrática em 
seus escritos ao justificar a oferta do curso baseando-se justamente 
numa gestão democrática, visando a um acercamento da realidade 
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soluções relativas a educação profissional.

Acerca do princípio de liberdade, o PPC trata do princípio da 
liberdade destacando a ideia da autonomia da instituição para con-
cepção, elaboração, execução, avaliação e revisão do PPP. Alerta-se 
para o respeito ao princípio constitucional da liberdade, do pluralismo 
de ideias e de concepções pedagógicas. Quanto à valorização do ma-
gistério, o PPC demonstra priorização na formação continuada de pro-
fissionais pesquisadores, docentes e técnicos, por meio da realização 
de cursos de capacitação e de eventos para atualização e divulgação 
de resultados de pesquisas. Prevê-se políticas de capacitação como 
o afastamento de servidores no caso de curso de pós-graduação e 
diminuição da carga horária dos servidores-estudantes.

Acerca das finalidades da escola, o PPC evidencia a finalidade 
cultural ao tratar da articulação com o desenvolvimento sociocultural e 
cultural dos territórios de oferta do curso, trazendo a definição de cultura, 
apoiando-se na promoção da reflexão crítica dos padrões culturais e 
o ideal de unificação epistemológica e cultural. Já a finalidade política 
e social é observada quando se diz respeito aos valores estéticos, 
políticos e éticos, visando ao desenvolvimento social e profissional - vê-
se a indissociabilidade entre a educação e a prática social -, e quando 
se salienta a interligação entre saberes específicos para produção 
de conhecimento e intervenção social. Constam ainda, no objetivo 
do curso o oferecimento de uma formação social do cidadão para o 
exercício da cidadania e da ética e o processo de extensão do curso é 
idealizado de modo educativo, cultural, social, científico e tecnológico.

Já no que diz respeito à finalidade de formação profissional, 
por ser um curso técnico, são encontrados vestígios em diversas 
passagens. Há a articulação entre a formação do ensino médio e a 
preparação para o ofício das profissões técnicas, sendo assegurado 
que essa educação integrada, busca pela formação integral e a ruptura 
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tem como pressuposto o desenvolvimento com base em distintas 
áreas do conhecimento, para promover a formação profissional 
cidadã e o bem da comunidade. Já para a finalidade humanística tem-
se uma concepção de formação humana que toma a perspectiva da 
integração de todas as dimensões da vida no processo educativo, 
visando a formação omnilateral, que em síntese, abrange a educação 
e a emancipação de todos os sentidos humanos. 

Referente às estruturas organizacionais, com enfoque nas 
estruturas pedagógicas surgem questões no PPC concernentes ao 
ensino-aprendizagem e ao currículo. Há ainda questões de estrutura do 
trabalho pedagógico, assim como maneiras disciplinares de compor 
os conteúdos. Também trata-se da organização e a ideia da integração 
a partir da organização do trabalho pedagógico. Quanto às estruturas 
administrativas, tem-se a aparição dos personagens que integram 
as estruturas administrativas: corpo docente; corpo docente básico; 
colegiado; corpo técnico administrativo em educação. Já na forma material 
e das dependências das estruturas administrativas, há a evidenciação 
das instalações físicas: acessibilidade, biblioteca, laboratórios, salas de 
aula, sala de convivência, secretária, sala de atendimento ao estudante - 
onde ocorre o atendimento educacional especializado.

O currículo surge no PPC para além do Ementário, é tratado da 
integração com a ciência, a tecnologia e a cultura como base para o 
desenvolvimento curricular. Visa-se, a partir da interdisciplinaridade a 
superação da fragmentação de conhecimentos e de segmentação da 
organização curricular. Evidencia-se que o currículo deve ser organizado 
e fundamentado na omnilateralidade, politecnia, trabalho como princípio 
educativo e pesquisa como princípio pedagógico, onde a constituição 
dos componentes curriculares explicitem fluidez e organicidade 
curricular. Além disso, ao tratar da integração dos conhecimentos vê-se 
que a participação do estudante deve estar sustentada em iniciativas 
que buscam viabilizar a flexibilização e a integralização do currículo.
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trechos que determinam a carga horária total e o percentual que essa 
carga horária representa sobre a quantidade de horas total do curso, 
de disciplinas destinadas para a efetivação de atividades específicas, 
como a pesquisa e a extensão. Além disso, há a presença da Matriz 
Curricular, onde são elucidadas a carga horária total das disciplinas, 
e a carga horária reservada para o desenvolvimento das atividades 
de pesquisa e extensão próprias das disciplinas. Acerca do processo 
de decisão são encontradas evidências na própria comissão de 
elaboração e sistematização do PPC e na existência do colegiado.

Por outro lado, as relações de trabalho encontram-se implícitas, 
ou seja, de maneira subjetiva no texto do PPC. Já o tópico de avaliações 
é encontrado no PPC ao se evidenciar que as avaliações devem 
privilegiar os aspectos qualitativos - acumulação do conhecimento 
- em detrimento dos aspectos quantitativos. Além disso, a ideia de 
avaliação do rendimento escolar do estudante está baseada nas ideias 
de amplitude, continuidade, dinâmica e cooperação. Por conta de ser 
um curso integrado ao ensino médio, há as avaliações integradas 
visando a articulação do conhecimento das áreas dos saberes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O PPP analisado contempla um vocabulário a partir da 
perspectiva materialista histórico-diáletica, apresentando termos, 
como: trabalho como princípio educativo, formação omnilateral, 
trabalho numa perspectiva de conhecimento socialmente referendado, 
politecnia, emancipação, liberdade, autonomia. Sacristán (2013) 
chama a atenção para as diferenças entre o currículo oficial, aquele 
almejado e o currículo real, aquele que é de fato concretizado no dia a 
dia escolar. Traçando um paralelo com o PPP, esse assume papel de 
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uma severidade ao olhar para além do que está escrito, pois pode não 
se concretizar, pode se tratar de um texto redigido almejando apenas 
a aprovação dos órgãos competentes.

Nesse sentido, podem ser levantados diversos questionamentos 
por meio das análises efetuadas, as quais servem para reflexão acerca 
dos resultados obtidos. Viu-se a pesquisa como princípio pedagógico 
no PPP estudado, mas será que isso realmente ocorre no curso? Se 
sim, acontece em todo o curso ou em algumas disciplinas, de modo 
pontual? Afinal, em contrapartida a esse discurso, fala-se em matriz, 
ementário, e disciplinas, o que parece reduzir o princípio pedagógico ao 
arquétipo disciplinar. Já em referência aos princípios do PPP examinado 
de integração e interdisciplinaridade, de que modo as disciplinas 
conversam entre si? Há interdisciplinaridade entre as disciplinas, os 
professores e as avaliações? Há avaliações integradas, que valem para 
diversas disciplinas? Ou são trabalhos interdisciplinares eventuais? 

Para além, o PPP investigado apresenta a oferta do curso a partir 
de princípios da gestão democrática. Contudo, não basta essa gestão 
estar apenas nos colegiados, pois é necessária também a participação 
dos alunos. Nesse sentido, levantam-se questões como: Os conteúdos 
são selecionados a partir de demandas e necessidades dos alunos? 
Os alunos são consultados? É interessante também pontuar que há 
uma preocupação com a integração entre ciência, tecnologia e cultura. 
Assim, cabe a questão, como a cultura aparece? Esta precisa emergir no 
dia-a-dia, em todas as ações, e não apenas em um evento cultural. Outro 
ponto de importante verificação foi aquele que diz respeito à avaliação 
que valoriza aspectos qualitativos em detrimento dos quantitativos. Trata-
se de qual percentual das avaliações? O resultado se dá em números 
ou em conceito? Afinal, se é numérica, valoriza o quantitativo. Valorizam 
conhecimentos pontuais ou avaliam os aspectos qualitativos? Quais 
aspectos qualitativos: participação, interação, esforço?
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mais o técnico e o tecnológico do que a formação humana, contudo, 
no projeto consta em alguns momentos a questão da valorização da 
formação humana. De fato, da carga horária o percentual da carga 
horária das disciplinas humanas (39,1 %) é maior que o percentual das 
disciplinas relacionadas ao curso técnico (35,5 %). Cabe aqui a dúvida 
acerca da questão da maneira com a qual o humano é desenvolvido 
pedagogicamente, dado que um curso técnico tem a preocupação 
da preparação para o trabalho, com o trabalho como princípio 
educativo. Há uma preocupação em enfatizar que não estão formando 
apenas trabalhadores, pensando na divisão social do trabalho, estão 
formando um indivíduo que além de trabalhar, seja apto a pensar, ter 
uma perspectiva mais humana, valorização da cultura e da arte. Há 
ainda o fato de que em tempos de demonização do servidor público, 
é importante observar a valorização da carreira, com a formação 
continuada dos docentes e técnicos assegurada no PPP verificado.

Em suma, mediante a análise efetuada, conseguiu-se constatar 
a importância do PPP, nesse caso em particular, o desenvolvimento das 
atividades pedagógicas e escolares como um todo. Ainda nessa pers-
pectiva, os princípios norteadores e os elementos constitutivos se mos-
tram como grandes aliados para uma melhor compreensão e desen-
volvimento do PPP. Acerca das considerações, a partir dos resultados 
evidenciados, fica clara a conformidade com os aspectos de deveres 
e responsabilidades evidenciadas nas obras no tópico da fundamen-
tação teórica, bem como a ausência ou contrariedade aos aspectos 
eventualmente criticados nessas obras. No entanto, cabe, apoiando-se 
nos resultados encontrados um questionamento mais profundo acerca 
do desempenho efetivo do texto apresentado. Somente assim, conse-
gue-se enxergar para além do prescrito e fazer uma análise real do PPP.
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RESUMO:
Este artigo foi produzido como atividade final para a disciplina intitulada 
Organização e Gestão da Educação ofertada pela Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC). O artigo tem por objetivo identificar alguns dos temas 
estudados na disciplina, sobretudo, a função social do PPP para a escola e 
seus desdobramentos pedagógicos. O referencial teórico tem embasamento 
nos apontamentos de Veiga (2004) e Libâneo (2020). Metodologicamente, 
trata-se de uma análise teórico-crítica do Projeto Político Pedagógico (PPP) de 
uma Escola Municipal, sediada na cidade Blumenau (SC), a partir de autores 
que tratam da temática e que foram abordados na disciplina. Por fim, são 
tecidas considerações finais sobre os obstáculos encontrados pelo PPP para 
ser integralmente implementado nas práticas escolares da instituição estudada.

PALAVRAS-CHAVE: Projeto Político Pedagógico; Escola; Organização Escolar. 
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Este artigo foi produzido como atividade final para a disciplina 
de Organização reconhecer e Gestão da Educação, ofertada pela 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), durante o segundo 
semestre do ano de 2021, realizada na modalidade não-presencial, em 
virtude das medidas preventivas à Covid-19. O objetivo deste artigo é 
realizar, com base no referencial teórico apresentado nessa disciplina, 
uma análise teórico-crítica do Projeto Político Pedagógico (PPP) de 
uma Escola Municipal, sediada na cidade Blumenau (SC).

Fundamentamo-nos em reflexões teóricas de Libâneo (2020) e 
Veiga (2004), os quais apresentam tanto a perspectiva da educação e 
da escola, quanto do objeto em estudo: o PPP. Nesse sentido, o Projeto 
Político Pedagógico vai para além do planejamento e organização 
administrativo-pedagógica, pois estabelece quais e como serão as 
metodologias de ensino e as bases das relações entre os diversos 
componentes da comunidade escolar.

Sabendo dessa importância, surgiu a seguinte indagação: o PPP 
estabelece claramente a preocupação teórica com a oferta de uma edu-
cação emancipatória e democrática em relação à formação de cidadãos? 
Posteriormente, após essa análise, debruçamo-nos sobre a seguinte inda-
gação: como o PPP estabelece a relevância da formação humana?

Por fim, buscou-se de forma sistemática, analisar o PPP da 
escola de modo a contrapor os aspectos teóricos abordados na 
disciplina com aqueles apresentados no PPP. 
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A finalidade da educação com a vigência do neoliberalismo, 
tornou-se norteada pelas diretrizes de mercado, “deslocando-se do 
campo social para o político econômico” (NETO; CAMPOS, 2017, 
p. 10994). Dessa forma, a educação passa a capacitar o indivíduo 
ao domínio da natureza, renunciando o sentido formativo aos 
conhecimentos para a produção (FREITAS, 2014). O indivíduo deixa 
de aprender para a vida e para sua formação humana plena, e passa 
a ter a educação como fonte única de preparação para os postos 
de trabalho. Consequentemente, essa concepção de indivíduo que 
se quer formar tem afetado a prática escolar e consequentemente 
desfigurado a função histórico-social da escola (LIBÂNEO, 2020).

Conforme Libâneo (2020), a visão e a concepção da escola têm 
sido moldadas sob diversos aspectos, dentre eles, aquele destinado 
aos resultados, voltado às práticas de mercado, seja por meio da 
promoção da educação para suprimento do mercado de trabalho ou 
ainda com intuito de mascarar números estabelecidos em avaliações 
em larga escala. Por outro lado, atribui-se à escola, por diversas 
vezes, a visão de que ela é somente um espaço de acolhimento em 
que sua função de proteção social se sobrepõe à prática pedagógica. 
Além disso, ela pode ser considerada como um espaço destinado 
exclusivamente à socialização. Embora saibamos que a escola possua 
essas finalidades sociais, pois a maior parte das vezes ela se torna a 
interface entre o Estado e os sujeitos da sociedade, a educação não 
pode se reduzir a finalidades que não privilegiam a apropriação de 
conhecimentos científicos. O ambiente escolar, nesse sentido, é um 
local que deve proporcionar a formação integral humana, que conecta 
o indivíduo aos papéis sociais de forma crítica e emancipatória como 
um ser pensante, sob a perspectiva de formação “[...] intelectual, 
física, emocional, moral, estética” (LIBÂNEO, 2020, p. 46).
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dantes o que Young (2007) denomina de conhecimento poderoso4, 
necessitam refletir sobre suas práticas sociais e pedagógicas, bem 
como sobre o tipo de formação que se pretende ofertar aos estudan-
tes. Deve-se partir da noção de que a aula não é um momento des-
tinado à transferência de conteúdo, mas está destinada à formação 
crítica e emancipatória de cidadãos. Como afirma Veiga (2004), “a 
escola é o lugar de concepção, realização e avaliação de seu projeto 
educativo, uma vez que necessita organizar seu trabalho pedagógico 
com base em seus alunos”. Assim, o PPP, com a finalidade de con-
cretizar esse projeto educativo, precisa nortear as escolas em suas 
práticas escolares em relação aos aspectos didático-pedagógicos. O 
PPP precisa ter a importante função de envolver toda a comunidade 
para o planejamento, organização e promoção participativa dos su-
jeitos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, juntamente 
com a comunidade, garantindo, sobretudo, a autonomia que:

[...] no contexto da educação, consiste na aplicação do 
espaço de decisão, voltada para o fortalecimento da escola 
como organização social comprometida reciprocamente com 
a sociedade, tendo como objetivo a melhoria da qualidade 
de ensino. Autonomia é característica de um processo de 
gestão participativa que se expressa, quando se assume com 
responsabilidade e competência a responsabilidade social de 
promover a formação de jovens adequada às demandas de uma 
sociedade democrática em desenvolvimento (LÜCK, 2000, p. 21).

O PPP E A SUA RELEVÂNCIA NA ESCOLA 

Para Oliveira e Colares (2017), o Projeto Político Pedagógico 
(PPP) pode ser entendido como o instrumento que visa planejar as 
bases das atividades pedagógicas da escola, estabelecendo de forma 

4 Sob a perspectiva de Young (2007), o conhecimento poderoso é de conhecimento 
especializado, elaborado, científico, que precisa ser privilegiado pela escola. 
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dos objetivos nele definidos.

Dessa forma, o PPP de uma escola ultrapassa a elaboração 
de planos para cumprir exigências burocráticas, pois deve ser 
um instrumento de condução dos rumos que a educação deve 
tomar no interior da escola, um projeto que norteia o trabalho 
da comunidade escolar, condizente com as transformações 
(OLIVEIRA; COLARES, 2017, p. 234-235) 

Segundo Vasconcelos (2004):

É o plano global da instituição. Pode ser entendido como 
a sistematização, nunca definitiva, de um processo de 
Planejamento Participativo, que se aperfeiçoa e se concretiza 
na caminhada, que define claramente o tipo de ação educativa 
que se quer realizar. É um instrumento teórico-pedagógico 
para a intervenção e mudança da realidade é um elemento de 
organização e integração da atividade prática da instituição 
neste processo de transformação. (2004, p. 169).

A obrigatoriedade da sua elaboração por parte de cada 
estabelecimento de ensino está descrita na Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (LDB) que o denomina apenas de proposta 
pedagógica: “Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas 
comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de: I - 
elaborar e executar sua proposta pedagógica” (BRASIL, 1996, Art. 12, I).

Para entender melhor o PPP, é preciso analisar cada um dos 
termos que o compõe. Ao se refletir sobre a sua constituição, dois 
vocábulos são de fácil apreensão e entendimento. Ao se pensar em 
escola, quase que instantaneamente, associamos o PPP à palavra 
pedagogia, bem como à palavra projeto, pois pensamos nas formas, 
métodos e estratégias para ensinar. Assim, reconhecemos como uma 
espécie de planejamento com vistas a atingir um determinado fim5. 
Esses dois elementos precisam estar integrados à gestão escolar.

5 Rocha (1996, p. 462 e 499) apresenta como sinônimo de pedagogia o “conjunto de 
processos e técnicas para ensinar a educar” e de projeto como “plano, intento; [...] Plano 
geral de edificação”.
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planejamento e organização administrativo-pedagógica da instituição de 
ensino. Conforme Veiga (2004), o PPP não apenas define os objetivos, 
mas estabelece quais e como serão as metodologias de ensino e as 
bases das relações entre os diversos componentes da comunidade 
escolar, extrapolando os limites físicos dos muros da escola e interferindo 
no meio em que essa escola está inserida. Assim, sua natureza política 
se revela por meio da construção democrática e na preocupação com o 
desenvolvimento do senso de cidadania presente no PPP (CORTE, 2016).

Em nossa análise, as três acepções (pedagógica, do projeto 
e política) estão bem presentes já na introdução do PPP da Escola 
Pública Municipal de Blumenau-SC, objeto de análise do presente 
artigo. Tem-se que:

A Escola Básica Municipal [...], consciente de que deve 
oferecer aos educandos os fundamentos necessários para que 
possam compreender e enfrentar as dicotomias e os desafios 
existentes na sociedade, sentiu a necessidade de elaborar o 
seu Plano Político Pedagógico (PPP) de acordo com as novas 
exigências educacionais e sociais. O presente documento 
trata de assuntos concernentes à prática administrativa e 
pedagógica da Unidade de Ensino.

Tendo como ponto de partida o desenvolvimento integral do 
educando, a fim de que ele esteja apto para exercer sua cidadania, 
de forma responsável, esta unidade de ensino construiu o PPP 
partindo da realidade e da necessidade que permeiam o dia a 
dia escolar. A elaboração dele contou com a participação efetiva 
dos educadores, educandos, pais e pessoal administrativo, 
enfim, da comunidade escolar como um todo. (PPP, 2020, p. 5).

Do trecho acima, já se pode verificar a identidade própria que 
se pretende dar à instituição, objetivando-se afastar das práticas 
pedagógicas tradicionais e incorporando a função de estabelecer 
uma formação crítica, emancipatória e cidadã aos seus alunos. O 
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de toda a comunidade escolar, pois permite à escola uma maior 
autonomia em suas decisões, possibilitando que possua uma 
identidade própria (FERREIRA, 2009).

[...], o PPP constitui-se em um instrumento valioso de medição 
entre ansiedades, desejos e intenções dos sujeitos escolares 
e o planejamento concreto de suas ações cotidianas. O PPP 
concebido, executado e avaliado na perspectiva do coletivo 
poderá vir a constituir-se na ferramenta por excelência para a 
escola construir sua autonomia, a partir da ressignificação de suas 
práticas e de todo o trabalho escolar. (FERREIRA, 2009, p. 56).

Tratando-se de um direito, o PPP deve ser defendido não só por 
aqueles que participam da sua formação, mas também por toda a so-
ciedade, sob pena de se perder a pouca autonomia e identidade que as 
escolas ainda possuem. Na justificativa de elaboração do PPP da escola 
encontra-se a preocupação com a formação integral do aluno, a saber:

Delinear uma caminhada, estabelecendo o educando como prio-
ridade, garantindo-lhe uma aprendizagem que venha ao encon-
tro dos seus saberes historicamente construídos [...] produzindo 
um conhecimento capaz de contribuir na formação de cidadãos 
com condições de intervirem em seu meio. (PPP, 2020, p. 6).

Atingir as finalidades estabelecidas não é uma tarefa fácil. Por 
essa razão, o PPP expressa sua preocupação com o modelo tradicional 
a fim de atingir seus objetivos. Assim, é necessário

[...] romper com as práticas tradicionais de uma ‘educação 
bancária’, a qual deve ser combatida, pois adaptação sem 
reflexão sugere a existência de uma realidade acabada, estática, 
o que significa tirar do homem a possibilidade e o direito de 
transformar o mundo (PPP, 2020, p. 18).

6 A Lei 9.394/1996 (LDB) através do inciso I, do art. 14, inseriu no ordenamento jurídico a figura 
do projeto político pedagógico como meio de gestão democrática do ensino nas escolas.

Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público na 
educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios:

I - participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola;
[...]
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per com as práticas tradicionais e de formar cidadãos críticos, capa-
zes não só de entender, mas de ter possibilidade de transformar a 
sua realidade, ao se analisar o PPP, denota-se que os métodos didá-
tico-pedagógicos não evoluíram muito, continuando a se adotar uma 
sistematização de conteúdos compartimentalizados em disciplinas 
isoladas, sem menção à interdisciplinaridade. Os próprios métodos 
de avaliação e de ensino pouco se alteram em relação à perspec-
tiva tradicional, permanecendo em grande parte, como avaliações 
escritas de caráter instrumental, apesar da introdução genérica na 
apresentação de alguns instrumentos mais participativos.

O PPP da escola descreve as ferramentas avaliativas da seguinte 
forma:

O estudante não poderá ser avaliado por um único instrumento 
avaliativo, por isso, as avaliações aplicadas poderão ser com-
postas por: seminários, relatórios, trabalhos orientados, provas 
escritas discursivas e objetivas, provas orais, portfólios, traba-
lhos on-line, simulados, maquetes, produção textual, solução 
de situação-problema, entre outros, que demonstrem conheci-
mentos adquiridos nos componentes curriculares estudados, 
conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais e o Currículo da 
Educação Básica do Município de Blumenau. (PPP, 2020, p. 26).

Carlota Boto (2009), a respeito da lenta evolução das escolas 
frente ao rápido avanço social, apresenta alguns desafios enfrentados 
pelas instituições de ensino nos dias de hoje, lançando o seguinte 
questionamento: “Como articular a tradição da escola moderna com 
as novas demandas da sociedade digital se todo o formato da escola 
ainda é acoplado à cultura do livro impresso?” (BOTO, 2009, p. 202).

Ao se refletir sobre essa indagação, frente ao PPP da escola, 
conclui-se que há pouco avanço e limitada disponibilidade de recurso 
tecnológico na escola, possuindo apenas dois laboratórios de informática. 
Conforme descrito no PPP, um dos laboratórios que atende as turmas do 
1º ao 5º ano e outro destinado às turmas de 5-6 anos e do 6º ao 9º 



58

SUMÁRIO ano, ambos para o desenvolvimento de aulas de informática pedagógica, 
possuem televisor, computadores e impressora. Percebe-se que ainda há 
um longo caminho a percorrer no que se refere à infraestrutura para que 
a escola possa oferecer uma educação revolucionária que se concretize 
em experiências vivas de aprendizagem e transformação social.

Apesar do PPP apresentar forte preocupação com a construção 
de ferramentas ao permitir o desenvolvimento de alunos mais conscientes 
e críticos, aptos a se tornarem cidadãos ativos e modificadores de seus 
meios, as ações para que se atinja tais fins se mostram pouco explicitadas 
em seu texto. Elas se encontram expressas de forma embrionária, 
reduzidas a programas e atividades extracurriculares, como os 
programas de esporte, dança folclórica, banda musical e vereador mirim. 
São atividades desenvolvidas fora da matriz curricular obrigatória, com 
restrição à limitação de participantes por questões objetivas e materiais.

Para Sacristán (2013, p. 22), a qualidade da educação advém da 
confluência de pequenas qualidades. Para o autor, “a qualidade do con-
teúdo que se torna realidade é o resultado de um processo de jogo de 
perspectivas entre a qualidade cultural e pedagógica dos professores e 
a dos textos e demais materiais como fontes de informação”. Dessa for-
ma, não basta que apenas um fator tenha um aumento quantitativo. Para 
que se possa implementar de maneira eficaz os objetivos e finalidades 
propostas pelo PPP, há que se ter uma melhora consubstancial no que 
se refere à quantidade de recursos materiais e de profissionais por meio 
de investimento maciço, o que se reflete em um obstáculo para que a 
escola consiga colocar em execução tudo o que se propõe no PPP.

O currículo também assume um papel bastante importante 
para a produção e implementação do PPP, pois sua orientação é 
anterior à produção deste, norteando e sistematizando os conceitos 
e disciplinas escolares (DAMASCENO; MESQUITA, 2015). Nessa 
acepção, a produção e a implementação do PPP são atravessadas 
pelas políticas educacionais de forma assistemática.



59

SUMÁRIO Para Sacristán (2013), o currículo precisa ser caracterizado 
como uma seleção ordenada, sistematizada, intencional não apenas 
de conteúdos, mas de conhecimentos, práticas, experiências e 
recursos, de forma articulada. O currículo não pode ser reduzido 
a uma lista de conteúdos a serem ensinados, e que regularão as 
atividades pedagógicas, pois eles podem não apenas unificar e 
centralizar o ensino, mas limitar (SACRISTÁN, 2013). Podemos 
perceber, portanto, a importância do currículo, pois ele se torna o 
parâmetro da vida escolar, e não um projeto educacional enviesado 
por interesses políticos-ideológicos que produzem o currículo oculto.

De acordo com Silva (2016, p. 76), é importante compreender 
qual o “papel da escola no processo de reprodução cultural e social”, 
e qual o papel que o currículo tem nesse processo. Para Bernstein 
(apud Silva, 2016, p. 74), os códigos são apreendidos por meio 
dos delineamentos pedagógicos e curriculares, sendo adquiridos 
através de uma gramática implícita e direcionada a uma certa classe 
social, ou seja, é “(...) o código que faz a ligação entre as estruturas 
macrossociológicas da classe social, a consciência individual e as 
interações sociais do nível microssociológico”.

Desse modo, é fundamental pensar em uma ruptura do padrão 
imposto pelos grupos dominantes, sejam eles federais, estaduais 
e municipais, nacionais e internacionais, de maneira a permitir uma 
maior autonomia às escolas.

CONCLUSÃO

Conclui-se, por conseguinte, que o PPP tem um papel 
fundamental na prática escolar. Distante de ser apenas um documento 
no qual a escola é obrigada a apresentar para pais e para as Secretarias 
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sendo resultado de um construto coletivo. 

No PPP analisado, observa-se que a escola busca apresentar 
a educação em seu sentido formativo para o desenvolvimento integral 
dos estudantes, considerando um dos principais pontos de partida do 
PPP, a realidade do cotidiano escolar. 

Apesar da transformação na realidade escolar que pode ser 
promovida pela implementação (e não somente elaboração) do 
PPP, são muitos os percalços encontrados para sua efetivação. O 
PPP embora seja um instrumento que “poderá vir a constituir-se na 
ferramenta por excelência para a escola construir sua autonomia, a 
partir da ressignificação de suas práticas e de todo o trabalho escolar.” 
(FERREIRA, 2009, p. 56) é transpassado por diversos obstáculos que 
se tornam impeditivos para seu êxito nas práticas escolares. 

Percebeu-se que o PPP da escola em voga, na tentativa de que 
seja construído um conhecimento capaz de contribuir na formação 
de cidadãos com condições de intervirem em seu meio, encontra 
grandes obstáculos didático-pedagógicos, pois sua construção 
não está isolada de influências externas. Ao contrário, depende de 
redes internas (sujeitos da cultura escolar), externas (investimentos, 
formação docente, políticas educacionais, etc.), e materiais (composta 
pelo incremento nos recursos tecnológicos, didático-pedagógicos). 

A escola, nesse contexto, é um local de contradições e de 
disputa de diversos campos (econômicos, ideológicos e políticos) que 
interferem sistematicamente no que os estudantes aprendem. O PPP 
como uma ferramenta importantíssima para a construção da gestão 
democrática torna-se limitada em especial na promoção do tipo de 
formação que se deseja quando permeada pela disputa dos diferentes 
campos, mas mesmo em suas limitações e fronteiras, não deixa de 
contribuir com o fomento da autonomia e da formação cidadã.
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e valorização do PPP nas escolas, há muito ainda que se fazer. Para 
que a escola seja uma instituição real de transformação da vida dos 
estudantes, capaz de torná-los cidadãos críticos e aptos a transformarem 
suas realidades, há muito o que se pensar. Da análise que fizemos, 
acreditamos que tudo o que já foi pensado e realizado em relação 
ao PPP e seus desdobramentos pedagógicos pela cultura escolar é 
um caminho sem volta, ou seja, impossível de ser desconsiderado e 
desprestigiado pela comunidade escolar. Ao contrário, é um caminho 
a ser valorizado e investido pedagogicamente.

REFERÊNCIAS 

BOTO, Carlota; AQUINO, Julio Groppa (Org). A construção social da 
civilização escolar: excertos das leituras de formação do magistério. In: 
Democracia, escola e infância, p. 183-205. FEUSP. São Paulo, 2019.

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. 
Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988.

BRASIL. MEC. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB n° 
9394/96. 20 de dezembro de 1996. Disponível em http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/leis/l9394.htm Acesso em: 18 mar 2021.

CORTE, Marilene Gabriel Dalla (org.). Projeto político-pedagógico: entre 
políticas, conhecimentos e práticas educacionais. São Leopoldo: Oikos, 2016.  

FERREIRA, Naura Syria Carapeto. Gestão e Organização Escolar. Curitiba: 
IESDE, Brasil S.A, 2009.

FREITAS, Luiz Carlos de. Os reformadores empresariais da educação e a 
disputa pelo processo pedagógico na escola. Educ. Soc., Campinas, v. 35, n. 
129, p. 1085-1114, out.-dez., 2014.

LIBÂNEO, José Carlos. A desfiguração da escola e a imaginação da escola 
socialmente justa.  In:  MENDONÇA, Sueli Guadelupe de Lima [et al.] (org.). 
(De)formação na escola: desvios e desafios. São Paulo, Cultura Acadêmica, 
p. 33-50, 2020.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm


62

SUMÁRIO LÜCK, Heloísa. Perspectiva da Gestão Escolar e Implicações quanto à Formação 
de seus Gestores. Em Aberto, Brasília, v. 17, n. 72, fev./jun. 2000, p. 11-33.

NETO, Filinto Jorge Eisenbach Neto; CAMPOS, Gabriela Ribeiro. O impacto 
do neoliberalismo na educação brasileira. In: IV Seminário Internacional de 
Representações Sociais, Subjetividade e Educação – SIRSSE; VI Seminário 
Internacional sobre Profissionalização Docente (SIPD/CÁTEDRA UNESCO). 
Anais, Curitiba: Educere, 2017, p. 10986 - 10999.

OLIVEIRA, Angela Maria Gonçalves; COLARES, Maria Lília Imbiriba Sousa. A 
gestão escolar, o projeto político pedagógico e as novas tecnologias. Graciele 
Glap, Lucimara Glap (orgs.) Políticas públicas na educação brasileira: gestão e 
resultados. Org:– Curitiba (PR): Atena Editora, 2017, p. 232-244.

PPP – Projeto Político Pedagógico. Escola Básica Municipal General Lúcio 
Esteves – 2020.

ROCHA, Ruth. Minidicionário. São Paulo: Scipione, 1996.

SACRISTÁN, José Gimeno. O que significa o currículo. In: SACRISTÁN, José 
Gimeno (org.). Saberes e incertezas sobre o currículo. São Paulo. Penso, 
2013, p. 16-35.

SILVA, Tomaz Tadeu da. Documentos de Identidade: Uma introdução às 
teorias do currículo. 3. ed., 8. reimp. Autêntica Editora. Belo Horizonte, 2016.

VASCONCELOS, Celso dos Santos. Coordenação do trabalho pedagógico: 
do projeto político-pedagógico ao cotidiano da sala de aula. São Paulo: 
Libertad, 2004.

VEIGA, Ilma Passos (Org.). Projeto político-pedagógico da escola: uma 
construção possível. 17. ed. São Paulo: Papirus, 2004.

YOUNG, Michael. Para quê servem as escolas? Ed. Soc., Campinas, v. 28, n. 
101, p. 1287-1302, set./dez. 2007.



Capítulo 4

INVESTIGANDO O ENSINO DE 
QUÍMICA EM LIBRAS: BUSCA 
POR SINAIS-TERMO EM UMA 

PLATAFORMA DIGITAL

Maitê Thainara Barth

Fernanda Luiza de Faria

Fabiana Schmitt Corrêa

Renata Orlandi

4
INVESTIGANDO 

O ENSINO DE QUÍMICA 
EM LIBRAS: 

BUSCA POR SINAIS-
TERMO EM UMA 

PLATAFORMA DIGITAL

Maitê Thainara Barth
Fernanda Luiza de Faria
Fabiana Schmitt Corrêa

Renata Orlandi

DOI: 10.31560/pimentacultural/2021.684.63-78



64

SUMÁRIO

RESUMO: 
Entrelaçando o Ensino de Química e a Libras, o presente estudo relata o 
recorte de um projeto, o qual se dedica à compreensão do processo de 
criação de sinalização em Libras no campo de conhecimento da Química, 
investigando uma plataforma de amplo acesso e que contempla o aspecto 
visual e espacial da língua de sinais: o YouTube. Empregando-se as 
palavras-chave glossário, Libras e Química, foram identificadas 334 palavras 
relacionadas ao contexto da Química e 583 sinalizações diferentes, revelando 
o movimento de criação de sinalizações distintas para uma mesma palavra. 
Notou-se ainda, o baixo envolvimento de profissionais da Química nas 
equipes dedicadas ao desenvolvimento de sinais-termo disponíveis nessa 
plataforma, o que prejudica o rigor científico adequado à sinalização.

PALAVRAS-CHAVE: Libras; Ensino de Química; Inclusão; Sinal-termo.
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SUMÁRIO COMPREENDENDO O PERCURSO   

A escola enquanto instituição potencialmente heterogênea e 
alterizante configura-se como um espaço habitado por especificidades 
e idiossincrasias, entre elas, o encontro entre docentes, intérpretes 
e estudantes surdos com distintas áreas do saber. O presente 
trabalho debruça-se sobre o Ensino de Química pensado a partir 
da acessibilidade linguística promovida a estudantes surdos, na 
perspectiva dos direitos humanos. O seu enfoque incide sobre o 
desenvolvimento de sinais-termo concernentes a conceitos atrelados 
ao campo do conhecimento científico em Química.

A relevância da Libras para a comunidade surda é compreendida, 
no contexto deste trabalho, considerando-se a sua complexidade 
linguística, jurídica, subjetiva e pedagógica. Com relação à complexidade 
linguística, a Libras fundamenta-se em aspectos visuais e espaciais, 
expressões faciais, estrutura gramatical própria e, por conta dessas 
particularidades, pode ser considerada uma língua (FELIPE, 1997). Em se 
tratando da dimensão jurídica, a Libras é crucial para a inclusão do sujeito 
surdo, sendo garantida pela Lei Nº 10.436 (BRASIL, 2002), visto que, por 
meio da língua de sinais, tal população tem condições de possibilidade 
de significar o mundo em que vive (DIZEU; CAPORALI, 2005).

No que se refere à dimensão constitutiva da língua, a Libras 
tem centralidade no delineamento da identidade surda. A partir 
da linguagem, o sujeito engendra-se intersubjetivamente em suas 
relações com os artefatos produzidos pela humanidade, a exemplo 
de brinquedos, manifestações artísticas, científicas e tecnológicas, 
assim emergindo novas referências culturais (SÁ, 2006). Por sua vez, a 
relevância pedagógica da Libras se apresenta quando contrastada com 
a cotidianidade do ambiente escolar, predominantemente, pautado 
por abordagens orais. Neste cenário protagonizado pela oralidade, 
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conceitos problematizados (FELTRINI; GAUCHE, 2007), demandando 
fortes investimentos formativos e atitudinais na esfera da inclusão. 

Entretanto, é importante ressaltar que tais desafios também se 
apresentam na atuação do Tradutor e Intérprete de Língua de Sinais - 
TILS (FELTRINI; GAUCHE, 2007; LINDINO; LINDINO; STEINBACH; OLI-
VEIRA, 2009; RIEGEL, 2016; STADLER, 2019). Buscando compreender 
aspectos relacionados à atuação do Tradutor e Intérprete de Língua de 
Sinais no ambiente escolar, Riegel (2016) destaca que esse profissional 
nem sempre possui formação específica em alguma das distintas áreas 
do conhecimento abordadas na escola. Dessa forma, não são habilita-
dos para planejarem aulas no lugar dos professores. Entretanto, frequen-
temente, há uma confusão em torno do papel dos TILS, sendo visto como 
professor responsável pelo estudante surdo (LINDINO et al., 2009).

No que se refere ao léxico em Libras relativo às especificidades 
de cada área do conhecimento, uma das estratégias escolhidas por 
TILS para termos científicos que não possuem sinalização, consiste na 
datilologia ou leitura da palavra escrita em língua portuguesa. Contudo, 
tais estratégias não são adequadas, visto que abrem precedentes para 
a perda do contexto científico necessário para a apropriação desses 
conceitos em Libras (CHARALLO; ZARA; FREITAS, 2015).

Neste contexto, para que conceitos forjados no meio científico 
não sejam confundidos com terminologias empregadas no cenário 
do senso comum, Costa (2012) apresenta a definição de sinal-termo, 
a qual diz respeito ao desenvolvimento de sinalização referente a 
um determinado termo com o devido rigor científico. Desse modo, 
o sinal-termo terá uma significação específica a ser empregada em 
contextos nos quais o sentido científico da palavra é pretendido. Com 
fins didáticos, Costa (2012) ilustra tal processo com a palavra coração, 
considerando a existência do sinal atrelado à semântica afetiva, ao 
sentimento amoroso e/ou apaixonado e também o sinal-termo para 
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Lindino e colaboradore(a)s (2009), por sua vez, exemplificam tal noção 
com o emprego da palavra concentração, a qual, no contexto da 
Química, refere-se à composição de misturas; entretanto, em diferentes 
campos do conhecimento possuem outros significados, enquanto na 
esfera do cotidiano, torna-se sinônimo de atenção.

Na medida em que a Libras é baseada em aspectos visuais 
e espaciais, pesquisas por sinais-termo que são representados em 
duas dimensões, ou seja, na forma de ilustrações ou imagens, podem 
dificultar o entendimento do modo de sinalizar. Considerando os 
recursos tecnológicos atuais, uma plataforma mais dinâmica e que 
disponibilize sinais-termo em três dimensões torna-se mais atrativa e 
eficiente nas buscas de sinalização. O YouTube destaca-se por aparecer 
na primeira colocação em um estudo que aponta as mídias sociais 
mais utilizadas em 2020 no Brasil (DATAREPORTAL; WE ARE SOCIAL; 
HOOTSUITE, 2020). E pode ser justificado pela compatibilidade com 
diversos dispositivos (computador, celular, Smart TV, etc), diversidade 
de conteúdo (músicas, receitas, documentários, etc) e ter facilidade 
no acesso, compartilhamento e interação entre os usuários (CORREA; 
PEREIRA, 2016). Nos aproximando da comunidade surda, os vídeos 
tornam-se uma ferramenta mais acessível pela integração dos mais 
variados recursos visuais e incorporação da Libras em alguns vídeos. 
Além de estimular a divulgação e ampliação de vocabulário da área 
científica na comunidade surda (MALACARNE; OLIVEIRA, 2018). 

Compreendendo o papel fundante que a comunicação possui 
na apropriação de conceitos científicos pelos estudantes, traçamos 
as linhas de um projeto que busca investigar como esse movimento 
ocorre no Ensino de Química em Libras. Adiante, nos dedicaremos a 
um recorte do projeto, onde foi realizada uma busca pelos sinais-termo 
químicos na plataforma YouTube. A metodologia, principais resultados 
desse recorte e futuros passos do projeto são descritos a seguir.
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BUSCA POR SINAIS-TERMO QUÍMICOS

Ao pensarmos em uma plataforma de pesquisa para sinais-termo 
químicos, devemos considerar que a Libras é uma língua baseada em 
movimentos e expressões visuais, articulada em uma determinada parte 
do corpo ou espaço neutro (espaço à frente do corpo de quem está 
sinalizando). A plataforma deve ainda ter acesso gratuito e ilimitado, 
para que o público-alvo da pesquisa (comunidade surda e TILS) 
possa buscar por materiais de interesse, além da facilidade de criar 
e compartilhar conteúdos e contemplar a interação entre os usuários.

Tendo em vista esses fatores, além da relevância da plataforma 
no contexto brasileiro, o YouTube foi a plataforma adotada para análise. 
Assim, a busca pelos sinais-termo químicos ocorreu seguindo os 
seguintes passos:

I) Identificação de canais ou vídeos dedicados à Química em 
Libras. Algumas palavras-chave foram utilizadas nesse processo: 
glossário, Química e Libras. A partir disso, diversos materiais e canais 
foram encontrados e analisados.

II) Observação dos vídeos e canais disponibilizados nas 
sugestões dos vídeos analisados no item I, na medida em que o layout 
da plataforma permite que vídeos com temáticas similares apareçam 
como sugestão para o usuário. Assim, encontrou-se mais canais e 
vídeos que também foram analisados.

III) Busca das diversas formas de sinalização de uma mesma 
palavra. Após a análise de um grande número de vídeos no item I e II, 
optou-se pela seguinte estratégia: mencionar a palavra + Libras (ex: 
átomo Libras) na barra de pesquisa do YouTube para encontrar o maior 
número de sinalizações diferentes referentes a uma mesma palavra. 
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encontrou-se palavras e sinais-termo novos. A pesquisa foi finalizada 
quando não foi possível identificar nenhuma nova palavra, sinal-termo 
ou canal associado ao contexto químico.

As palavras e sinais-termo encontrados foram organizados em 
categorias a fim de analisar minúcias concernentes ao desenvolvimento 
das sinalizações e a abrangência dos termos. Desse modo, as 
categorias que emergiram foram: Química Geral, Química Orgânica, 
Bioquímica, Materiais de Laboratório, Nome de Cientistas e Outros. A 
seguir, serão apresentadas discussões mais aprofundadas a respeito 
de cada uma das categorias elaboradas a partir das investigações 
realizadas na referida plataforma.

UM OLHAR PARA OS RESULTADOS

A investigação dos sinais-termo na plataforma YouTube 
abrangeu 52 canais com vídeos relacionados à Química. De modo 
geral, os canais possuíam caráter de dicionário/glossário bilíngue 
com enfoque em vocabulário cotidiano e de aspectos escolares, 
abordando a Química de modo pontual. Entre todos os canais 
analisados, apenas quatro possuíam vídeos unicamente ligados à 
Química. Em sua maioria, os canais pertenciam às instituições de 
apoio aos surdos ou canais de pessoas, surdas ou ouvintes, que 
desejavam compartilhar conhecimentos em Libras. Os canais 
encontrados que eram ligados a Institutos Federais foram seis, 
enquanto os pertencentes a universidades foram quatro.

Ao total, foram encontradas 334 palavras e 583 sinalizações 
para termos relacionados à Química. A diferença entre esses dois 
parâmetros é justificada pelo desenvolvimento de mais de um sinal-
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de uma única sinalização. Como exemplo, para a palavra elétron 
foram encontrados cinco sinais-termo diferentes. Em um estudo sobre 
a criação de sinalização científica, Sperb e Laguna (2010) salientam 
que a não padronização dificulta a divulgação das sinalizações 
existentes e na criação de sinais-termo de palavras que ainda não 
foram desenvolvidos. Afeta, inclusive, TILS e estudantes surdos que 
necessitam trocar de escola, desejam ampliar o vocabulário para 
estudos da disciplina de Química e em avaliações em larga escala. É 
importante destacar que não se trata do enrijecimento da Libras, pois a 
variação linguística é um aspecto comum de qualquer língua, contudo, 
o contexto científico possui um vocabulário próprio de referência.

Para uma análise mais minuciosa, as palavras foram 
organizadas em categorias com base em temáticas semelhantes, a 
saber: Química Geral, Química Orgânica, Bioquímica, Materiais de 
Laboratório, Nome de Cientistas e Outros. As palavras relacionadas 
a noções básicas da Química como tipos de ligações, estados 
físicos, estrutura atômica e molecular foram agrupadas na categoria 
de Química Geral. A Química Orgânica é uma área da Química que 
busca compreender moléculas e sínteses de compostos orgânicos 
formados, principalmente, por átomos de carbono e hidrogênio. Essa 
categoria englobou sinais-termo relacionados aos diferentes tipos de 
cadeias carbônicas, isomeria e grupos funcionais orgânicos.

A Bioquímica também é uma área de estudos da Química, a qual 
está fortemente vinculada ao campo da Biologia, voltada à compreensão 
do funcionamento do corpo humano e das células. Nessa categoria foram 
alocadas as sinalizações referentes a estruturas e funções celulares. A 
categoria Nome de Cientistas englobou pesquisadores que contribuíram 
com estudos ou descobertas neste ramo científico. A categoria intitulada 
Materiais de Laboratório, por sua vez, abrangeu os mais diversos 
equipamentos e vidrarias de um laboratório no campo da Química. A 
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no cotidiano químico (misturar, derreter, absorver), elementos da tabela 
periódica e compostos químicos como vinagre e diamante.

A categoria de Química Geral agrupou 150 palavras e 266 
sinalizações. As palavras com maior quantidade de sinais-termo 
foram: átomo, nêutron, próton, elétron, atração e líquido. É importante 
destacar que esses termos são fundamentais para a construção do 
conhecimento científico, porém, diversos outros conceitos significativos 
não tiveram sinalização encontrada, como exemplo: mol, concentração, 
catalisador, reação redox, reação de neutralização, grupos da tabela 
periódica e representação das diferentes estruturas atômicas ao longo 
da história (Dalton, Rutherford, etc).

Na categoria de Química Orgânica, foram encontradas 23 pala-
vras e 27 sinalizações. Assim, apenas os termos acetona, assimétrico, 
simétrico e isomeria tiveram mais de um sinal-termo apresentado. Aqui, 
um importante canal, dedicado a conteúdos de Química Orgânica, foi 
responsável pela criação e divulgação de novos sinais-termo. De acor-
do com um dos vídeos do canal, tratava-se de um trabalho de conclu-
são de curso de uma universidade, desenvolvido por uma professora 
de Química Orgânica, uma professora de Libras, uma aluna do curso de 
licenciatura em Química e uma intérprete, além da validação do material 
pela comunidade surda. Destaca-se o envolvimento de diversos profis-
sionais para o desenvolvimento mais adequado de um sinal-termo de 
uma área específica, como defende Stadler (2019). Assim, a sinalização 
criada contempla o rigor científico do conceito do termo, os parâmetros 
de mão e corpo que favoreçam a percepção visual e gramatical, além 
da participação e validação das pessoas surdas durante todo o proces-
so, visto que são esses que apropriam-se da sinalização.

Um movimento distinto foi notado na categoria Bioquímica, 
onde foram encontradas 72 palavras e 156 sinalizações. Neste 
ponto, uma gama de sinais-termo relacionados à estrutura e às 
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abrangência desse ramo como base de estudos em cursos da saúde, 
nutrição, biologia, educação física, entre outros. Ou seja, há um 
número maior de pessoas que buscam por esse tipo de sinalização, 
visto que engloba diversas profissões e, desse modo, a produção de 
sinais-termo nessa categoria foi fomentada.

O processo de criação e divulgação de sinais-termo referente 
a Materiais de Laboratório trouxe como destaque canais de equipes 
ligadas a Institutos Federais que, em geral, possuem boas estruturas 
de laboratórios, além de cursos técnicos abordando a Química. Assim, 
41 palavras e 63 sinalizações foram encontradas e, as com maior 
número de sinais-termo foram laboratório (de Química), micro-ondas, 
microscópio, cronômetro e capela de exaustão.

Na categoria de Nome de Cientistas, apenas 6 palavras e 6 
sinalizações foram encontradas, sendo os cientistas: Albert Einstein, 
Dmitri Mendeleiev, Ernest Rutherford, John Dalton, Joseph John 
Thomson e Niels Bohr. Estes são cientistas destacados em livros 
didáticos e estudos da disciplina de Química no ensino médio, 
principalmente pelo fato do resultado de suas pesquisas estarem 
ligados aos seus sobrenomes.

Ao analisar os principais pesquisadores ao longo da história da 
ciência, é comum nos depararmos com homens de origem europeia, com 
condições favoráveis para dedicação exclusiva aos estudos e pesquisas. 
Poucas mulheres puderam ter acesso à pesquisas e laboratórios e, 
mesmo que tivessem e atingissem bons resultados, não tinham o 
mesmo reconhecimento da academia científica, pois naquela época 
eram consideradas de menor capacidade intelectual. Por conta disso, 
tinham seus nomes invisibilizados ou usavam pseudônimos masculinos 
nas publicações (PRADO; RODRIGUES, 2019). Portanto, na medida em 
que mulheres cientistas não possuem tanta ênfase em sala de aula e, 
consequentemente, não foi encontrado nenhum sinal-termo desenvolvido.
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palavras e 65 sinalizações foram encontradas em materiais que incluem: 
nomes de elementos da tabela periódica, compostos do cotidiano e 
palavras que podem ser utilizadas no estudo da Química. Apenas nove 
elementos foram identificados nas buscas: alumínio, cálcio, carbono, 
cobre, ferro, hidrogênio, ouro, oxigênio e prata. Um dos modos que 
esses sinais-termo são apresentados é utilizando as letras das siglas 
que representam o elemento na tabela periódica, como exemplo na 
Figura 1 temos a representação encontrada para cálcio.

Figura 1 - Sinal-termo para o elemento químico 
cálcio encontrado no YouTube.

Fonte: Das autoras, 2020.

Nota-se que de início, as autoras escolheram representar um 
sinal-termo para tabela periódica e, em seguida, as siglas do elemento 
cálcio. Assim, essa sinalização não pode ser utilizada em qualquer 
contexto para representar a palavra cálcio, apenas quando se refere 
ao elemento. Mais uma forma de composição de sinais-termo dos 
elementos da tabela periódica foi encontrada: representação de 
materiais constituídos do elemento no cotidiano. Nas figuras abaixo 
são apresentados dois sinais-termo encontrados para representar o 
ouro. A sinalização na Figura 3 remete a alianças de ouro e a Figura 4 
à dentes de ouro, muito comuns em tempos passados.
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Figura 2 - Sinal-termo para o elemento/objeto 

de ouro encontrado no YouTube.

Fonte: Das autoras, 2020.

Figura 3 - Sinal-termo para o elemento/objeto 
de ouro encontrado no YouTube.

Fonte: Das autoras, 2020.

Dessa forma, o sinal-termo pode ser utilizado em qualquer 
sentido da palavra ouro, sem especificar quando trata-se do elemento 
ou material de composição de um objeto, visto que não foi encontrado 
nenhum sinal-termo com referência ao elemento da tabela periódica.

Ainda na categoria outros, foram encontrados sinais-termo para 
compostos do cotidiano: aço, água, água sanitária, diamante, fosfato, 
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características no cotidiano, como exemplo, na Figura 4, o sinal-termo 
de plástico tem relação à sua flexibilidade.

Figura 4 - Sinal-termo para plástico encontrado no YouTube.

Fonte: Das autoras, 2020.

O uso da tecnologia em todos os âmbitos da sociedade vem 
ganhando mais espaço, visto a praticidade de uso e disseminação 
que é proporcionado por esse recurso. Nos aproximando do recorte 
do projeto apresentado, o YouTube se tornou um grande acervo de 
materiais para estudo da Libras para a TILS e a comunidade surda, 
servindo como ferramenta de ampliação de vocabulário em diversas 
áreas. É importante destacar que, a cada momento que passa, novos 
materiais são adicionados à plataforma pelos usuários, podendo enri-
quecer ainda mais o vocabulário químico em Libras, caminhando para 
maior acessibilidade linguística na área científica.

CONSIDERAÇÕES ATUAIS E 
PESQUISAS FUTURAS

 A partir da Libras sujeitos surdos significam o mundo em que 
vivem e se inserem em uma cultura (SÁ, 2006), ampliam sua visibilidade 
e lutam contra todo tipo de opressão, destacando-se o capacitismo 
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da cidadania, destacando-se as violências atreladas à imposição do 
oralismo. No campo do exercício da cidadania, destacamos a dimensão 
política do acesso à ciência e o seu cerceamento à comunidade surda. 

Em se tratando da lacuna relativa ao desenvolvimento de 
sinais-termo químicos, tal baixo investimento em pesquisas na área 
desfavorece a inclusão do aluno no ambiente escolar, bem como viola o 
seu direito de acessar os bens científicos produzidos pela humanidade, 
obstaculizando o processo de ensino e aprendizagem desse 
estudante e, em última análise, o pleno exercício da sua cidadania. 
Referente à lacuna linguística concernente ao campo da Química, tal 
barreira comunicacional impede que esse sujeito tenha as mesmas 
oportunidades de acesso, compreensão do mundo e desenvolvimento, 
mediadas pelos saberes concernentes a este campo do conhecimento.

Com relação à presente investigação, algumas linhas de 
ações futuras foram traçadas para compor esse projeto que busca 
compreender a construção e uso de sinais-termo no Ensino de 
Química. Além da análise de sinais-termo químicos no YouTube, 
atualmente, desenvolvemos uma busca de sinais-termo em artigos 
e materiais publicados em bancos de dados: Portal de Periódico – 
CAPES e Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações – BDTD. 
Dessa forma, poderemos compreender melhor como estão sendo 
desenvolvidas as pesquisas nas instituições de ensino superior, 
quais sinais-termo estão sendo criados e de que forma. Pretende-se 
também desenvolver um repositório com maior número de sinais-termo 
químicos, no formato de vídeos em um canal no YouTube, para que as 
buscas de TILS e comunidade surda sejam facilitadas.
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RESUMO: 
Conscientes da fundamentalidade de romper paradigmas acerca do que é a 
ciência e de como ela é construída, vislumbra-se na História da Ciência, aliada 
à estratégia didática dos estudos de caso, uma possibilidade de diálogo acerca 
da ciência desarticulada dos valores europeus e neutros aos quais geralmente 
as visões sobre ela estão vinculadas. Neste contexto, criamos sete estudos 
de caso abordando a biografia e pesquisa de seis cientistas (Fritz Haber, 
Lavoisier, Galvani, Lise Meitner, Yvonne Mascarenhas e Alice Ball), a partir dos 
quais é possível debater conceitos científicos, mas também questões relativas 
aos aspectos éticos, culturais, políticos e econômicos que atravessam o fazer 
científico. Os materiais produzidos serão disponibilizados a professore(a)s 
da rede básica de ensino através do site do grupo de pesquisa, bem como 
podem ser utilizados em atividades futuras nas escolas ou universidades.

PALAVRAS-CHAVE: História da Ciência; Estudos de caso; Cientistas.
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ALIADA NO ENSINO DE CIÊNCIAS

É muito comum a ideia de que os assuntos relacionados às 
ciências da natureza são tediosos ou complicados. É também habitual 
sermos confrontados com visões da ciência como verdade absoluta, 
linear, ahistórica, sem relação com questões sociais, éticas, ambientais, 
políticas, econômicas e culturais. Ao(à)s cientistas atribui-se a imagem 
do homem branco europeu, um gênio excêntrico que, sozinho, busca 
salvar a humanidade a partir da sua pesquisa (GIL PÉREZ et al, 2001). 
Acreditamos, assim como Gil Pérez e colaboradores (2001), que, para 
enfrentar essa realidade, precisamos desmistificar muitos paradigmas 
científicos, tais quais o método científico, a coletividade das pesquisas, a 
mutabilidade de hipóteses/teorias e, principalmente, a não neutralidade 
do fazer científico, que se desvela a partir de práticas humanas.

Dentre as inúmeras possibilidades de abordagens para 
desconstruirmos tais visões e explorarmos a realidade dos fatos 
científicos, encontra-se a História da Ciência, que se apresenta como 
uma alternativa para o diálogo acerca do que de fato é a ciência, e 
o que a envolve. Para Matthew (1995), a História da Ciência explicita 
os aspectos pessoais, éticos, culturais, políticos que atravessam a 
construção científica, e a sua utilização em sala de aula pode tornar 
a disciplina mais desafiadora e reflexiva, refutando a repetição de 
exercícios automatizados, e potencializando a formação crítica do(a)s 
estudantes, além de contribuir na formação do(a)s professore(a)s, que 
também precisarão se preparar e estudar sobre a realidade da ciência.

Entretanto, Beltran, Saito e Trindade (2010) enfatizam que a 
historiografia da ciência atual parece não ter chegado ao público não 
especializado, o que pode ser notado nas próprias bibliografias de 
livros didáticos e paradidáticos, em artigos que relacionam a História 
da Ciência e ensino, e ainda nos próprios Parâmetros Curriculares 
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de maneira acumulativa, contínua ou por ruptura de paradigmas.

Nesse sentido, ainda são necessárias discussões em torno da 
interface entre a História da Ciência e o Ensino de Ciências. Para trazer esse 
debate para a realidade das escolas e universidades, devem acontecer 
mudanças, como novas orientações para a prática e a avaliação, novos 
materiais didáticos e a inclusão de cursos sobre História da Ciência na 
formação inicial e continuada de professore(a)s (MATTHEWS, 1995).

OS ESTUDOS DE CASO: UMA 
BREVE DEFINIÇÃO

Os estudos de caso abordam histórias que sugerem algumas 
problemáticas, as quais devem ser solucionadas pelo(a)s estudantes. 
Essa estratégia possibilita uma aproximação entre o(a)s estudantes e 
o assunto investigado, fazendo com que compreendam as questões 
que envolvem a sua resolução (SÁ; QUEIROZ, 2010). Dessa forma, é 
possível e significativo salientar aspectos sociais, éticos, econômicos e 
políticos, pensando em sua conscientização e incentivando a tomada 
de decisão a partir dessas atividades (FARIA, 2014).

Embora sejam conhecidas as potencialidades dos estudos de 
caso, essa estratégia está mais instituída em cursos superiores, e é 
pouco utilizado na educação básica (SÁ; QUEIROZ, 2010). Apesar disso, 
as autoras demonstram que os estudos de caso no ensino de química 
corroboram não apenas para a aprendizagem dos conceitos químicos, 
mas também para a formação de competências cidadãs. Tais habilidades 
são desenvolvidas a partir das etapas para a solução do dilema: 
identificação do problema; busca por informações; análise de alternativas; 
criação de hipóteses; delineamento de possíveis soluções seguidas pelo 
seu julgamento; e tomada de decisões, como explica Faria (2014).
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Este trabalho é oriundo de um projeto de iniciação científica 
realizado no ano de 2020, o qual consistiu na criação de estudos de 
caso que evidenciassem o trabalho de cientistas, enaltecendo seus feitos 
científicos e suas trajetórias de vida. Antes disso, no entanto, realizou-se 
uma pesquisa documental em torno da biografia e das pesquisas de 
cada cientista abordado. Ao todo, foram elaborados sete estudos de 
caso, referentes ao(à)s seguintes cientistas: Fritz Haber, Antoine Lavoisier, 
Luigi Galvani, Lise Meitner, Yvonne Primerano Mascarenhas e Alice Ball.

Posteriormente, também foram delineadas possíveis resoluções 
para os casos, a fim de disponibilizá-los no site do grupo de pesquisa, 
visto que o isolamento social, indispensável para a superação dessa 
fase de pandemia na qual nos encontramos, impediu que os recursos 
produzidos fossem disponibilizados às escolas ou às disciplinas do 
curso neste primeiro momento.

RETRATOS DOS ESTUDOS DE CASO 
CONSTRUÍDOS E SUAS POTENCIALIDADES

Os estudos de caso construídos pensam na elucidação da vida 
dos cientistas, mostrando seus aspectos comuns de seres humanos, 
na tentativa de romper com os conhecidos estereótipos – relativos 
à masculinidade, branquitude, genialidade, extravagância, entre 
outros – acerca dos cientistas (GIL-PÉREZ et al, 2001). Além disso, 
as estratégias foram utilizadas no sentido de enunciação das ciências 
como um processo também histórico e influenciado por fatores sociais, 
políticos, econômicos, culturais (BELTRAN, SAITO, TRINDADE, 2010). 
Na maior parte dos casos são mobilizados conhecimentos químicos, 
tendo em vista a formação das pesquisadoras.
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cada cientista debatido na narrativa. Juntamente com o detalhamento 
do caso, há o relato sobre o cientista que inspirou a construção desses 
recursos. Ainda são tratadas nestes tópicos as resoluções esperadas 
para cada caso. É importante destacar que muitos dos casos permitem 
que o(a)s discentes explorem outras discussões que não foram 
contempladas nas resoluções. Isso é aceitável, uma vez que uma das 
características que permeiam o uso de casos investigativos é a não 
existência de uma única solução.

FRITZ HABER

Químico alemão, Fritz Haber (1868-1934) teve atuação 
significativa, mas contraditória, com relação ao desenvolvimento 
científico. Ele recebeu o Prêmio Nobel por, juntamente com Carl Bosch, 
encontrar uma maneira de produzir amônia em escala industrial. Antes 
disso, no entanto, Fritz Haber descobriu que a reação da síntese da 
amônia entrava em equilíbrio químico. Essa constatação possibilitou 
uma compreensão acerca desse processo e, consequentemente, o 
desenvolvimento de um método eficiente para a síntese da amônia em 
larga escala. Os nitratos provenientes da amônia são utilizados até hoje 
nos fertilizantes, e esta pode ser considerada a grande contribuição de 
Fritz Haber para a humanidade, visto que sua atuação foi fundamental 
para a expansão da produção de alimentos. (SILVA; PATACA, 2018)

Um ano depois de receber o Prêmio Nobel, no entanto, Fritz 
Haber foi acusado de criminoso de guerra. Durante a Primeira Guerra 
Mundial, ele – nacionalista extremado – se dedicou à criação de um gás 
que pudesse auxiliar a Alemanha a sair vitoriosa. Depois de inúmeras 
tentativas, ele obteve o tão famoso gás mostarda. Esse, inclusive, 
pode ser um dos fatos que explicam o suicídio de sua esposa, Clara 
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marido em muitas de suas pesquisas. (KEAN, 2011)

Essa relação contraditória dos feitos científicos de Fritz Haber 
é deixada bastante evidente no estudo de caso que fala sobre o 
cientista. Posteriormente à síntese de sua história e de seus feitos, o(a)
s estudantes são convidado(a)s a solucionar três questionamentos, 
supondo que tenham sido contratados para trabalhar no grupo de 
pesquisa do cientista: 1) identificar as curvas de um gráfico relativo ao 
equilíbrio químico atingido durante a síntese da amônia, justificando 
quais se referem aos reagentes (diferenciando-os) e aos produtos da 
reação; 2) produzir um manual de instrução sobre o funcionamento do 
equipamento desenvolvido por Fritz Haber e Carl Bosch; e 3) escrever 
uma carta direcionada a Fritz Haber desejando-lhe os pêsames pela 
perda da mulher e expondo argumentos a fim de convencê-lo a deixar 
a pesquisa relacionada ao desenvolvimento dos gases de guerra.

LUIGI GALVANI

Esse estudo de caso não aborda a figura de Luigi Galvani 
diretamente, mas incita os estudantes a conhecerem mais sobre esse 
cientista através do enaltecimento da obra “Frankenstein”, escrita por 
Mary Shelley e publicada pela primeira vez em 1818. O trabalho com 
a literatura no Ensino de Ciências permite maior contextualização e 
facilita os processos de ensino/aprendizagem, uma vez que envolvem 
elementos cotidianos ao(à)s estudantes, além de entretê-los pela 
história conhecida. (DAMACENA; SANTOS, 2017)

Mary Shelley mantinha muito contato com outros escritores, 
principalmente por conta da influência de seu marido, Percy Shelley, 
que era poeta. Em reuniões entre ele(a)s, um dos assuntos que estava 
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A eletricidade animal era constantemente comentada entre essas 
figuras. Estando a par desses acontecimentos, e tendo sido desafiada 
por Lord Byron a escrever uma história fantasmagórica, Mary Shelley 
criou “Frankenstein”. (SHELLEY, 2017)

O título da obra se refere ao sobrenome da família do personagem 
principal: Victor Frankenstein. A princípio, a história desse sujeito tem 
tudo para ser promissora, não fosse a sua aptidão às áreas da ciência 
e sua grande ambição de se tornar um nome conhecido por seus 
feitos científicos. Dessa forma, ele despende grandes esforços para 
criar uma forma parecida com a de um humano a partir dos conceitos 
de eletricidade animal, estudados por Luigi Galvani7, e obtém êxito. 
Entretanto, a figura parece-lhe tão asquerosa, que ele a abandona, 
aterrorizado. A partir daí, todos os acontecimentos são decorrentes 
dessa negligência do criador para com a sua criação (SHELLEY, 2017).

No estudo de caso, conta-se um pouco sobre a história 
contemplada pelo livro de Shelley (2017), deixando explícito que a 
criação do monstro por Victor Frankenstein aconteceu pela ideia de 
geração de vida por impulsos elétricos. Partindo dessa questão, o(a)s 
estudantes devem incorporar um cientista que trabalha no laboratório 
de Victor Frankenstein e produzir um relatório científico, investigando 
as teorias que envolvem eletricidade e que poderiam ter influenciado 
as pesquisas de Victor, detalhando a teoria, o contexto social da época 
e a relação entre a história de Frankenstein e a ciência.

Assim, espera-se que o(a)s estudantes, através de pesquisas, 
concluam que a escritora se inspirou nos feitos científicos de Luigi 
Galvani, um médico italiano do Século XVIII. Através de seus estudos 
com rãs mortas, ele concluiu que havia contração muscular pela 
aproximação de diferentes metais, devido às descargas elétricas geradas 

7 Esses aspectos científicos acerca da criação do monstro de “Frankenstein” não são 
abordados no livro, mas são contemplados por estudiosos acerca da obra de Mary Shelley.



87

SUMÁRIO pelo fechamento do circuito. Dessa forma foi possível a afirmação da 
existência de eletricidade animal. Essa teoria foi contradita por Alessandro 
Volta, criador da pilha, e até hoje há os que defendem o ponto de vista de 
Galvani, enquanto outros acreditam em Volta. (RAICIK, 2019)

Todavia, apesar das possíveis discussões acerca do fazer cien-
tífico de Galvani a partir de “Frankenstein”, a geração de vida envolve 
muitos aspectos biológicos que vão além da reação a choques elétricos, 
o que demonstra que a história é totalmente ficcional (é considerada, 
inclusive, o primeiro livro de ficção científica). Além dos fatores trabalha-
dos, na obra também é possível identificar outros aspectos que envol-
vem a ciência, como a ética, o preconceito e a (não) neutralidade.

ANTOINE LAVOISIER

Antoine Laurent Lavoisier (1743-1794) era de família rica e teve 
muito incentivo financeiro para suas pesquisas, possuindo, inclusive, um 
laboratório em casa. Ele também acumulou muitas riquezas trabalhando 
como cobrador de impostos. Esse fato o fez ser muito odiado entre a 
comunidade francesa da época, e foi o motivo pelo qual o cientista morreu 
guilhotinado durante a Revolução Francesa. A esposa de Lavoisier, 
Marie-Anne Pierrette Paulze (1758-1836), foi fundamental para o avanço 
das pesquisas do marido, contribuindo especialmente com a tradução 
de materiais e ilustração de vidrarias e equipamentos. Contudo, a sua 
participação na ciência raramente é lembrada. (FERRAZ et al, 2018)

No Século XVIII, Lavoisier se dedicou a dar nome a inúmeros 
elementos, a fim de facilitar os estudos e pesquisas na área. Antes disso, 
ainda não se conhecia a química como uma área específica da ciência, 
mas muitos compostos químicos já eram conhecidos e utilizados, 
principalmente na alquimia. Esse trabalho foi inicialmente pensado por 
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compostos conforme as características que os descreviam. A partir 
disso, surgiram então as denominações do oxigênio, do hidrogênio, 
dos óxidos metálicos, de alguns sais, entre outros. (CARVALHO, 2012)

A nova definição para os elementos pôs fim às explicações 
metafísicas que haviam sido elucidadas até então. Para Lavoisier, 
os elementos seriam os últimos corpos possíveis de serem obtidos, 
depois da divisão das substâncias em compostos menores. Com 
isso, ele pôde identificar que a água não seria um elemento, como se 
acreditava até então, e que o oxigênio presente no ar se combina com 
corpos inflamáveis, gerando um processo de combustão. Lavoisier 
também afirmou que na natureza, a matéria não é criada. Então, em 
uma reação química, a mesma quantidade da matéria deve existir 
antes e depois, e é o que acontece quando se trabalha com um 
sistema fechado. (VIDAL; CHELONI; PORTO, 2007)

Tendo em vista as inúmeras contribuições científicas de Lavoisier, 
e considerando a possibilidade de diferentes trabalhos a partir de seus 
feitos, foram construídos dois estudos de caso a partir de sua biografia 
e pesquisas. Em um deles, um ajudante fictício de Lavoisier pede ajuda 
ao(à)s estudantes para resolver um problema envolvendo a lei de 
conservação de massas. Quando mede a massa de uma palha de aço 
antes de queimá-la e depois desse processo, nota que há um aumento 
da massa, ainda que na sua ideia as massas deveriam permanecer 
iguais. Nesse caso, o(a)s estudantes precisam, através de pesquisas, 
concluir que o ferro presente na palha de aço reage com o oxigênio 
proveniente da queima, gerando óxido de ferro, um produto de massa 
maior do que o ferro sozinho. Essa massa aumenta justamente porque 
inicialmente a massa do sistema não compreende o oxigênio, já que 
ele é um gás, e as medidas de massa foram feitas em sistema aberto.

No outro estudo de caso sobre Lavoisier ele não é citado, e 
o(a) estudante é posicionado como um integrante da comunidade 
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medida para findar as dificuldades advindas dos diálogos científicos 
através de cartas, visto que cada composto era chamado de uma forma 
diferente por cada cientista. Assim, o(a) estudante deve identificar o(a)
s cientistas que trabalharam com as nomenclaturas na época (entre 
ele(a)s devem citar Lavoisier, principalmente) em um texto científico 
que conte a solução encontrada pelo grupo.

LISE MEITNER

A esta cientista devemos o crédito da explicação acerca do 
fenômeno da fissão nuclear. Lise Meitner (1878-1968) nasceu na Áustria 
(foi uma das primeiras mulheres do país a frequentar a universidade) e 
desenvolveu grande parte de seu trabalho na Alemanha, até um pouco 
antes da Segunda Guerra Mundial, quando precisou deixar o país. Neste 
momento ela estava no auge de sua pesquisa, apesar de ter trabalhado 
muito tempo sem nenhuma remuneração. (GONÇALVES-MAIA, 2012)

Filha de pais judaicos, mas há muito tempo convertidos ao 
protestantismo, Lise Meitner sofreu com o machismo e com a opressão 
religiosa nazista. Ela publicou mais de 130 artigos e foi indicada ao 
Prêmio Nobel 15 vezes, mas nunca foi condecorada: seu colega de 
pesquisa recebeu o prêmio sozinho pela pesquisa sobre a fissão 
nuclear. (GONÇALVES-MAIA, 2012)

Lise Meitner desenvolvia suas pesquisas na área da física e foi 
responsável pela explicação de que no processo da fissão nuclear, um 
elemento se transforma em elementos de massa e número atômico 
menores, a partir de uma exorbitante variação energética. Mais tarde, 
esse entendimento foi utilizado na criação das bombas atômicas, as quais 
foram sempre rechaçadas por Lise Meitner. (GONÇALVES-MAIA, 2012)
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estudantes, no estudo de caso, como participantes de um grupo de 
pesquisa sobre fissão nuclear de uma universidade devem: 1) Indicar 
o fenômeno que acontece para que o urânio se transforme em plutônio 
(emissão de duas partículas beta), como no processo descrito por 
Lise Meitner; 2) Identificar um dos elementos formados pelas reações 
de fissão nuclear do urânio, através de suas equações; e 3) Explicar 
como os estudos acerca da fissão nuclear foram decisivos para o 
desenvolvimento das bombas atômicas na Segunda Guerra Mundial (a 
variação energética dessas reações a partir da liberação de nêutrons é 
o princípio de funcionamento das bombas atômicas).

A escolha por falar de Lise Meitner se refere acima de tudo 
ao seu trabalho científico excepcional. Entretanto, não podemos 
falar sobre uma cientista mulher sem deixar de reiterar como a 
participação do gênero sempre aconteceu, apesar da falta de mérito. 
Citamos aqui as esposas de Fritz Haber e de Lavoisier, por exemplo, 
que contribuíram para o trabalho dos maridos, ainda que seus 
nomes não constassem nos resultados finais. Muitas mais cientistas 
permaneceram na invisibilidade. Desta forma, destacar a pesquisa 
de Lise Meitner, de Marie Curie e das outras mulheres as quais se faz 
possível será sempre significativo nesse contexto.

Expor o trabalho de mulheres na ciência não reflete apenas 
no reconhecimento do valor de sua pesquisa, mas também na 
representatividade para as futuras cientistas. É fato que não são 
apenas os aspectos cognitivos que influenciam a escolha pela 
carreira a ser seguida. Culturalmente temos o estabelecimento 
das funções que se assemelham ao que é masculino e ao que é 
feminino (REZENDE; OSTERMANN, 2007). Assim, mostrar que a 
ciência também tem espaço para as mulheres objetiva também uma 
transformação social nesses aspectos.
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Yvonne Primerano Mascarenhas é uma renomada cientista 
brasileira, bolsista de produtividade em pesquisa do CNPQ - nível sênior, 
e já recebeu inúmeros prêmios, nacionais e internacionais, devido a 
sua contribuição científica. Nascida em 1931, é formada em química 
e física, e doutora em Físico-Química. Quando iniciou os estudos em 
cristalografia, esse ramo ainda era muito novo no Brasil, então grande 
parte de sua especialização se deu nos Estados Unidos. Mais tarde, os 
conhecimentos construídos durante as suas pesquisas foram aplicados 
no Brasil. Yvonne é uma figura central para o crescimento do campus da 
Universidade de São Paulo na cidade de São Carlos, um campus novo 
ainda quando iniciou, e onde fez sua carreira. (CRAIEVICH, 2015)

A partir de análises cristalográficas, Yvonne identificou a estrutura 
de inúmeros compostos, como a 5,6-dehidrocavaína (substância pre-
sente em uma planta medicinal), a oxitocina (hormônio que regulamenta 
muitos comportamentos humanos, a polianilina (um polímero) e resíduos 
obtidos de processos de produção de fármacos a partir de plantas, com 
propriedades prejudiciais ao meio ambiente. (LOPES, 2017)

Mãe de quatro filhos, a cientista mostra a possibilidade de 
conciliação entre o desenvolvimento da carreira acadêmica e a vida 
familiar. É mais um exemplo da importância do trabalho científico 
produzido por mulheres, e também nesse caso, por uma cientista não 
europeia. As ciências da natureza, bem como os saberes acadêmicos 
em geral, ainda seguem os padrões da modernidade e da colonialidade, 
e dessa forma, impõem um conhecimento ocidental supremacista, que 
é visto como mais válido do que os outros (MACEDO, 2004). Assim, 
pensar no desenvolvimento científico não europeu supõe uma quebra 
de paradigma dentro desses padrões acadêmicos que foram criados 
para que os grupos dominantes se mantenham no poder.
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s a interpretarem um(a) universitário(a) interessado(a) na linha de 
pesquisa de Yvonne Mascarenhas, e por isso precisa mostrar um certo 
conhecimento na área da cristalografia. Assim, ele(a) deve descrever 
uma imagem que ilustra a técnica, mostrando uma compreensão 
acerca do seu funcionamento. A pesquisa sobre esse assunto permite 
o entendimento sobre fenômenos ópticos, principalmente. Em um 
segundo questionamento, o(a)s estudantes devem explicar como 
a cristalografia consegue desvelar a diferença entre o diamante e o 
grafite. Nesse caso, é primordial a percepção acerca da divergência 
na organização estrutural entre as duas espécies.

ALICE BALL

Primeira mulher negra a concluir um mestrado na Faculdade 
do Havaí, Alice Ball (1892-1916) se empenhou em sua pesquisa para 
amenizar os efeitos colaterais do tratamento da lepra, atualmente 
denominada hanseníase. O tratamento mais conhecido para a doença 
na época envolvia a ingestão oral do óleo extraído da árvore de 
chaulmoogra, nativa da região asiática e trazida para a América e para 
a Europa pelos colonizadores. A técnica era eficiente, mas causava 
efeitos colaterais graves, prejudicando principalmente o sistema 
digestivo dos doentes. Inicialmente, esse método era utilizado através 
da sabedoria popular, e mais tarde, o cientista Harry T. Hollmann 
estava estudando sobre o óleo e convidou Alice Ball para participar da 
pesquisa. (PEREIRA; SANTANA; BRANDÃO, 2019)

Alice conseguiu extrair os ácidos graxos responsáveis pelo efeito 
curativo do óleo de chaulmoogra e os transformou em ésteres, tornan-
do-os parcialmente solúveis em água, o que possibilitava a injeção intra-
venosa do medicamento, já que o sangue é majoritariamente constituído 
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eficaz e evitava os conhecidos efeitos colaterais. Esse tratamento para a 
lepra se manteve até a década de 1940, quando os remédios sulfonados 
foram desenvolvidos. (PEREIRA; SANTANA; BRANDÃO, 2019)

Entretanto, antes de finalizar a pesquisa, Alice Ball faleceu, com 
24 anos. A causa não foi confirmada, mas há indícios de asfixia por gás 
cloro. Arthur Lyman Dean seguiu com o trabalho de Allice, sem citar o 
seu nome, e recebendo todo o crédito. Essa história só ficou conhecida 
depois que pesquisadores encontraram registros seus na universidade. 
Depois disso, o Havaí decretou feriado estadual em 29 de fevereiro, em 
homenagem à cientista. (PEREIRA; SANTANA; BRANDÃO, 2019)

Com a história de Alice Ball vemos mais um exemplo de uma 
mulher não europeia na ciência. Nesse caso, ainda, uma mulher negra, 
apesar de em sua certidão constar que Alice é branca (comum na época 
para evitar as exclusões sociais de cunho racista). A notoriedade e 
relevância dessa história são inquestionáveis, e precisam ser discutidas. 
O estudo de caso desenvolvido traz duas atividades, entre as quais 
o(a) professor(a) pode escolher a temática que prefere trabalhar.

Uma das atividades elucida a influência dos saberes populares 
para a pesquisa de Alice Ball. Assim, pede que o(a)s estudantes 
conversem com familiares ou conhecidos mais velhos, que tiveram 
diferentes saberes passados de geração em geração, a fim de 
investigar alguns saberes populares conhecidos para o tratamento de 
dores ou doenças. Então, o(a)s estudantes devem pesquisar sobre as 
propriedades de um desses itens citados, buscando evidenciar o(s) 
composto(s) presentes que podem ser responsáveis pela cura das 
enfermidades e sugerindo uma metodologia para a sua separação.

Na segunda atividade, o(a)s discentes são questionados com 
relação à conversão feita por Alice Ball para a solubilização dos 
ésteres. Assim, ele(a)s devem pesquisar sobre os ésteres e mostrar 
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em injeções mais facilmente do que óleo de chaulmoogra em si.

ENCERRANDO NOSSO DIÁLOGO

Os estudos de caso produzidos problematizam questões 
que envolveram a vida dos cientistas abordados, muitos deles 
desconhecidos pela sociedade, fomentando a construção de 
conhecimentos acerca da história da ciência, e também sobre diversos 
conceitos científicos. Ademais, os materiais construídos permitem o 
diálogo entre os setores que envolvem a natureza do conhecimento 
científico, como as questões éticas, políticas, coloniais, machistas, 
racistas, entre outras, que permeiam o mundo científico.

Apesar da impossibilidade de divulgação dos materiais 
produzidos nas escolas e na universidade, intentamos em disponibilizá-
los no site do grupo de pesquisa, de acesso aberto à comunidade. Além 
disso, em momentos futuros, outros trabalhos podem ser desenvolvidos 
com base nesses materiais, levando-os até os ambientes de ensino.
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RESUMO:
Investigou-se como docentes de escolas do campo significam os seus 
percursos formativos na área da Educação Sexual. Metodologicamente, este 
trabalho caracteriza–se como qualitativo e exploratório. Foram entrevistados 
docentes atuantes na rede pública de ensino fundamental (anos finais) 
da educação do campo. As entrevistas foram transcritas e analisadas com 
base na Grounded Theory. Tomou-se todas as medidas éticas cabíveis para 
a realização do estudo. Verificou-se entre a maior parte dos docentes uma 
perspectiva biologicista e conservadora da sexualidade, perdendo de vista a 
sua complexidade. Tal ponto de vista pareceu atrelado à uma lacuna formativa 
no que concerne à temática. Considera-se que um processo de formação 
docente emancipador pode transcender as naturalizações no campo da 
sexualidade, visando a efetivação dos direitos sexuais e reprodutivos.

PALAVRAS-CHAVE: Educação Sexual; Sentidos; Educação do Campo; 
Formação de Professores.
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O Brasil presenciou nas últimas décadas uma série de avanços 
sociais, políticos, acadêmicos, jurídicos e pedagógicos no campo da 
sexualidade. Entretanto, direitos adquiridos vêm sendo duramente 
atacados por diversas instituições, principalmente, as alas mais 
conservadoras do Poder Legislativo e Executivo, englobando ainda 
distintos grupos reacionários da sociedade. A exemplo disto, em 
meio a uma tsunami de tentativas de boicote a direitos legítimos e 
internacionalmente pactuados, com grande pesar, destacamos a 
proposição do projeto de lei de n. 748/2015 (PARANÁ, 2015), o qual 
institui no Sistema Estadual de Ensino Paranaense o “Programa Escola 
sem Partido”, programa esse marcadamente dissonante de  todos os 
avanços arduamente conquistados no campo da Educação Sexual.  

Em se tratando da tentativa de boicote a saberes e fazeres 
pedagógicos atrelados ao campo da sexualidade e das relações de 
gênero, consideramos que a imprudente ação dos envolvidos nesta 
onda conservadora configura-se como uma desqualificação dos 
direitos humanos (ONU, 1996), sobretudo, no que tange aos direitos 
sexuais. Destacamos a tentativa de violação do direito ao exercício 
pleno da sexualidade de maneira prazerosa e livre de discriminação 
e o direito à Educação Sexual em toda a sua magnitude. Tal afronta 
também fere princípios democráticos e republicanos, a exemplo do 
inciso IV do artigo 3° da Carta Magna, a saber: “promover o bem de 
todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 
outras formas de discriminação” (BRASIL, 1988).

Na medida em que os estudos de gênero estão alinhados 
com processos de luta política voltados à efetivação dos direitos 

8 Esta é uma versão revisada de texto publicado anteriormente no 10° Encontro Internacional 
de Formação de Professores -ENFOPE- Sob o título “Sentidos atribuídos por professores 
que atuam na Educação do campo à formação docente na esfera da sexualidade”.
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e a democratização de saberes e fazeres, a escola defendida pelo 
Programa Escola Sem Partido, ao negligenciar a oferta e/ou a politização 
da Educação Sexual, estaria sendo cúmplice das violências de gênero. 

Com relação ao contexto da presente investigação, segundo 
dados do IBGE9 de 2010, mais de 29 milhões de brasileiros residem 
em área rural (BRASIL, 2010). Diante desse número expressivo, faz-
-se fundamental pensar “uma educação a partir do campo e para o 
campo” (BRASIL, 2007 p.13), vislumbrando desconstruir preconceitos 
e injustiças, buscando a superação de desigualdades educacionais 
historicamente constituídas entre campo e cidade (BRASIL, 2007). Po-
demos afirmar que a Educação do campo surgiu “com o intuito de 
interrogar os condicionantes estruturais históricos da sociedade brasi-
leira, dentre eles a desigualdade educacional” (SOUZA, 2012, p.759).

Cumpre ressaltar que o sudoeste do Paraná é uma das regiões 
mais distantes da capital e possui uma economia fortemente alicerçada 
na produção de gêneros agrícolas, especialmente soja, trigo, milho, 
feijão e criação de animais de pequeno e médio porte. Uma parte 
significativa das propriedades é de pequeno porte e conduzida pelo 
trabalho dos próprios familiares. A região é composta por 42 municípios, 
em quase sua totalidade, de pequeno porte que durante muitos anos 
vivenciaram períodos de estagnação econômica e decrescimento da 
população, tanto do campo como das cidades. 

Entende-se a educação do campo como uma conquista 
de movimentos sociais, sendo reconhecida como política pública 
somente a partir do Decreto n° 7352, de 04 de novembro de 2010 
(BRASIL, 2010). Os ideais dessa política articulam-se sobre a 
diversidade do campo em seus mais diversos aspectos, sendo eles 
sociais, culturais, ambientais, políticos, econômicos, entre outros. Os 

9 IBGE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
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específicos, bem como à formação de profissionais da educação 
dedicados ao atendimento das singularidades de tais instituições, 
bem como à valorização da identidade das mesmas (BRASIL, 2010). 
Além disso, a educação do e no campo inclui as populações que 
vivem fora dos centros urbanos, os indígenas e os quilombolas. 
Embora prevista na LDB 9.394 de 1996, as reformas educacionais 
dos anos de 1990 não a efetivaram, pelo contrário, houve um forte 
movimento de fechamento de escolas do campo e a remoção das 
crianças e jovens para estudar nas áreas urbanas (BRASIL, 1996).

Já no que diz respeito à Educação Sexual10, não existe ainda no 
Brasil nenhuma lei que a regulamente nas escolas, no entanto encontram-
se disponíveis vários documentos que apoiam o desenvolvimento de 
diversas práxis nesse campo, tendo em vista as esferas da prevenção e 
da promoção de saúde, e, sobretudo, a garantia dos direitos humanos. 
Entre esses documentos destacamos os Parâmetros Curriculares 
Nacionais (Brasil, 2001), as Diretrizes Curriculares Nacionais (Brasil, 
2013) e o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90). Contudo, 
deve ser ressaltado o retrocesso no que se refere ao Plano Nacional de 
Educação 2014-2024 (BRASIL, 2014). Em nenhuma parte do documento 
composto por metas a serem atingidas ao longo de dez anos houve 
menção à Educação Sexual. É como se a mesma não existisse e não 
fizesse parte significativa da formação de crianças e jovens.

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s. 
2001), os quais são uma referência nacional para a elaboração 
dos currículos escolares, a educação é concebida como prática 
em favor da formação do cidadão. Diante disso, é fundamental 

10 Cabe à escola abordar os diversos pontos de vista, valores e crenças existentes na socie-
dade para auxiliar o aluno a construir um ponto de auto-referência por meio da reflexão. 
Nesse sentido, o trabalho realizado pela escola, denominado aqui Educação Sexual, não 
substitui nem concorre com a função da família, mas a complementa. Constitui um proces-
so formal e sistematizado que acontece dentro da instituição escolar, exige planejamento 
e propõe uma intervenção por parte dos profissionais da educação (PCN, 2001). 
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temas transversais, esteja incluso no trabalho pedagógico. O novo 
documento curricular brasileiro, a Base Nacional Curricular Comum 
(BNCC, 2018), tem por objetivo criar uma espécie de currículo 
único para todo país, no que se refere às questões da sexualidade 
mantém um relativo silêncio. Não há uma indicação clara no sentido 
de destacar a importância do tema para a formação humana. Para 
além do problema de propor uma base curricular para uma nação de 
porções continentais e multicultural como o Brasil, tal proposta na 
esfera da Educação Sexual, é circunscrita temporalmente, perdendo 
de vista os distintos momentos desenvolvimentais do alunado, bem 
como reduzindo no currículo da Educação Básica a complexidade 
da sexualidade ao campo das Ciências Naturais e à sua dimensão 
patológica e reprodutiva. Tudo isso é no mínimo preocupante.

É preciso mencionar também a questão da formação do professor, 
na medida em que a Educação Sexual, raramente, é contemplada 
de maneira consistente nos projetos pedagógicos dos cursos de 
licenciatura, havendo ainda o desafio do trabalho interdisciplinar e em 
equipe. Uma vez que a transversalidade demanda dos docentes um 
engajamento reflexivo que supere o domínio conteudístico de sua área 
de formação inicial, ou seja, de sua disciplina curricular, torna-se mister 
o envolvimento do professorado em processos de formação continuada 
que lhes sensibilize para a complexa trama de aspectos biológicos, 
psicológicos e sociais atrelados à sexualidade e ao exercício dos 
direitos sexuais e reprodutivos. No tocante ao processo de formação 
de professores, Martins (2010) afirma que a formação, tanto do docente 
como de qualquer outro profissional pode ser compreendida “como 
uma trajetória de formação de  indivíduos, intencionalmente planejada, 
para a efetivação de determinada prática social”  (MARTINS, 2010 p.14).

As escolas do campo foram esquecidas pela literatura especia-
lizada no estudo da Educação Sexual. Tendo em vista o objetivo de 
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treamento no banco de dados da Capes11. Por intermédio deste, foram 
localizadas cerca de 850 publicações nacionais e internacionais relacio-
nadas à Educação Sexual. Contudo, nenhuma delas fazia referência à 
educação do campo. Tal trabalho se faz relevante visto a lacuna obser-
vada na produção de estudos que contemplem a temática da Educa-
ção Sexual em sua interface com a Educação do Campo, contribuindo 
para o avanço do conhecimento referente à temática. Sendo assim, 
o presente estudo tem como foco a problematização dos sentidos12 
atribuídos por docentes atuantes em escolas do campo ao processo 
formativo vivenciado pelos mesmos na esfera da Educação Sexual.

METODOLOGIA

O presente estudo tem uma abordagem qualitativa (MINAYO, 2001) 
a qual foi adequada à articulação do olhar para fenômenos extremamente 
dinâmicos e complexos, a saber, a Educação Sexual e a Educação do 
Campo em sua relação com o processo de  formação de professores. 
A transversalidade, por sua vez, caracterizou o estudo, uma vez que se 
propôs a análise do fenômeno em um momento particular da trajetória 
dos entrevistados, ainda que contextualizado e compreendido como 
parte de processos mais amplos e complexos de subjetivação docente.

A população-alvo foi composta por 10 docentes da rede 
pública de ensino fundamental - anos finais, com distintas trajetórias 
formativas (Educação Física- Licenciatura, Pedagogia, Letras-

11 O acesso a essa base de dados, que se encontra disponível no endereço eletrônico http://
www.capes.gov.br, foi  realizado no dia 09.06.2016, empregando-se de maneira combinada 
o descritor Educação sexual e os Educação  do campo, escolas do campo, educação rural, 
bem como Sexualidade e educação do campo, formação de  professores, educação rural.

12 O conceito de sentido é central na matriz histórico-cultural (Vygotsky, 1984) e diz respeito 
às experiências  subjetivas que são únicas, pessoais, entretanto, não individuais e sim 
engendradas dialogicamente, como  produtos do contexto histórico e cultural.
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SUMÁRIO Português e Espanhol-Licenciatura, Ciências Biológicas-Licenciatura, 
Ciências com habilitação em Matemática-Licenciatura, Ciências com 
habilitação em química-Licenciatura, Matemática-Licenciatura e 
História-Licenciatura) e que se  encontravam atuando nas escolas do 
campo, do município de Nova Esperança do Sudoeste-PR. Entre os 
entrevistados estão nove mulheres e um homem, com idades entre 
24 e 56 anos, com tempo de atuação na atividade docente entre 
01 a 28 anos. Na esfera religiosa, todos declararam-se católicos. O 
encerramento da coleta de dados foi definido a partir de reflexões 
sobre a noção de saturação (FONTANELLA, RICAS, & TURATTO, 
2008). Desta forma, a pesquisa não se legitimou pela quantidade de 
participantes e sim pela qualidade e profundidade dos dados obtidos.

Foram empregados como instrumentos de coleta e registro de 
informações: o diário de campo, onde foram registradas as observações 
das pesquisadoras durante os encontros com os entrevistados; o 
roteiro de entrevista e o gravador que foi utilizado com o consentimento 
dos entrevistados. A Grounded Theory de Strauss e Corbin (1990) 
norteou os procedimentos de análise e favoreceu a integração de 
dados de distintas origens (entrevistas, relatos de observações de 
campo, Projeto Político Pedagógico e o Plano de Trabalho Docente da 
disciplina de ciências), a partir da identificação, do desenvolvimento e 
estabelecimento de relações entre conceitos.

Haja vista a possibilidade dos participantes apresentarem 
dificuldades em abordar um tema que pode suscitar constrangimento 
e/ou sensibilização emocional, foram adotadas todas as medidas 
éticas cabíveis de modo a acolher, esclarecer e respeitar o caráter 
voluntário da colaboração ao estudo. Salientamos que a coleta de 
dados somente teve início após a autorização da pesquisa do Comitê 
de Ética da Universidade Federal da Fronteira Sul. 
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A sexualidade atravessa o processo de subjetivação em 
sua totalidade e apenas faz sentido quando contextualizada 
dinamicamente, abarcando desdobramentos históricos, psicológicos, 
culturais, biológicos, jurídicos, familiares, comunitários, afetivos, 
eróticos, religiosos e científicos, manifestando-se idiossincraticamente 
em cada sujeito. A sexualidade é constituída a partir das singularidades 
de cada grupo cultural e sociedade, as quais delineiam múltiplas 
significações para as vivências sexuais em distintos espaços e tempos, 
atrelando-se às mesmas a valores, normas, regulações, prescrições e 
permissões (FOUCAULT, 1997; CARVALHO, RODRIGUES, MEDRADO, 
2005; BRASIL, 2009; CABRAL e ROMEIRO, 2011; BONFIN, 2012). 
Problematizar a sexualidade e, em especial, a Educação Sexual nos 
remete à uma relação de prazer, saber e poder: 

A sexualidade é o nome que se pode dar a um dispositivo 
histórico: não à realidade subterrânea que se apreende 
com dificuldade, mas à grande rede da superfície em que 
a estimulação de corpos, a intensificação dos prazeres, 
a  incitação do discurso, a formação dos conhecimentos, o 
reforço dos controles  e das resistências, encadeiam-se uns 
aos outros, segundo algumas grandes  estratégias de saber e 
de poder (FOUCAULT, 1988. p. 116-117).

A Educação Sexual na perspectiva dos Direitos Humanos 
está atrelada às relações de poder e saber na esfera do prazer, ao 
direito dos sujeitos conhecerem-se em sua inteireza, de modo a poder 
emancipar-se em termos sexuais e reprodutivos, ao refletir sobre o 
seu comportamento e o comportamento do outro, potencializando a 
sua relação com a vida (GONÇALVES, FALEIRO e MALAFAIA, 2013). 
Entretanto, estes saberes e fazeres em hipótese alguma estão isentos 
de conflitos, haja vista uma infinidade de tabus vinculados ao tema. 
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dialoga com múltiplos saberes que, por sua vez, estão articulados 
aos direitos sexuais e reprodutivos, tais como: o nível de informação 
e o comportamento preventivo no campo das DST, as relações de 
gênero, a afetividade nos relacionamentos, o prazer sexual, o bem-
estar, a autoestima, as  violências sexuais, simbólicas, ginecológicas, 
obstétricas e domésticas, as paternidades e maternidades, a 
humanização da assistência ao parto, o aborto, os métodos 
contraceptivos e  preventivos, bem como as negociações do seu uso, a 
diversidade sexual e de gênero, entre  tantos outros (ADELMAN, 2000; 
BRETAS e SILVA, 2005; FIGUEIRÓ, 2006;  GONÇALVEZ, 2013; LOURO, 
2008; MARTINS, ORLANDI e ROSA, 2013; MOIZÉS e  BUENO, 2007). 
Portanto, em lugar da abordagem da sexualidade como um problema 
que demanda solução, Dinis e Luz (2007) destacam a importância 
de se debater sobre a temática em sua potência, provocando 
questionamentos, discussões, em última análise, complexificando-a. 

Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais (BRASIL, 
2013), os professores de distintas áreas do conhecimento devem 
articular os conteúdos ministrados e seus respectivos planejamentos 
gerando assim reflexões transdisciplinares. Dessa maneira, abrem-
se possibilidades para a abordagem de assuntos complexos que 
afetam a vida humana em escala mundial, regional, local e também 
individualmente, favorecendo-se o exercício da democracia e 
potencializando-se a efetivação de direitos humanos.  

Neste sentido, os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 
1998) propõem os temas transversais, entre eles, a Educação 
Sexual, haja vista a complexidade dos conceitos que concernem à 
sexualidade. Tal transversalidade possibilita conexões entre estes 
fenômenos, o currículo e o cotidiano dos estudantes, promovendo-
se cidadania. Portanto, a Educação Sexual deve estar expressa no 
Projeto Político Pedagógico (PPP) das escolas.



107

SUMÁRIO É preciso dizer que tal proposta foi pensada tendo em vista uma 
articulação quase perfeita entre os Parâmetros Curriculares Nacionais e a 
escola, no entanto, como sabemos, existe um hiato entre aquilo que está 
nos documentos oficiais e a realidade das instituições escolares. O motivo 
desse descompasso são diversos e complexos, passando pela formação 
deficitária de docentes e englobando aspectos de ordem administrativa, 
cultural, religiosa e política, destacando-se o desconhecimento do próprio 
projeto político-pedagógico da escola, tal como observado no presente 
estudo, na medida em que nove entre os dez professores entrevistados  
afirmaram que o ignoravam ou que não se recordavam do seu conteúdo.

Em geral, os docentes entrevistados sinalizaram para uma lacuna 
formativa no campo da Educação Sexual, formação essa, tanto inicial 
quanto continuada. Concomitante a isso, apontaram a necessidade e 
a importância de iniciativas voltadas à formação docente para efetiva 
promoção da Educação Sexual. Entretanto, um dos participantes, 
o único entrevistado do sexo masculino, remeteu essa demanda 
formativa exclusivamente aos professores de ciências e/ou biologia. 

A dificuldade sinalizada está em reconhecer que a Educação 
Sexual não está restrita a um ou outro componente curricular. Ela 
extrapola esses limites e atinge os mais diferentes espaços e momentos 
da vida escolar. Apropriar-se desses conhecimentos não diz respeito 
apenas a mais um componente a ser ministrado, mas envolve a própria 
compreensão do que é ser professor e como o domínio desses saberes 
pode ampliar a visão de mundo e o questionamento de valores tidos 
como naturais e “quase imutáveis” que alimentam a violência contra a 
mulher, a homofobia, a transfobia, o machismo, entre outras atrocidades.

A maioria dos entrevistados (06) afirmou que seu processo de 
Educação Sexual teve  início na escola, a exemplo da professora Amé-
lia: “primeira informação que eu tive em  relação à Educação Sexual 
foi na escola, meus pais nunca, a gente nunca tocava nesse assunto  
em casa” (Amélia). Tal processo ocorreu apenas por meio de palestras 
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exclusivamente, das aulas de Ciências e Biologia; tal como ilustrado 
pela professora Simone: “Sempre era nas aulas de ciências ou biolo-
gia. Sobre doenças e métodos contraceptivos” (Simone). Conforme 
apontam Silva e Neto (2006), os docentes aparentam não compreen-
der a sexualidade de maneira ampla, pois, na maioria das vezes, a des-
vinculam de aspectos afetivos, restringindo-a a “temas como gravidez 
e prevenção em DST/ AIDS com enfoque na relação saúde/doença, 
numa concepção biologicista” (SILVA e NETO, 2006 p.193).

Já os demais (04) participantes afirmaram que seu processo de 
Educação Sexual teve início em casa, neste sentido, os mesmos relata-
ram entabularem conversas com a mãe ou irmã, em nenhum momento 
uma figura masculina foi citada. Em geral, o foco dessas conversas foi 
a relação sexual e “ficar mocinha” referindo-se ao momento em que a 
menina começa a menstruar, indicando que a Educação Sexual não foi 
ofertada antes deste momento, estando atrelada, portanto, apenas ao 
risco de uma gravidez não planejada. Segundo Silva e Neto (2006),

A Educação Sexual sempre existiu, mas se fez mais pela omissão 
e repressão do que por intermédio de uma educação dialogal, 
humanista e libertária. A família, desde o nascimento da criança, 
incute o que é permitido ou não em matéria de sexualidade, nem 
sempre de forma verbalizada (SILVA e NETO, 2006, p. 186). 

Neste sentido, um número expressivo de educadores não se 
considera preparado para discutir temas vinculados à sexualidade 
em função da sua formação lacunar ou inexistente nessa área. A 
abordagem de temas concernentes à sexualidade demanda saberes 
específicos atrelados à formação, os quais, lamentavelmente, ainda 
não são ofertados por todas as instituições de ensino durante a 
formação inicial, fazendo-se necessário que a(o) educador(a) busque 
se capacitar continuamente para poder abordá-los de maneira efetiva 
(PINHO, MENEZES e CARDOSO, 2011). Além da alegação da falta 
de domínio sobre o tema, há também motivos de ordem pessoal 
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Admitir não ter conhecimentos sobre o assunto é mais fácil do que 
reconhecer a existência de obstáculos de outra natureza no trabalho 
com Educação Sexual nas salas de aula. Diante dessa lacuna, a(o)
s docentes entrevistados reforçaram a importância da abordagem 
do tema não apenas na formação acadêmica inicial, assim como a 
necessidade de formação continuada, englobando o acesso a cursos, 
palestras e material de apoio, tal como indica a professora Catharine: 
“Deveria ter cursos, voltado para sexualidade, livros, material de apoio, 
para que a gente  pudesse se basear em alguma coisa” (Catharine). 

Para além das consequências pedagógicas propriamente ditas, 
tal despreparo pode ter consequências ainda mais graves quando se 
manifestam “condutas discriminatórias e pouco reflexivas, verificadas 
tanto na postura pessoal quanto profissional, o que colabora para a 
imposição de valores, mitos e crenças relativos à Educação Sexual 
(SILVA e NETO, 2006, p.191). A exemplo disso, no presente estudo, 
verificou-se uma predominância de discursos em torno do medo em 
sua dimensão infectológica, sem dar a devida amplitude à questão 
da  sexualidade, como evidenciado na fala da professora Madalena: 
“trabalho as doenças, de  preferência mostrando as imagens [...] que 
são bastante chocantes [...] e faz com que eles  pensem bem antes de 
qualquer atitude, pensando diretamente em sexo”(Madalena). 

Ainda que debates e discussões com o propósito de superar 
preconceitos e discriminações em torno da sexualidade tenham se 
acentuado, a maior parte da(o)s docentes não recebeu subsídios 
para lidar com a mesma ao longo de sua trajetória formativa  
(FIGUEIRÓ, 2004.). É importante salientar que o professor também 
é um sujeito sexuado, carregando consigo inseguranças, dúvidas, 
desconhecimento, medos e tabus, resultados de sua própria história e 
de sua precária Educação Sexual (FIGUEIRÓ, 2004). 
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Sexual quando coloca em xeque discursos normativos que impõem 
e circunscrevem representações naturalizantes e engessadas da 
masculinidade e da feminilidade, pensadas no singular, de maneira 
excludente, como se pudessem, supostamente, englobar todos os 
seres, colaborando intencionalmente na superação de  dogmas, tabus 
e preconceitos atados a perspectivas conservadoras e castradoras da 
sexualidade (BONFIM, 2012). Cabe à escola favorecer uma educação 
que promova a igualdade de gênero, em lugar de anular as diferenças 
percebidas entre os sujeitos, garantir um espaço democrático onde 
essas diferenças não se desdobram em desigualdades. Pensando então 
no papel desempenhado pelo educador neste processo, é espantoso 
visualizar que somente uma participante do estudo mencionou questões 
concernentes às relações de gênero e à sua importância, tal como 
segue: “para que haja mais respeito e que o absurdo da homofobia, de 
crimes, a violência acabem e que haja respeito à diversidade” (Frida).

O conceito de gênero refere-se às relações de poder entre 
homens, mulheres e pessoas não binárias, as quais são dinâmica e 
culturalmente engendradas, de modo a transcender uma natureza 
biológica ou essencializada. A gendrificação está conectada à 
sexualidade e ao delineamento de normas, prescrições, naturalizações 
e hierarquizações as quais configuram pautas comportamentais, 
modos de vida e emoções vinculados à vivência da sexualidade e dos 
afetos (BRASIL, 2009; LOURO, 2003 e SOARES, 2015). 

Visto que a escola é figura fundamental na promoção da 
igualdade de direitos, espera -se  que se posicione criticamente aos 
fenômenos vinculados ao campo da sexualidade, sobretudo,  no que 
tange à misoginia e à heteronormatividade compulsória, as quais 
negam todo e  qualquer sujeito que subverta o ideal de masculinidade 
e feminilidade, cerceando os corpos e os desejos alheios aos seus 
reduzidos limites (LIMA, 2014). A escola tem, portanto, um compromisso 
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sociedade fortemente sexista como a brasileira, para com a promoção 
da igualdade de gênero e do respeito à diversidade sexual, a superação 
das assimetrias nas relações de poder entre os sujeitos, a superação de 
privilégios sexuais de uns sobre os outros (ALTMANN, 2013;  BONFIM, 
2012; DINIS e LUZ, 2007; SEFFNER, 2015).

Contudo, a maior parte dos docentes não conta com um “espaço 
coletivo reflexivo e  continuado da formação do professor/educador para 
o trabalho com Educação Sexual, que  possibilite a interação entre o 
pessoal e o profissional” (SILVA e NETO, 2006, p.195). Como exemplo 
dessa lacuna formativa no campo da Educação Sexual, podemos 
observar o relato da professora Simone: “Acredito que sim, mas não me 
lembro quando foi. Mas foi pouco trabalhado. Se não me engano era 
como passar para os alunos informações sobre sexualidade.  Mas bem 
superficialmente” (Simone). Os demais entrevistados apontaram nunca 
terem participado de uma formação continuada voltada para o tema.

Portanto, infelizmente, a maior parte dos professores não con-
tou com formação adequada com relação ao campo da sexualidade, 
abrindo-se precedentes para que o tema fosse negligenciado ou sim-
plificado. O resultado foi a timidez ou a invisibilidade da abordagem 
do tema entre os conteúdos curriculares das escolas investigadas. 
Quando muito, convidam algum especialista da área da saúde para 
fazer uma palestra junto aos alunos, predominando sempre uma visão 
fisiologista e patológica da questão. A escola, portanto, vem terceiri-
zando uma atribuição que é essencial na formação de seres humanos. 
Nos cabe o engajamento com a temática de modo a sistematizarmos 
nosso trabalho coletivo e cooperativo em se tratando da participação 
da Educação Sexual na efetivação dos Direitos Humanos.
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Buscou-se com o presente estudo investigar como os docentes 
significam os seus percursos formativos na área da Educação 
Sexual, verificando-se uma lacuna formativa relativa ao tema. Parte 
significativa dos entrevistados refletiu sobre a sexualidade apenas 
numa perspectiva biológica; atributos genitais e o intercurso sexual 
ficaram em primeiro plano em detrimento da dimensão afetiva, salutar, 
jurídica e política da sexualidade, perdendo-se de vista a complexidade 
do tema. Neste sentido, os entrevistados reconhecem seus limites 
formativos e são favoráveis à inclusão da Educação Sexual na grade 
curricular dos cursos de formação inicial em licenciatura, bem como 
sinalizaram a demanda por ações e intervenções educativas que lhes 
possibilitem uma visão mais ampla acerca do fenômeno.

Almeja-se que o fazer docente transcende a mera transmissão/
reprodução de informações aos estudantes, englobando a produção 
e o debate sobre conhecimentos científicos de modo que os mesmos 
façam sentido aos estudantes e professores. Em se tratando do campo 
da sexualidade, vislumbramos um fazer pedagógico comprometido com 
uma Educação afetiva e emancipatória, que favoreça a superação de 
preconceitos enraizados em uma moralidade sexista e heteronormativa, 
muitas vezes, repressiva, dogmática e desqualificadora da sexualidade. 
Entendemos por Educação Sexual os fazeres docentes voltados à 
efetivação de Direitos Sexuais e Reprodutivos, o trabalho pautado na 
diversidade de saberes e no respeito ao ser humano, com vistas a 
relações mais justas e ancoradas na perspectiva alteridade, abrindo mão 
da ingenuidade com relação à dimensão interaccional das violências, 
destacando-se aqui os marcadores de opressão étnico-raciais, de 
gênero, classe, geração, orientação sexual, bem como o capacitismo.
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de cerceamento da liberdade intelectual e do direito à Educação, não 
permitindo que a docência brasileira torne-se novamente vulnerável aos 
porões da desqualificação daqueles que se posicionam politicamente 
diante do fazer pedagógico. A Educação Sexual sensível às relações 
de gênero é fundamental para a superação da naturalização da 
masculinidade hegemônica, da misoginia, da homofobia e da transfobia 
que açoitam a sociedade brasileira, caracteristicamente desigual, 
assimetria essa exposta por uma infinidade de injustiças e exclusões, 
destacando-se os inaceitáveis e constrangedores índices de violência 
sexual, de feminicídios e de assassinatos da população LGBT brasileira.

Os saberes e fazeres docentes voltados à promoção de relações 
de alteridade apresentam-se como resistência ao boicote perpetrado 
contra a Educação, seja no meio urbano ou rural. Em lugar das 
recorrentes tentativas de apagamento do outro, a tessitura de vínculos 
escolares enaltecedores da diversidade (de gênero, sexual, entre outras) 
torna-se um ato subversivo diante desta onda fascista, que como toda 
ondulação, ainda que forte e violenta, é  felizmente provisória.
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SUMÁRIO INTRODUÇÃO

Este artigo tem sua origem a partir do convite que recebi 
para a elaboração de um texto em função da comemoração dos 50 
anos do curso de Pedagogia desta instituição de ensino superior. 
Na ocasião, fiquei pensando no que escrever na tentativa de que o 
leitor do texto pudesse fazer alguma reflexão crítica sobre a função 
social da Pedagogia e, sobretudo, dos termos ou expressões que 
têm emergido na contemporaneidade, numa espécie de alcunha, 
utilizando-se do adjetivo “pedagógico”.

Assim, meu objetivo neste texto é refletir sobre a apropriação 
indevida do termo “pedagógico” como adjetivo nos mais diversos 
discursos e espaços, sobretudo, nos políticos, mas também nos 
educativos. Metodologicamente, optei por fazer uma revisão conceitual 
e sistematizada de literatura já existente sobre o termo pedagógico em 
contraponto ao conceito de Pedagogia a partir de alguns autores do 
campo educacional.

Minhas reflexões em torno do adjetivo “pedagógico”, atribuído aos 
diferentes substantivos, podem servir para discussões e debates mais 
amplos e complexos. Todavia, meu interesse nessa adjetivação, em es-
pecial, a partir da problematização do seguinte objeto: os usos pedagó-
gicos das tecnologias digitais13 nas práticas docentes. Ele remonta ao 
meu envolvimento particular com pesquisas educacionais (SOUZA-NE-
TO, 2015; 2016; 2017; SOUZA-NETO; CERNY, 2018; LUNARDI-MENDES, 
2012a; 2012b) desenvolvidas nos últimos anos em torno dos usos curri-
culares, pedagógicos ou não, das TD feitos pelos professores na escola 
como instrumentos histórico-culturais de aprendizagem. Tais pesquisas 
foram originadas a partir de interfaces entre diferentes campos teóricos 

13 Para este texto, vou usar a sigla TD para referir-me às tecnologias digitais daqui para frente.
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volvidas, atualmente, em duas frentes de pesquisa14.

De início, podemos afirmar que há uma crença generalizada 
de que os problemas de ensino estariam resolvidos, se tão somente 
se encontrasse uma solução às questões técnico-burocráticas, em 
especial, àquelas que tratam da construção de um currículo uniforme 
e homogeneizador para todos, a exemplo do que temos visto na 
atualidade com a tal de BNCC – Base Nacional Comum Curricular, bem 
como equipar a escola com uma parafernália tecnológica. Todos os 
curriculistas são unânimes em afirmar que ao que tange os problemas 
de ensino, a preocupação deve se centrar de forma equânime em o 
quê ensinar, mas o como ensinar, bem como em resolução para as 
mais variadas mazelas educacionais. Como exemplo de algumas, cito: 
formação docente, inicial e continuada, valorização e remuneração da 
docência, infraestrutura escolar suficiente, elaboração de políticas 
públicas da, com e para a escola, gestão escolar, etc.

Compreendo as soluções desses problemas como parte de 
um movimento da educação, centrado em: movimentos, poderes, 
crenças, práticas, subjetividades, artefatos, teorias, etc. Estes 
aspectos estão imbricados na prática social, seja da aula ou da 
produção de conhecimento, como um conjunto de elementos que se 
complementa num movimento dialético. Esse movimento educacional 
é o que descrevo para denominar aquilo que chamo de pedagógico 
(FERREIRA, 2008; LIBÂNEO, 2011; 2010). “Vale dizer, o pedagógico é 
a dinâmica da escola, da educação, por isso mesmo, é resultante da 
colaboração de todos, nos diversos espaços e tempos do ambiente e 
da convivência escolar” (FERREIRA, 2008, p. 177). 

14 A primeira, a coordenação do grupo de pesquisa registrado no CNPQ intitulado 
OBSERVATÓRIO DE PRÁTICAS CURRICULARES na UFSC – Campus Blumenau; A 
segunda, trata-se de um projeto de pesquisa em que coordeno intitulado Educação, 
Currículo e Tecnologias: Análise de políticas, infraestrutura, formação docente e aspectos 
didático-pedagógicos sobre a inserção de tecnologias digitais na escola.
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(DES) ENCONTROS

A partir desse preâmbulo, minha reflexão parte da hipótese inicial 
de que existe na atualidade, uma apropriação indiscriminada, indevida, 
ateórica e, por muitas vezes intencional, do termo “pedagógico” para 
adjetivações nos mais diversos discursos, contextos e espaços. Tal 
apropriação, muitas vezes, tem sido usada sem precisão conceitual e 
teórica e, principalmente, sem qualquer relação com o contexto cultural 
em que está inserida. Para Libâneo (2010), em relação à utilização de 
seus sentidos nos mais diversos discursos e contextos, essa apropriação 
do termo tem gerado a impressão que tudo pode ser pedagógico.

Nesse sentido, pretendo estabelecer algumas considerações 
sobre o que estou entendendo como pedagógico e, a partir daí, a que 
estou me referindo quando apresento esse termo como adjetivo nas mi-
nhas pesquisas, sobremaneira, o significado que ele traz quando abor-
damos o uso pedagógico, ou não, das tecnologias digitais pelos pro-
fessores. Destarte, diferencio o uso pedagógico das TD do seu simples 
uso na escola. A ideia está em afirmar que existe na escola, muitos usos 
das TD nas práticas docentes, mas são eles sempre pedagógicos?

No que diz respeito à falta de precisão do termo “pedagógico”, 
uma das causas dessa imprecisão é resultado do não entendimento 
do que seja pedagógico e do que não seja. Mas como separá-los sem 
saber qual a distinção entre eles? Para Ferreira (2008): 

Pedagógico é todo o pensar-agir da escola com o intuito 
de produzir conhecimento. Porém, não é pedagógico o 
pensar-agir, embora muito bem organizado, incoerente com 
a expectativa de produção do conhecimento dos sujeitos da 
aula (FERREIRA, 2008, p. 178).
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pedagógico do espaço, do tempo e do trabalho realizado pela escola. 
(GRIFOS MEUS). Compreende-se o pedagógico como a articulação 
dessas categorias com o objetivo de produzir conhecimento. Afinal, 
se os alunos vêm até à escola é porque procuram aprender algo. E 
aprender é um complexo movimento de várias esferas no intuito de 
ampliar as compreensões de mundo que se tem.  

Desse modo, proponho uma maior clareza em relação 
aos componentes políticos, éticos e do trabalho em Educação, 
como parte da concepção de pedagógico, para que assim se 
possa compreender como se configura um projeto pedagógico, 
uma avaliação pedagógica, enfim, um uso pedagógico. A mesma 
imprecisão acontece quando se deseja explicar o “pedagógico” 
como algo em relação com a Pedagogia. Na atualidade, a própria 
Pedagogia vem sendo questionada como ciência, em relação à sua 
especificidade e ao seu objeto de estudo. A Pedagogia é 

[...] o campo do conhecimento que se ocupa do estudo 
sistemático da educação – do ato educativo, da prática 
educativa como componente integrante da atividade humana, 
como fato da vida social, inerente ao conjunto dos processos 
sociais (LIBÂNEO, 2001, p. 179). 

Pimenta (2009) alerta para a discussão que, diferentemente, 
das demais ciências da educação, a Pedagogia é ciência da prática. 
Enfatiza que a Pedagogia é uma construção que resulta da prática 
dos professores, e está em confronto com os saberes adquiridos 
teoricamente. Para compreender melhor a ideia de Pedagogia, antes 
apresentou um conceito mais teórico sobre o que pode significar 
Educação. Diferente do conceito de Pedagogia, ela

[...] compreende o conjunto dos processos, influências, estruturas 
e ações que intervêm no desenvolvimento humano de indivíduos 
e grupos na sua relação ativa com o meio natural e social, num 
determinado contexto de relações entre grupos e classes sociais, 
visando a formação do ser humano (LIBÂNEO, 2001, p. 07).
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os seres humanos, seja nos estados físicos, mentais, espirituais, 
culturais, configurando a existência humana de cada indivíduo. A 
prática “[...] não é tão-somente a ação prática, a aula em si, os fazeres, 
mas Educação entendida como prática pedagógica” (FERREIRA, 
2008, p. 186). A prática pedagógica “[...] é uma dimensão da prática 
social e pressupõe a relação teoria-prática e, é essencialmente nosso 
dever, como educadores (e não restritamente só professores), a busca 
de condições necessárias à sua realização” (VEIGA, 1994, p. 16 
apud FERREIRA, 2008, p. 184). São esses processos formativos que 
constituem o objeto de estudo da Pedagogia.

Desse modo, “nenhum investigador e nenhum educador prático 
poderá, pois evadir-se da Pedagogia, pois o que fazemos quando 
intentamos educar pessoas é efetivar práticas pedagógicas que irão 
constituir sujeitos e identidades” (LIBÂNEO, 2005, p. 2). Nessa direção, 
há que se ter um cuidado para não se pormenorizar o que significa 
Educação e Pedagogia e nem confundi-las. Não se pode reduzir a 
Educação ao ensino e, muito menos, Pedagogia aos métodos de 
ensino. Trata-se, pois, de

[...] entender a pedagogia como prática cultural, forma de 
trabalho cultural, que envolve uma prática intencional de 
produção e internalização de significados. É esse caráter 
de mediação cultural que explica as várias educações, suas 
modalidades e instituições, entre elas a educação escolar 
(LIBÂNEO, 2001, p. 08)

O autor sugere a necessidade de que a Educação e a Pedagogia 
sejam críticas porque lidam entre si com relações sociais que se dão 
em grupos, socialmente antagônicos e com diferentes interesses em 
relações de exploração de uns sobre os outros. Essa ideia confirma que 
a Pedagogia se relaciona ao fenômeno educativo como expressão de 
interesses sociais em conflito. Pedagógico, nesse âmbito, é o caráter 
da prática educativa, pois a Pedagogia, 
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metodológicas e organizativas de transmissão de saberes e 
modos de ação em função da construção humana, implica, 
explicitamente, em objetivos éticos e em projetos políticos de 
gestão social (LIBÂNEO, 2001, p. 09).

Há, ainda, segundo Libâneo (2001), duas características que são 
fundamentais do ato educativo: a de ser uma atividade humana intencio-
nal e a de ser uma prática social. A primeira, diz respeito à intencionali-
dade educativa, a qual implica escolhas, valores, compromissos éticos. 
Já a segunda, ao funcionamento geral da sociedade da qual a atividade 
faz parte. Desse modo, as práticas educativas não acontecem isolada-
mente das relações sociais, estas subordinadas aos interesses sociais, 
econômicos, políticos e ideológicos de grupos e classes sociais. 

Nesse intento, a Pedagogia inicia sempre questionando quais 
são os interesses que estão por detrás das propostas educacionais. 
Por isso, a ação pedagógica estabelece a direção, o rumo às práticas 
educativas, conforme os interesses. O processo educativo se 
viabiliza, portanto, como prática social precisamente por ser dirigido 
pedagogicamente. Dito de outra forma, é o caráter pedagógico 
que configura o elemento diferencial nos processos educativos 
que emergem em situações históricas e sociais concretas (GRIFOS 
MEUS). Portanto, o trabalho docente é pedagógico porque é uma 
atividade intencional, implicando uma direção, mas nem todo trabalho 
pedagógico é trabalho docente.

O pedagógico e o docente são termos inter-relacionados 
mas conceitualmente distintos. Portanto, reduzir a ação 
pedagógica à docência é produzir um reducionismo 
conceitual, um estreitamento do conceito de Pedagogia. A não 
ser que os defensores da identificação pedagogia-docência 
entendam o termo Pedagogia como metodologia, isto é, 
como procedimentos de ensino, prática do ensino, que é o 
entendimento vulgarizado de Pedagogia. Mas pensar assim 
significa desconhecer os conceitos mais elementares da teoria 
educacional. A Pedagogia é mais ampla que a docência, 
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profissional da educação é uma expressão mais ampla que 
profissional da docência, sem pretender com isso diminuir a 
importância da docência (LIBÂNEO; PIMENTA, 1999, p. 251.) 

Isso significa dizer que todo ensino supõe uma “pedagogização” 
(LIBÂNEO, 2001, p. 09). Mas o que significa pedagogizar?  Para 
responder a pergunta, vou exemplificá-la por meio da ciência. 
Pedagogizar a ciência a ser ensinada

[...] significa submeter os conteúdos científicos a objetivos 
explícitos de cunho ético, filosófico, político, que darão uma 
determinada direção (intencionalidade) ao trabalho com a 
disciplina e a formas organizadas do ensino. Nesse sentido, 
converter a ciência em matéria de ensino, é colocar parâmetros 
pedagógico-didáticos na docência da disciplina, ou seja, juntar 
os elementos lógico-científicos da disciplina com os político-
ideológicos, éticos, psicopedagógicos e os propriamente 
didáticos. Isso quer dizer que para ensinar Matemática não 
basta ser um bom especialista em Matemática, é preciso que 
o professor agregue o pedagógico-didático, ou seja, que 
tenha em mente as seguintes indagações: que conteúdos da 
Matemática-ciência devem se constituir na Matemática-matéria 
de ensino, visando a formação dos alunos? A que objetivos 
sociopolíticos serve o conhecimento escolar da Matemática? Que 
representações, atitudes e convicções são formadas em cima do 
conhecimento matemático? Que habilidades, hábitos, métodos, 
modos de agir, ligados a essa matéria, podem auxiliar os alunos 
a agirem praticamente frente a situações concretas da vida? 
Que sequência de conteúdos é mais adequada à aprendizagem 
dos alunos, considerando sua idade, nível de escolarização, 
conceitos já disponíveis dos alunos etc.? (LIBÂNEO, 2001, p. 10).

Com base no exposto, fica mais coerente, pelo menos nessa 
perspectiva, compreender o que se entende por pedagógico quando 
aplicado o termo nas adjetivações aos substantivos, em particular, no 
meu caso aos usos das tecnologias digitais. Minha pergunta seria, 
então: o que significa pedagogizar os usos das TD? A resposta já 
está dada, pelo menos ancorado em bases teóricas da Educação, 
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que os usos das TD nos mais variados contextos, sejam eles políticos, 
acadêmicos, escolares ou sociais, têm objetivado? 

Penso que a resposta para a pergunta pode auxiliar a compreen-
der que de fato existe uma imprecisão conceitual do termo. Resta, agora, 
saber quais os motivos que estão implícitos para não utilizá-lo como ele 
deveria. De qual intenção o termo vem se carregado na atualidade?

COMO SE CARACTERIZAM OS USOS 
PEDAGÓGICOS DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS?

[...] hay pocos estudios que tomen en cuenta la heterogeneidad 
de actores que tiene hoy la formación docente, también ha 
sido poco abordado el uso con sentido pedagógico de las TIC, 
limitándose en muchos casos los estudios a la cuestión del 
acceso o las percepciones (DUSSEL, 2013, p. 13).

A argumentação de Inés Dussel revela o motivo pelo qual tem 
sido tão difícil, no contexto educacional “[...] reconocer la necesidad de 
cambios pedagógicos e institucionales más profundos [...]” (DUSSEL, 
2013, p. 13). A expressão uso pedagógico das tecnologias digitais não 
é nova, mas tem sido pouco concebida pelas pesquisas científicas. 
Esta é a expressão que me utilizo para problematizar com maior 
complexidade o que estou chamando de “pedagógico”, em especial, 
porque está relacionada ao meu objeto de pesquisa dos últimos anos.  

Numa perspectiva de aprender com as tecnologias, a investi-
gação dos usos pedagógicos das TD nas práticas docentes está na 

[...] ideia forte reside na criação de situações em que o aluno 
aprende usando as tecnologias como ferramentas que o 
apoiam no processo de representação, reflexão e construção 
do conhecimento, faria sentido a investigação deslocar-se 
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têm lugar, procurando sobretudo compreender como é que 
esses contextos devem ser estruturados de forma a estimular 
os alunos a utilizarem o máximo do seu potencial cognitivo [...] 
(COSTA, 2007b, p. 189 – GRIFOS MEUS).

Minha opção pela expressão está porque defendo que o sujeito 
não deve usar a tecnologia em si, mas se usá-la pedagogicamente. 
Nessa ideia, o uso ou simples utilização instrumental das TD 
estaria relacionada à compreensão de que elas são apenas meros 
equipamentos, ferramentas, recursos ou apoio à aprendizagem. 
Contudo, do meu ponto de vista teórico, ao usar pedagogicamente 
as TD, o sujeito as usaria com seus símbolos, ícones, linguagens, 
desenvolvendo esquemas mentais no próprio sujeito e, assim, o uso 
estaria relacionado à ideia de conceber as TD como instrumentos 
culturais de aprendizagem. Esse uso pedagógico se daria em 
estágios evolutivos que são: exposição, adoção, adaptação, 
apropriação e inovação (COSTA et al, 2008). Entre um estágio e ou 
outro de evolução, eu localizaria os diferentes usos que se faz das TD, 
como sendo uns mais intensos e outros nem tanto.

No Brasil, a expressão uso pedagógico das TD em si, tem sido, 
além de pouco aplicada, pouco discutida em todo o contexto escolar e, 
não diferente, na academia. Quando faço essa afirmação, refiro-me à 
expressão uso pedagógico em distanciamento ao uso “instrumentaliza-
do e reificado” (PINO; ZUIN, 2012, p. 967). É inegável que nos últimos 
anos, os usos de TD tem se acentuado no contexto escolar, na maioria 
das vezes, sob a alcunha de usos pedagógicos, principalmente, a partir 
de algumas políticas de inserção das TD na escola com os programas 
PROINFO, UCA e outros (LUNARDI-MENDES, 2012).

Tais políticas começam, mais frequentemente, emergir a partir de 
meados dos anos 2005 e 2006 (PINHEIRO; ROSA; BONILLA, 2012), mas 
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mente a tecnologia digital, implicando uma questão a ser investigada.

Nesse sentido, ao tornar a presença de um termo constante sem 
explicitá-lo, ajuda no papel da política de criar um consenso sobre 
uma ideia (BALL, 2008), sem ao menos ter-se uma explicitação 
do seu significado. Ou seja, a expressão é utilizada como se 
tivesse apenas um único sentido, mascarando com isso sua 
multiplicidade (LUNARDI-MENDES, 2013, p. 39 – GRIFOS MEUS).

Uma vez que a expressão usos pedagógicos das TD esteja 
sendo disponibilizada em várias situações, contextos, discursos e 
políticas educacionais, importante é a ideia de se precisar conceitual-
mente o que está implícito na expressão e quais significados/senti-
dos são possíveis serem extraídos. Essa conceituação pode ajudar a 
compreender melhor que avaliação se pode fazer dos programas de 
formação de professores, das políticas educacionais, dos contextos 
escolares, dos discursos políticos, das práticas docentes e outros, 
em que a expressão esteja tão recorrente, muito por conta da positi-
vidade que o termo pedagógico traz em seu significado/sentido. Ou 
seja, que somente o termo pedagógico já traria consigo a ideia de 
que deve ser algo “respeitado” pela comunidade escolar.

Dos diferentes lugares/espaços que têm emergido a expressão 
uso pedagógico das TD, como primeira aproximação, tem-se o trabalho 
desenvolvido por Bastos (2010) apud Dussel (2013) que aborda os 
indicadores e perfis de usos educativos das TD, classificando-as em: 
inicial, moderado e avançado. Na mesma direção, tem-se o trabalho 
de Van Braack y Valcke (2007) apud Dussel (2013), apresentando três 
tipos de usos educativos em escolas primárias da Bélgica: 

[...] ensenãnza de programas y herramientas básicas 
tecnológicas, uso de la computadora como herramienta de 
informácion (buscar, guardar e circular información), y uso de la 
computadora para mejorar procesos de aprendizaje (elaborar 
produciones) (DUSSEL, 2013, p. 14).
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das TD, mas os apresentarei logo mais a frente. Por ora, atenho-me 
aos conceitos de usos pedagógicos que têm sido apresentados em 
pesquisas acadêmicas. Embora, por um lado, haja uma preocupação 
com os níveis de usos pedagógicos, há, de outro lado, “[...] en el 
manual recientemente publicado por Ibertic para la autoevaluación de 
prácticas institucionales y áulicas con TIC [...]” (DUSSEL, 2013, p. 14), 
uma preocupação em conceituar a uso pedagógico como uma forma 
de medir as mudanças nas estratégias de ensino ou na motivação e 
atitude dos professores frente às tecnologias contemporâneas. 

O manual sugere, ainda, uma avaliação do uso pedagógico, 
questionando se em algum aspecto, há qualquer modificação na dinâ-
mica da aula e no modo como os professores utilizam as TD. Além des-
ses dois, outro indicador de uso pedagógico, segundo o manual, está 
em saber se a instituição desenvolve iniciativas de gestão para apoio 
aos professores na integração das TD nas práticas escolares, como 
capacitação, acompanhamento das atividades desenvolvidas, etc.

Segundo o especialista em inovação Cristóbal Cobo, (COBO, 
2008 apud DUSSEL, 2013), um outro conceito para uso pedagógico 
das TD está relacionado aos espaços de criação e colaboração entre 
usuários, ou seja, de acordo com o nível de uso das TD, elas poderiam 
estimular a aprendizagem e desenvolvimento de habilidades que contri-
buam para a criação de novos conhecimentos. Ainda tratando a inova-
ção como o centro da discussão, tem-se o conceito de uso pedagógico 
proposto por Silva e Couto (2013, p. 01), “[...] como um mecanismo de 
transformação da educação como uma pedagogia inovadora.”

Outra possibilidade para se pensar o conceito em discussão, 
está no uso efetivo que as práticas docentes estão conseguindo 
fazer das TD. Dussel (2013) exemplifica esse conceito por meio de 
dois programas. O primeiro, na Argentina, conhecido como Programa 
Conectar Igualdad, enfatizando que os professores usam os netbooks 
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multimodais (ROS Y OTROS, 2011 apud DUSSEL, 2013); o segundo, 
no Uruguai, conhecido como Plan Ceibal, também, enfatizando que 
os professores fazem uso limitado dos netbooks e não reconhecem 
as possibilidades das TD (PLAN CEIBAL, 2011 apud DUSSEL, 2013).

O uso pedagógico a partir das práticas docentes com as TD, 
comentadas acima, não estão conseguindo ampliar os usos que 
a população faz das TD, os quais têm sido centrados em torno do 
entretenimento, comunicação e de lógicas de busca rápida. Tais usos 
não têm estabelecido critérios mais complexos para a construção 
qualitativa de produção e circulação de textos (DUSSEL, 2013). 

Numa outra perspectiva, de simples preparação para o merca-
do de trabalho, a UNESCO (2009) preocupada com as competências 
dos professores para o trabalho pedagógico com as TD, deixa claro 
qual o seu conceito de uso pedagógico quando elabora o documento 
que, traduzido no Brasil, recebe o nome de Padrões de Competências 
em TIC para Professores.

Os professores na ativa precisam adquirir a competência que 
lhes permitirá proporcionar a seus alunos oportunidades de 
aprendizagem com apoio da tecnologia. Estar preparado 
para utilizar a tecnologia e saber como ela pode dar suporte 
ao aprendizado são habilidades necessárias no repertório de 
qualquer profissional docente. Os professores precisam estar 
preparados para ofertar autonomia a seus alunos com as 
vantagens que a tecnologia pode trazer. As escolas e as salas 
de aula, tanto presenciais quanto virtuais, devem ter professores 
equipados com recursos e habilidades em tecnologia que 
permitam realmente transmitir o conhecimento ao mesmo 
tempo que se incorporam conceitos e competências em TIC. As 
simulações interativas em computação, os recursos educacionais 
digitais e abertos e as sofisticadas ferramentas de levantamento 
de dados e análise são apenas alguns dos recursos que permitem 
aos professores oportunidades antes inimagináveis para o 
entendimento conceitual. As práticas educacionais tradicionais 
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necessárias para capacitar os alunos a sobreviverem no atual 
mercado de trabalho. (UNESCO, 2009, p. 1).

Pelo documento, observa-se uma clara preocupação em formar 
professores para o uso das TD em sala de aula. Contudo, o mesmo 
documento enfatiza que as competências para os professores têm 
como fim apenas o desenvolvimento de habilidades tecnológicas dos 
alunos para ingresso no mercado de trabalho. O documento revela 
que a ênfase não está na formação de professores e nem para o 
processo de aprendizagem dos alunos, mas sim em dotar os alunos 
de saberes tecnológicos como prioridade de ensino para atender o 
capital. (LUNARDI-MENDES, 2013). Ainda sobre as competências, 
tem-se uma pesquisa feita por Karsenti, Villenuve e Raby (2008), 
cujos autores enfatizam que o maior uso pedagógico das TD 
pelos professores está numa das doze competências profissionais 
identificadas pelo Governo de Quebec (Canadá): “Integrar as TIC para 
o preparo e a ‘pilotagem’ de atividades de ensino-aprendizado, gestão 
do ensino e desenvolvimento profissional” (IDEM, 2008, p. 870).

Para Dussel (2013), se o uso é limitado ou rico, já existe, então, 
uma escala implícita para caracterizar o uso pedagógica possível nas 
práticas. Essa caracterização remete a problemas mais amplos que 
acabam se fazendo presentes nas políticas de inserção de TD na escola 
e, principalmente, na formação docente. As últimas trazem consigo uma 
discussão em torno do que consideram educativo ou pedagógico, bem 
como quais são as fronteiras entre o saber escolar e não-escolar.

Entre os vários conceitos apresentados, na intenção de su-
perar algumas limitações que se localizam entre o saber escolar e 
não-escolar, alguns teóricos do currículo sugerem definir como uso 
pedagógico àquele que esteja estritamente relacionado ao currículo 
escolar ou aos usos acadêmicos, estes mais vinculados à aprendiza-
gem de conteúdos escolares. A adoção dessa concepção pode ser 
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se operacionalizar em função de razões, como definições clássicas 
sobre o próprio currículo ou atividades que não levem em conta os 
novos cenários de saberes e desenvolvimentos que estão emergindo 
a partir das TD (DUSSEL, 2013 – GRIFOS MEUS). Além dessas ra-
zões, a hierarquia dos conteúdos escolares, abrindo-se espaço para 
as dualidades entre as competências e conteúdos, conhecimento 
científico e formação para a vida, formação intelectual e formação 
integral, entre outros. Tais dualidades colocam em questão o que se 
define como “conhecimento poderoso” (YOUNG, 2007, p. 1287), em 
questão há muito tempo (KLIEBARD, 1986 apud DUSSEL, 2013).

Segundo Dussel (2013, p. 45), no Brasil, o uso pedagógico 
aparece muito relacionado, também, “[...] en aquellas experiencias que 
sí usan las TIC de manera intensiva”. Nesse estudo, foram levantadas 
e problematizadas as ações de 14 laboratórios/núcleos/grupos de 
investigação, todos localizados em Universidades públicas e com 
elevado reconhecimento acadêmico. Tais espaços foram definidos 
como locais de apoio para o uso e experimentação de TD na formação 
docente (LUNARDI-MENDES, 2013). Além disso, esses laboratórios de 
informática funcionam, na maioria das vezes, como atividades paralelas 
que não conseguem modificar a tradicional estrutura curricular. 

O estudo enfatiza, também, que não existem reflexões ou debates 
sobre a relação entre os saberes escolares e as TD, nem sobre as 
mudanças com os tempos, espaços e organização escolar que essas 
tecnologias portam. Outro achado desse estudo está em problematizar 
a discussão de inserção de disciplinas no currículo para o trabalho com 
as TD como forma de transdisciplinaridade do currículo. Enfatiza-se que 
há apenas uma aproximação instrumental das tecnologias, adotando-
as como recursos facilitadores de aprendizagem, porém não enfatiza a 
existência de saberes que poderiam ser mobilizados a fim de aprofundar 
ou refletir sobre as novas condições do trabalho docente na escola.
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o uso pedagógico das TD na escola está em torno do entretenimento. 
Para Prensky (2010), nos últimos anos tem ocorrido a emergência 
de um novo perfil de crianças na cultura digital, os nativos digitais15, 
com destaque, em especial, para a aprendizagem dessas crianças 
por meio dos jogos eletrônicos digitais. Numa visão celebratória das 
tecnologias, Presky (2010) discute a ideia de um lugar, atrativamente, 
interessante, como sendo o lugar ideal para a aprendizagem. Partindo 
do pressuposto que a escola é um lugar desmotivador e os alunos 
fazem parte de uma geração que não tem mais interesse pela escola 
tradicional como aparentava haver no passado remoto, Prensky (2010) 
aborda que o uso das TD no contexto escolar, como motivador e recurso 
de entretenimento, parece se configurar como um entre os conceitos de 
uso pedagógico que o professor precisa adotar em sua prática docente.

Sobre a discussão do uso das TD para o entretenimento, até 
mesmo os professores acreditam que esse entretenimento pode 
aumentar o interesse dos alunos pelos conteúdos curriculares. Em 
pesquisa feita por Pedreira et al (2014), há sim o destaque para 
o interesse dosa alunos, contudo, o autor chama a atenção para a 
clareza de objetivos pedagógicos.

A maioria dos professores participantes da pesquisa (82%) 
acredita que a tecnologia aumenta sim o interesse do aluno 
em sala de aula. Como pontos positivos, eles apontam que 
as novas tecnologias atraem mais a atenção dos alunos, seja 
por sua familiaridade ou por seu formato multimídia. 18% dos 
participantes restantes acreditam que o uso da tecnologia 
possa aumentar ou não, dependendo da forma que é utilizada 
pelo professor. Para um aproveitamento destas, eles apontam 
a necessidade de clareza nos objetivos pedagógicos e de 

15 Expressão cunhada por Marc Prensky em 2001, no seu clássico artigo “Digital Natives, 
Digital Immigrants”. O autor  retrata  o  perfil tecnológico de crianças do mundo todo, em 
uma tentativa de oferecer compreensão pedagógica para a “nova” geração, realidade em  
nossa sociedade e, em especial, em nossas escolas.
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(PEDREIRA et al, 2014, p. 10 – GRIFOS MEUS).

A propósito, tem sido comum encontrar na literatura que 
relaciona educação e tecnologias digitais, a presença de uma 
celebração exagerada e utópica de que a presença pura das 
ferramentas16 tecnológicas, misturadas ao universo digital virtual17 e 
mídias sociais, sem qualquer discussão crítica dessas tecnologias já é 
o suficiente para a configuração de uma prática com uso pedagógico 
das TD. Vejo um reducionismo muito grande pensar que o simples 
uso de TD sem qualquer crítica ou objetivo pedagógico, ao menos na 
escola, possa se configurar como uso pedagógico.

Segundo Levinson (2010) apud Dussel (2013, p. 17), há uma 
“brecha cultural” entre as expectativas dos adultos da comunidade 
escolar (pais, professores e direção) centradas em atividades com fins 
educativos, embora não se consiga precisá-las, e as expectativas dos 
alunos, centradas em atividades de entretenimento e sociabilidade. A 
respeito dessa “brecha”, García et al (2010, p. 216), argumentam que 
existe “[...] de fato, atualmente, uma clara ‘brecha’ entre a cultura em 
que estão imersas crianças e jovens e a cultura acadêmica da escola, 
mas essa brecha, de alguma forma, sempre existiu”. Os autores 
enfatizam, ainda, que a “brecha” existente entre a cultura escolar atual 
e os novos modelos culturais aumenta porque a escola resiste em 
alterar a sua forma tradicional (GARCÍA et al, 2010).

16 Utilizo o termo ferramenta, neste sentido, apenas como equipamento, sem qualquer 
conotação aos símbolos, ícones, linguagens e esquemas mentais que podem portar 
uma tecnologia. A tecnologia na visão instrumental da tecnologia é padrão e moderna. 
Segundo ela, a tecnologia é apenas uma ferramenta em que a espécie humana satisfaz 
suas necessidades humanas. 

17 Denomino digital virtual a partir dos estudos de Eliane Schlemmer no PPGE da Unisinos, 
que afirma que o virtual já existia antes mesmo do digital. Dessa forma, o termo digital 
virtual é para configurar um virtual a partir do processo de digitalização que emerge em 
nossa sociedade.
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complexas e, ao mesmo tempo, simples. Na mesma medida em que se 
pode ter uma atividade de entretenimento, como por exemplo um jogo 
digital, com situações de desafios cognitivos relevantes ou não, pode-se 
ter uma atividade com fim educacional, como a busca de informações, 
sem nenhum critério específico, contribuindo para que a apropriação 
seja pedagógica ou não. Assim, é possível perceber o quão as fronteiras 
entre os usos educativos ou para o entretenimento, também, podem 
se apresentar muito frágeis e relativas. A propósito dessas fronteiras, 
Dussel (2013) apresenta trabalhos recentes sobre a aprendizagem 
criativa, enfatizando a necessidade de se combinar as duas situações: 
primeiramente, fazer uso do entretenimento para motivar e enriquecer, 
na sequência, a formação de conteúdos educativos do currículo.

A consideração de que existe uma dicotomização distinta entre 
os usos educativos e os usos para o entretenimento são mais claras 
quando se percebe que mesmo com apenas um deles, existe também 
fronteiras. Por exemplo, nos usos para o entretenimento, pode-se ter 
no contexto educacional, usos mais automáticos e simples, de pura 
memorização ou reprodução, que provocam a sensação de pouco 
interessante, motivacional e desafiador e, ao mesmo tempo, usos 
que implicam habilidades mais sofisticadas e complexas, as quais 
mobilizam saberes mais amplos e exigentes.

Desse modo, mais do que a necessidade de se estabelecer 
fronteiras entre o tipo de uso ou outro, minha proposta de concepção 
para a expressão uso pedagógico está ancorada, teoricamente, 
naquilo que Dussel (2013b) propõe, como 

[...] un conjuno heterogéneo de prácticas que se distinguen 
porque manifiestan una preocupación por los saberes que se 
ponen en juego (ya sean saberes pedagógicos, conceptuales, 
tecnológicos o contextuales). Estas prácticas no pueden verse 
en actividades aisladas, sino que precisan entenderse en una 
secuencia que busca promover procesos reflexivos y apropiacions 
en los sujetos que participan; a veces no importa tanto si realiza 
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sino qué procedimientos y actividades pongo en juego a partir 
de ese ‘recorte y pegue’ (DUSSEL, 2013, p. 18) (GRIFOS MEUS).

Em suma, tais práticas não podem se localizar em atividades 
isoladas, mas numa sequência que promove processos reflexivos 
e apropriações nos sujeitos envolvidos. Sendo assim, as atividades 
podem ser as mais simples possíveis, como por exemplo, recortar e 
colar algum assunto da internet. A relevância da atividade estará na 
mobilização de saberes que ela proporciona ao realizá-la (DUSSEL, 
2013). Para corroborar com essa ideia, apresento o conceito proposto 
por Alonso (2008, p. 755) para uso pedagógico em que 

[...] a utilização educativa/pedagógica das TIC, vistas como 
recurso e material, seria congruente com a necessidade 
de incorporar aos processos de ensino/aprendizagem 
codificações diferentes, que estariam sendo elaboradas 
nas distintas manifestações da cultura em nossos dias. A 
ocorrência de tal fato faria supor a constituição de processos de 
mediação cultural, mais amplos e variados que os conhecidos 
tradicionalmente, primeiro pela transmissão oral e, depois, pela 
transmissão escrita. (GRIFOS MEUS).

E, também, o conceito proposto por Pinheiro, Rosa e Bonilla (2012)

[...] que tais conteúdos e suportes passam a ter este caráter 
a partir do seu contexto de utilização, a partir da apropriação 
realizada por aqueles que se articulam em torno do processo 
educativo. Estes suportes e conteúdos se constituem num 
espaço aberto, amplo e dinâmico a partir dos quais se realiza a 
educação (IDEM, 2012, p. 121).

CONCLUIR? É POSSÍVEL?

Logo no início deste texto, deixei claro que meu objetivo 
era refletir sobre a apropriação indevida do termo “pedagógico” 
como adjetivo nos mais diversos discursos e espaços, sobretudo, 
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problematizar a apropriação do adjetivo “pedagógico”, atribuído aos 
diferentes substantivos, a exemplo de projeto pedagógico, avaliação 
pedagógica, prática pedagógica, uso pedagógico, etc., de modo 
a servir para discussões e debates mais amplos e complexos no 
campo educacional. Também, de início, deixei claro que faria essa 
problematização, tomando como mote o seguinte objeto: os usos 
pedagógicos das tecnologias digitais nas práticas docentes. 

Assim, das três últimas concepções apresentadas no item 
anterior, a partir de Dussel (2013), Alonso (2008) e Pinheiro, Rosa 
e Bonilla (2012), que parecem ser generalistas e subjetivas, pois 
mobilizam saberes distintos e por atores, também, distintos. Esses 
argumentos me ajudam a distanciar-me de duas ideias recorrentes 
no trabalho com as TD: a primeira, caracterizada pelo determinismo 
tecnológico, de que somente a presença das TD no contexto escolar 
já garantiria o uso pedagógico delas; a segunda, caracterizada pela 
emergência da atividade isolada, de que somente a sua presença sem 
uma sequência que permita refletir sobre o uso das TD, implicaria uso 
pedagógico (comunicação com TD, busca de informações na internet). 

Para além desses autores, acrescento dois outros elementos 
ainda para aperfeiçoar meu conceito de uso pedagógico das TD: 
a ideia de intencionalidade pedagógica, bem como a ideia de uso 
das TD para aqueles que estejam estritamente relacionado ao 
currículo escolar ou aos usos acadêmicos, estes mais vinculados à 
aprendizagem de conteúdos escolares.

Por último, pensando numa sequência de atividades, coerente 
é a ideia de pensar a uso pedagógico das TD com base em níveis ou 
escalas dos diferentes usos que podem ser promovidos. É nessa ideia 
que as próximas pesquisas precisam continuar a apontar. Todavia, 
quero chamar a atenção dos leitores para que observem que em cada 
um dos níveis ou escalas, sempre se inicia do mais simples para o 
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considerando que o “[...] uso pedagógico com alunos é mais avançado 
que o uso pedagógico sem alunos” (LOPES et al, 2010, p. 300). Nessa 
ideia, uma boa síntese, está em afirmar que o uso pedagógico sem os 
alunos ou que leve em conta o seu processo de aprendizagem, não 
será então uso pedagógico das TD, mas apenas uso das TD.
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SUMÁRIO Ivo Tonet, aposentado, atua como professor de Filosofia 
na Universidade Federal de Alagoas, área em que possui vasta 
experiência. Possui graduação em Letras pela Universidade Federal 
do Paraná, mestrado em Filosofia pela Universidade Federal de Minas 
Gerais e doutorado em Educação pela Universidade Estadual Paulista 
Júlio de Mesquita Filho. Durante sua vida, dedicou-se ao estudo do 
marxismo, produzindo dezenas de artigos e livros relacionando política, 
educação, religiosidade e emancipação humana. 

Em uma de suas obras mais recentes, denominada Marxismo, 
religiosidade e emancipação humana, o autor realiza uma abordagem 
histórico-ontológica, trazendo elementos fundamentais para a 
compreensão da religiosidade enquanto “crença fundada na fé e não na 
razão e/ou verificação empírica”. (2016, p. 55). Fundamentado na leitura 
da obra de Marx e de Lukács, Mészaros e outros autores marxistas, 
Tonet resgata os fundamentos ontológicos (condições essenciais de 
existência de determinado fenômeno) do ser social, da religiosidade 
e da emancipação humana, relacionando-os e analisando o papel da 
religiosidade em uma forma de sociabilidade superior: o comunismo.

Inicialmente, o autor faz uma discussão preliminar acerca dos 
obstáculos ao tratamento da problemática religiosa, evidenciando 
as dificuldades no debate sobre esta, visto que a religiosidade é 
visualizada como um assunto pessoal, que não deve ser discutido. Em 
função de a humanidade não ter pleno conhecimento a respeito da 
origem do mundo natural e social, grande parte da sociedade apela 
para um mundo transcendente em busca de respostas. Assim, têm-se 
a problemática do sentido da vida e da sensação de impotência, e não 
menos importante, o caráter dogmático de toda crença religiosa, que 
“julga-se verdadeira e tende a considerar as outras formas de crer ou 
pensar como falsas”. (2016, p. 21).

Com o objetivo de promover um debate no campo da 
racionalidade, Tonet (2016) retoma os aspectos ontológicos do ser 
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inorgânico e do ser orgânico, é marcada pela constante criação do 
novo. Essa criação é dada por meio do ato fundante do ser social: o 
trabalho. Segundo Marx, o trabalho humano implica a formação de 
conceitos, ideias e juízos, partindo da necessidade até a satisfação 
desta. No entanto, não há uma conexão direta entre necessidade e 
satisfação no trabalho humano, isto porque existem dois componentes 
neste trabalho: primeiro, a prévia-ideação, elaboração do objetivo e 
busca dos meios para alcançá-lo; segundo, a própria natureza, em 
que o ser humano terá de transformá-la para atingir seus objetivos. 
Dessa forma, “ao agir sobre a natureza, o homem não apenas muda 
a realidade externa, mas, ao mesmo tempo transforma a sua própria 
natureza, sua interioridade”. (2016, p. 37).

Ao abordar o ato fundante do ser social - o trabalho, o autor 
salienta a necessidade de outras atividades, como a linguagem, 
a socialidade, a educação e o conhecimento, que não são, por sua 
natureza, trabalho. Assim, todas as dimensões da atividade humana 
têm como fundamento ontológico o trabalho. Isso significa que não 
pode haver nenhuma das atividades citadas anteriormente se não existir 
o trabalho. No entanto, é possível afirmar que cada uma das atividades 
humanas tem uma função específica na reprodução do ser social.

Compreendendo a origem e a natureza do ser social, mesmo que 
não na sua totalidade, é possível entender como acontece o processo 
de complexificação desse ser, abordando também a relação entre 
subjetividade e objetividade e a questão da alienação. Assim sendo, 
a complexificação do ser social pode ser atribuída a alguns fatores, 
como o enriquecimento constante do patrimônio comum objetivo, 
a criação de novos conhecimentos, habilidades, valores, etc. Esse 
processo de complexificação, por sua vez, tem duas consequências 
fundamentais: um contínuo e crescente afastamento do homem em 
relação à natureza e, pela complexificação do trabalho, a estruturação 
do ser social em dois polos: o objetivo e o subjetivo.
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ser vista pela ótica de três teorias, sendo que a mais aceita sob uma 
perspectiva marxista diz respeito à regência da subjetividade (da 
objetividade sobre a subjetividade). Essa teoria afirma que: a realidade 
objetiva pode existir sem a subjetividade, mas esta não pode subsistir 
sem a objetividade; a realidade objetiva (social) não pode existir sem 
uma intervenção efetiva da consciência, em que esta deve ter uma 
papel ativo; a prioridade se encontra do lado da realidade objetiva e, 
por mais que a subjetividade tenha um papel realmente ativo, ela é 
sempre consciência de algo objetivo, ou seja, tudo o que é produzido 
pela consciência humana vem de fora dela.

Dessarte, compreendendo a relação entre subjetividade e 
objetividade, o autor discorre sobre a questão da alienação. Este 
fenômeno esteve presente nas comunidades primitivas, mas é a partir 
da divisão do trabalho, em que há a divisão entre trabalho manual e 
intelectual, que “a alienação ganha seu estatuto próprio da sociedade 
fundada na propriedade privada” (2016, p. 51). Ao estabelecer uma 
forma de trabalho não consciente, têm-se a origem de um poder social 
que tem origem nos próprios homens, mas se torna uma força estranha e 
incompreensível. De qualquer forma, a origem da alienação não está na 
consciência; sua origem é material e reside na forma do trabalho. Além 
do mais, pode-se dizer que a própria religiosidade é uma das formas de 
alienação, em que “o ser humano cria outro mundo, transferindo para ele 
as suas qualidades, evidentemente, em outro nível” (2016, p. 52).

Tendo certa compreensão sobre o processo de tornar-se humano 
do ser humano, Tonet (2016) aborda a questão da religiosidade, expondo 
a sua origem e natureza, como também a sua função social e as relações 
com propriedade privada, alienação, ciência, sentido de vida e valores. 
Primeiramente, o autor esclarece que o uso do termo religiosidade, 
apesar de inadequado, refere-se a toda e qualquer crença fundada na 
fé e não na razão e/ou na verificação empírica. A origem da religiosidade 
pode ser atribuída à precariedade da realidade vivida pelos humanos 
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os primórdios da humanidade até a revolução neolítica. A precariedade 
da vida é entendida pelas dificuldades e pelos perigos que existiam 
naquele período, como os fenômenos naturais incompreendidos que 
impactavam profundamente a vida dos primitivos.

A religiosidade é uma resposta a determinadas necessidades 
humanas, principalmente, à pergunta sobre o sentido da vida humana, 
implicando resposta à origem do universo, dos seres humanos, 
etc. e atribuindo estas questões a um mundo transcendente, 
espiritual. Sendo assim, pode-se colocar como elemento essencial 
da religiosidade a fé. Esta, mesmo utilizando alguns argumentos 
lógicos, procura situar-se para além da racionalidade, admitindo a 
existência de um sentido que a humanidade não tem capacidade 
de entender e, não menos importante, a existência de entidades e 
poderes capazes de superar as leis da natureza. Além disso, a fé está 
muito mais ligada ao sentimento do que à razão, propriamente dita, 
tornando a religiosidade uma forma de subjetivismo.

A religiosidade, por ser um fenômeno social, possui uma função 
social específica, conferindo sentido à vida humana, orientando, 
amparando e confortando os indivíduos. Logo, a problemática 
da religiosidade pode ser compreendida em dois momentos: o 
primeiro, marcado pela imaturidade do ser social, em que não havia 
possibilidades materiais de estabelecer uma compreensão sobre a 
natureza; o segundo, marcado pela maturidade do ser social, pode 
se referir ao desenvolvimento das forças produtivas, em que permitiu-
se a instauração de um modo de produção, o capitalista, o qual 
potencializou a distinção entre o ser social e o natural.

No modo de produção capitalista, pela existência da proprie-
dade privada, da alienação e do fetichismo da mercadoria, não foi 
possível estabelecer uma relação consciente sobre a realidade social 
enquanto resultado único e exclusivo da atividade humana. Com isso, 
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lista. Neste momento, apesar da função da religiosidade continuar sen-
do o de conferir sentido à vida humana, admite-se que a desigualdade 
social e diversos outros problemas da sociedade seriam fundamentos 
do mundo humano e que a superação disso só seria possível em um 
mundo transcendente. Além disso, a religiosidade assume um papel 
de controle social, voltado especialmente para as classes dominadas, 
com o objetivo de manter esta classe “submissa a uma ordem social 
extremamente prejudicial a elas” (2016, p. 73). Para além do controle 
social e de fornecer sentido à vida humana, a religiosidade se assu-
me como uma forma de alienação, em que determinados poderes, 
próprios de seres humanos, são atribuídos a entidades não humanas.

Tendo em vista a função social da religiosidade, faz-se 
necessário o debate sobre o sentido da vida. Embora esta questão 
seja complexa, é possível afirmar que o ser social implica a existência 
da consciência e da liberdade. Logo, se o ser social possui consciência 
e liberdade, a sua intervenção torna-se parte integrante da existência 
e do sentido da vida, estabelecendo objetivos, criando normas, 
costumes, leis, moral, ética, etc., em que todas essas questões são 
de responsabilidade dos indivíduos, única e exclusivamente.

Partindo do entendimento da origem e natureza do ser social e da 
religiosidade, Tonet (2016) propõe a discussão acerca da problemática 
da emancipação humana, da revolução e do comunismo. Para Marx, 
o conceito de emancipação humana é, no seu sentido humano de li-
berdade mais plena possível, sinônimo de comunismo. A emancipação 
humana não equivale a uma sociedade utópica, mas sim a uma forma 
de sociabilidade real e possível. Como é sabido, todas as formas de 
sociabilidade são fundamentadas no modo de trabalho. Isto posto, Marx 
propôs que a forma de trabalho em uma sociedade plenamente emanci-
pada seria o trabalho associado, a forma de trabalho mais livre possível.



147

SUMÁRIO O trabalho associado “é uma forma de trabalho na qual todos 
os indivíduos, segundo suas possibilidades e capacidades, põem em 
comum suas forças para contribuir na produção dos bens materiais 
necessários à existência humana” (2016, p. 106). A colaboração deve 
ser livre, consciente, coletiva e universal, partindo das necessidades 
autenticamente humanas e colocando toda a produção voltada para o 
atendimento dessas necessidades. Com isso, a propriedade privada, as 
classes sociais, a exploração e a dominação do homem pelo homem serão 
extintas na sua totalidade. Para que tudo isso seja possível, duas questões 
são fundamentais: o alto desenvolvimento das forças produtivas, capaz 
de produzir riqueza, em quantidade e qualidade, suficiente para atender 
as necessidades humanas de todos; a existência de sujeitos capazes de 
organizar e dirigir a luta pela superação do modo de produção capitalista.

Em vista disso, vale retomar a concepção de liberdade em uma 
perspectiva marxista, a qual enfatiza que a liberdade tem sempre uma 
forma histórica e socialmente concreta. O trabalho é o responsável pelo 
tipo de liberdade que o ser humano terá em uma sociedade emancipada. 
Com intenção de atingir o mais alto grau de liberdade fundado no trabalho, 
será necessário o conhecimento e o domínio da natureza e das relações 
sociais, em que quanto maior o conhecimento, mais livremente o ser 
humano poderá se mover no processo de transformação da natureza e no 
processo de autoconstrução. Nesse momento, com uma liberdade plena, 
nascerá um Novo Homem, verdadeiramente livre, que contribui tanto para 
o bem comum como para o bem das suas potencialidades individuais.

Dessa maneira, o autor resgata o debate acerca do sentido da 
vida, relacionando-o com a emancipação humana. Na concepção 
marxiana, se ter sentido é ter finalidade, então a vida humana não possui 
sentido. No entanto, o sentido da vida não é uma questão meramente 
subjetiva, mas que está relacionado com o contexto histórico em que 
está inserido, tornando-o uma questão subjetivo-objetiva. Neste viés, 
o sentido da vida, em uma sociedade humanamente emancipada, 
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relação diferente com o trabalho, a natureza e a distribuição da riqueza. 

Seguindo no debate, o autor aborda a questão da possibilidade 
e necessidade da emancipação humana. Segundo a concepção 
marxiana, tudo que compõe o ser social, objetiva e subjetivamente, 
é resultado único e exclusivo da atividade humana. A história humana 
é o permanente processo de autoconstrução social do ser humano. 
Sendo assim, todas as formas de sociabilidade humana foram 
resultado da atividade propriamente humana. Além disso, pelo alto 
grau de desenvolvimento das forças produtivas, é possível admitir 
a possibilidade de construção de uma nova forma de sociabilidade, 
sendo necessária uma massa revolucionária disposta a lutar pela 
transformação radical da sociedade. Há, então, a necessidade dessa 
transformação social, tendo em vista que: o capitalismo torna a 
vida humana cada vez mais bárbara, colocando em risco a própria 
sobrevivência da espécie humana. seja pela precarização da vida, pela 
devastação da natureza, pela superpopulação; o comunismo pode 
permitir uma vida social digna para todos e uma relação harmoniosa 
com a natureza. Por isso, a emancipação humana é uma condição 
essencial para a sobrevivência da própria humanidade.

Para a construção dessa nova forma de sociabilidade, é necessá-
ria a intervenção consciente e organizada de uma massa revolucionária. 
Não há outra forma, se não pela revolução, de transformar o mundo 
social. A revolução, no que lhe diz respeito, implica uma mudança pro-
funda na forma de sociabilidade e instauração de outro modo de viver 
em sociedade. Essa mudança deverá atingir, principal e essencialmen-
te, a forma de trabalho. Sendo assim, a revolução assume o papel de 
mudar radicalmente a natureza do trabalho, eliminando a antiga forma 
de produzir e instaurando um novo modo de produção. No caso da 
revolução comunista, “sua essência é a eliminação do trabalho assala-
riado, fundamento do modo de produção capitalista, e a instauração do 
trabalho associado, base do comunismo” (2016, p. 123). Além do mais, 
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classe trabalhadora detenha o poder de organizar e dirigir a sociedade. 
Entretanto, na total transição para o comunismo, o poder de organização 
e direção deverá ser substituído pelo poder de autoadministração social.

Depois de abordar todas as problemáticas previamente 
explicitadas, Tonet retoma a questão da religiosidade, ressaltando 
que em uma sociedade comunista, resultado de um processo 
revolucionário e plenamente emancipada, não há lugar para qualquer 
forma de religiosidade. Esta afirmação, embora polêmica, é de suma 
importância, visto que a religiosidade é contrária a todas as condições 
fundamentais de uma sociedade plenamente emancipada. No entanto, 
a eliminação da religiosidade não deverá ser feita de forma impositiva. 
Assim, pela própria atividade humana, pelo desenvolvimento da 
relação consciente entre os homens e entre estes e a natureza, será 
possível extinguir a religiosidade na sua totalidade. Pela extinção da 
religiosidade é que os homens terão a capacidade de serem realmente 
felizes, abandonando as ilusões do mundo religioso.

Esta resenha, baseada na excelente obra de Ivo Tonet, 
não possui o objetivo de aprofundar-se em todos os conceitos 
relacionados ao marxismo, à religiosidade e à emancipação humana, 
mas sim promover um material que faça uma breve abordagem 
da temática, com o intuito de promover o debate e a propagação 
do pensamento revolucionário. Por fim, vale ressaltar a incrível 
capacidade de exposição e relação da visão marxista por parte do 
autor, que conseguiu, de forma impecável, promover a discussão de 
um assunto polêmico, porém extremamente necessário atualmente.
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