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RESUMO 

 

A presente pesquisa teve como objetivo dar voz ao principal agente do campo 
educacional: o estudante. O trabalho foi realizado entre estudantes do ensino médio 
integrado do Instituto Federal Catarinense – Campus Videira. Este estudo foi 
desenvolvido por meio de uma pesquisa qualitativa, de abordagem descritiva. Os 
autores que alicerçaram a presente pesquisa foram: Aranha (1996), Candau (2011, 
2013), Franco (2008), Frigotto;Ramos (2012), Luzuriaga (1985), Morin (2003, 2013), 
Saviani (2009, 2011), Tardif (2012), Tavares (2001), Vigotski (2003). A partir dos 
dados, foi possível realizar uma análise sobre o pensamento dos estudantes sobre 
metodologia de ensino e educação no ensino médio integrado do IFC – Campus 
Videira. Ao longo da pesquisa foi possível identificar algumas lacunas existentes no 
processo pedagógico em relação às expectativas dos estudantes quanto a 
aprendizagem. Foi possível também verificar o pensamento dos estudantes com 
relação ao tempo de exposição do professor, o conhecimento adquirido no processo 
e a importância sobre a veiculação de assuntos como política, governo e sociedade. 
O estudo apontou a importância de ouvirmos os estudantes sobre os processos de 
ensino aprendizagem, demonstrando alto nível de respostas, o que pode ser o início 
de uma quebra de paradigmas, no que tange as diferenças existentes entre escolas 
públicas e particulares no Brasil. Se em alguns anos atrás não era possível fazer essa 
comparação devido ao grande hiato existente entre as duas realidades educacionais, 
os Institutos Federais (IFs), podem estar surgindo para demonstrar a possibilidade que 
temos em ter uma escola pública gratuita e de qualidade. 
 
Palavras-chave: Educação. Educação Integral. Processos de Ensino e Aprendizagem. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The present research aimed to give voice to the main agent of the educational field: 
the student. The work was carried out among integrated high school students of the 
Federal Institute of Santa Catarina - Campus Videira. This study was developed 
through a qualitative, descriptive approach. The authors who supported this research 
were: Aranha (1996), Candau (2011, 2013), Franco (2008), Frigotto, Ramos (2012), 
Luzuriaga (1985), Morin (2003, 2013), Saviani ), Tardif (2012), Tavares (2001), Vigotski 
(2003). From the data, it was possible to carry out an analysis on the students' thinking 
about methodology of teaching and education in integrated secondary education of the 
IFC - Campus Videira. Throughout the research it was possible to identify some gaps 
in the pedagogical process in relation to students' expectations regarding learning. It 
was also possible to verify the students' thinking about the teacher's time of exposure, 
the knowledge acquired in the process and the importance of issues such as politics, 
government and society. The study pointed out the importance of listening to students 
about the processes of teaching learning, demonstrating a high level of responses, 
which may be the beginning of a paradigm shift, regarding the differences between 
public and private schools in Brazil. If in a few years ago this comparison was not 
possible due to the large gap between the two educational realities, the Federal 
Institutes (FI's) may be emerging to demonstrate the possibility we have of having a 
free and quality public school. 
 
Keywords: Education. Integral Education. Teaching and learning processes. 
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INTRODUÇÃO 

 

A educação e a metodologia de ensino e aprendizagem são temas de muitos 

trabalhos, não apenas da área pedagógica. Maximizar ou otimizar essa área é uma 

busca constante e, talvez sem um fim, levando em conta a própria natureza humana 

de constante evolução. No entanto, parece que estamos no limite de um processo 

fracassado, onde a educação parece dar pouca voz ao estudante, protagonista 

principal do campo educacional. 

Estamos diante um novo paradigma, onde o ambiente de ensino urge por 

comportamentos que atendam ao estudante do século XXI. Nesse sentido, a relação 

entre estudante e professor precisa ser concebida com princípios que envolvam 

benefícios para ambos. É sabido que existem mais fatores além professor aluno, 

porém são esses dois elementos que, segundo Vigotski (2003) corresponde a “alma" 

do contexto: 

O professor deve viver a coletividade escolar como parte inseparável dela e, 
nesse sentido, as relações entre o professor e o aluno podem alcançar tal 
vigor, limpeza e elevação que não encontrarão nada igual em toda a gama 
social das relações humanas (VIGOTSKI, 2003, p. 300).  

Um ensino que visa a autonomia no que diz respeito à complexidade da vida, 

ultrapassando os limites de uma “garantia” de prosperidade profissional pode não ser 

um pensamento utópico a partir do momento em que percebemos que a forma 

aplicada parece notoriamente incompleta. Tavares e Alarcão (2001, p.104), já 

alertaram para uma forma diferente, onde não haja hegemonia dos saberes apenas 

específicos para o bom ranqueamento de processos ingressantes ao ensino superior, 

colocando a vida na pauta do saber: 

As aprendizagens na sociedade emergente terão de desenvolver-se de uma 
forma mais ativa, responsável e experienciada ou experencial, as quais façam 
apelo a atitudes mais autônomas, dialogantes e colaborativas em uma 
dinâmica de investigação, de descoberta e de construção de saberes 
alicerçada em projetos de reflexão e pesquisa, baseada em uma ideia de 
cultura transversal que venha ao encontro da interseção dos saberes, dos 
conhecimentos, da ação e da vida.  

De maneira geral, se há um objetivo, podemos afirmar que no Brasil, a escola de 

modo geral, prepara o aluno para o vestibular, mais recentemente para o Exame 
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Nacional do Ensino Médio (ENEM). Como se a vida pudesse ser vivida 

separadamente, ou seja, os aspectos que tratam sobre futuro, sociedade, autonomia, 

respeito, enfim, a formação humana, espiritual, social e política que o estudante está 

inserido não fazem parte do currículo escolar, como se tais aspectos não fossem 

fundamentais. 

Fica evidenciado a vitória do processo de imposição do projeto neoliberal, onde 

o Estado determina as regras em defesa de um pensamento não ingênuo e com 

objetivos claros. Criando o que Adam Smith denomina como “espetáculo político” que 

auxiliou para a mercantilização da educação. Assim, é necessário recorrermos à Mark 

Olssen (1996, p.340), para entendermos a diferença entre o liberalismo clássico e o 

neoliberalismo: 

Enquanto o liberalismo clássico representa uma concepção negativa do poder 
do Estado, no sentido de que o indivíduo era tido como um objeto a ser 
libertado das suas intervenções, o neoliberalismo acabou por representar uma 
concepção positiva do papel do Estado, ao criar o mercado apropriado, pois 
fornece as condições, leis e instituições necessárias a seu funcionamento […]. 
Na troca do liberalismo clássico para o neoliberalismo, então, há um elemento 
a mais, pois tal troca envolve uma mudança na posição do sujeito, de homo 
econômicos - que se comporta naturalmente a partir do interesse próprio e é 
relativamente separado do Estado - para o homem manipulável. 

 A educação não ficou de fora desse contexto, onde “as possibilidades 

perceptíveis de uma preguiçosa indolência criam necessidades de formas novas de 

vigilância, fiscalização, avaliação de desemprenho e, em geral, de formas de controle" 

(ibidem, p. 340)”. O Estado comercializado, dando origem ao que Apple (2005, p.37) 

denomina “cultura de auditoria”. 

E o professor acaba, do mesmo modo que o aluno, sendo vitima de um processo 

imposto, aumentando a dificuldade de atuação em sala de aula, porém, não proibindo 

intervenções na relação, o que nos remete a uma ponta de esperança diante o 

problema, cabendo ao professor postar-se como mediador na construção do 

conhecimento do aluno que, como assinala Freire (2011, p.47), o saber ultrapassa a 

área do transmitir: 

É preciso insistir: este saber necessário ao professor – que ensinar não é 
transmitir conhecimento – não apenas precisa ser apreendido por ele e pelos 
educandos nas suas razões de ser – ontológica, política, ética, 
epistemológica, pedagógica, mas também precisa ser constantemente 
testemunhado e vivido.  

O ato de ensinar perpassa pela convivência, com a presença do diálogo, de um 

espaço democrático e acima de tudo ético. A relação entre estudante e professor deve 
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ser rica em respeito conforme indica Freire (2011, p.65-66): 

O meu respeito de professor à pessoa do educando, à sua curiosidade, à sua 
timidez, que não devo agravar com procedimentos inibidores, exige de mim o 
cultivo da humildade e da tolerância. Como posso respeitar a curiosidade do 
educando se, carente de humildade e da real compreensão do papel da 
ignorância na busca do saber, revelar o meu conhecimento? Como ser 
educador, sobretudo numa perspectiva progressista, sem aprender, com 
maior ou menor esforço, a conviver com os diferentes? Como ser educador, 
se não desenvolvo em mim a indispensável amorosidade aos educandos com 
quem me comprometo e ao próprio processo de formador de que sou parte? 
Não posso desgostar do que faço sob pena de não fazê-lo bem.  

Para uma análise mais profunda sobre o tema, não se pode deixar de citar 

Saviani (2009), que faz uma pesquisa histórica da educação nos lembrando que na 

Grécia antiga, a educação era direito apenas dos homens livres, considerando que os 

escravos não eram considerados seres humanos. Posteriormente, o homem da Idade 

Média era visto como predeterminado por ser uma criação divina. Já na modernidade, 

a busca ocorreu por direitos iguais, onde surge a filosofia da essência, mais tarde 

intitulada pedagogia da essência, conforme Saviani (2009, p.37): 

[...] é sobre essa base de igualdade que se vai estruturar a pedagogia da 
essência, e, 13assim que a burguesia se torna classe dominante, ela vai, a 
partir de meados do século XIX, estruturar os sistemas nacionais de ensino e 
vai advogar a escolarização para todos. Escolarizar todos os homens era 
condição para converter servos em cidadãos, era condição para que esses 
cidadãos participassem do processo político, e, participando do processo 
político, eles consolidariam a ordem democrática, democracia burguesa, é 
óbvio, mas o papel político da escola estava aí muito claro. A escola era 
proposta como condição para a consolidação da ordem democrática  

Cabe ainda ressaltar sobre as funções sociais que são inerentes a qualquer 

sistema social, um vez que toda sociedade é um produto unido resultante de sua 

história e de suas relações com outras sociedades. Embora sejam muito diversas em 

razão da peculiaridade de seus contextos culturais, as sociedades apresentam, 

também, características comuns. Sendo sistemas sociais, necessitam do desempenho 

de certas funções universais, indispensáveis ao prosseguimento de seu curso.  

A educação compreende um dos processos atingidos pelas projeções de alguma 

dessas funções de caráter universal. E isto se dá com a educação em todas as 

sociedades. A escola constitui uma das instituições sociais mais importantes 

desenvolvidas pelo homem. Como instituição, possui uma função social, qual seja a 

de educar o indivíduo, formar sua personalidade e prepará-lo para o convívio social ou 

socialização. 
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Para Neto (1977) uma das funções de caráter universal que a educação possui 

consiste em transmitir cultura, pois todas as sociedades se mantêm devido à 

manipulação de uma cultura que deve ser aprendida pelo indivíduo. Como 

consequência da transmissão cultural, a educação possui outra função universal que 

corresponde à formação de personalidades. Pela transmissão da cultura através de 

uma moldagem adequada da personalidade social, a educação contribui à integração 

da sociedade ou socialização como mecanismo que facilita a adaptação das pessoas 

ao seu contexto, sua sobrevivência e reprodução.  

Neste sentido, Meksenas (1988) sustenta que a escola se propõe o objetivo de 

preparar os indivíduos para a vida em sociedade ao mesmo tempo em que desenvolve 

suas aptidões pessoais. A educação como questão nunca deixou de ser analisada 

pelos sociólogos porque se constitui numa parte integrante da sociedade. 

Conforme Neto (1977), o processo de socialização representa uma perspectiva 

sociológica para compreender-se o que os pedagogos denominam de educação 

funcional, isto é, aquela que não se controle por expedientes formais, aquela que se 

recebe naturalmente pelo simples fato de se viver em sociedade. Ao processo de 

socialização corresponde um processo de aprendizagem de papéis, devido à mera 

participação nas estruturas sociais. Essa função especial de ensino de papéis 

complementa a função de conservação e controle que caracteriza as estruturas 

sociais. 

O resultado desse ensino de papéis é o que se denomina processo de 

socialização. Diante da função manifesta de ensinar e aprender, desde logo aparece 

um processo de educação. É o processo de aprendizagem de papéis como função 

manifesta de um educador, que comunica certos conteúdos culturais e um educando 

em função de um objetivo cultural.  

A aprendizagem se cumpre em função de uma integração da pessoa social, 

qualquer que seja o conteúdo dessa integração. Quando não estiver presente essa 

função manifesta, apenas existe o processo de socialização. O normal do processo de 

socialização é a possibilidade de se apreenderem papéis por mera participação nas 

estruturas sociais. Trata-se de uma função latente que emerge da mera participação 

em um grupo ou estrutura, sem que possua função manifesta e específica de ensinar 

e aprender papéis.  
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Não se pode realizar um processo de educação sem que seja efetuado em forma 

conjunta e simultânea, um processo de socialização. Entretanto, o contrário é possível, 

ou seja, pode apresentar-se um processo de socialização sem um processo de 

educação, visto que no processo de socialização apenas se exige a mera participação 

em estruturas sociais; e o processo de educação já requer a comunicação de 

determinados conteúdos culturais em função de meta definida, e com participação da 

estrutura social especificamente educativa. 

Por conseguinte, todo processo de educação traz em si implícito um processo de 

socialização, isto é, além da função manifesta de ensinar e aprender, se realiza a 

função latente de aprendizagem de papéis pelo único fato de participar na estrutura 

social educativa. A comunicação dos conteúdos culturais no processo educativo 

destina-se a formação da personalidade do educando.  

A personalidade, expõe Pessoa (2001), compreende o conjunto de traços que 

inclui temperamento, caráter, sentimentos e capacidades. Uma das suas 

características mais importantes é a individualidade, segundo a qual a personalidade 

forma um conjunto único, que torna cada pessoa distinta das outras. Esses 

componentes formam uma estrutura dinâmica, porquanto, mudam com as novas 

experiências.  

A personalidade consiste fundamentalmente numa configuração de respostas 

que o indivíduo desenvolve como resultado da experiência. O desenvolvimento da 

personalidade ocorre através da interação dos seguintes fatores: ambiente físico 

(aspectos climáticos, geográficos, topográficos, etc.), fator biológico (herança 

hereditária) e fator sociocultural (influência do meio social circundante).  

Para Lenhard (1978) o ser humano recém-nascido, que se apresenta como futuro 

membro da sociedade e conhecedor de sua cultura, começa, por ser, apenas, um 

organismo, possuindo um potencial de desenvolvimento psíquico, mas não uma 

“personalidade”, propriamente dita. É humano em um sentido ético, como objeto de 

valor social e não como sujeito de vontade, conhecimento e capacidade, sendo que é 

a socialização por meio da educação que faz crescer nele a humanidade ativa.  

A educação orienta e organiza o desenvolvimento da personalidade em 

concordância com os objetivos que a sociedade persegue. A educação possibilita 

também, conforme os princípios pedagógicos existentes, um meio ou situação de 
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desenvolvimento especial e individual, que da melhor maneira possível põe em 

manifesto as possibilidades de uma determinada personalidade. Além disso, a 

educação origina condições para que a personalidade forme e oriente suas atividades. 

O desafio nesta pesquisa é o de trazer à tona questões sobre a educação, 

metodologia de ensino e, principalmente, dar voz ao ator principal desse cenário: o 

estudante, identificando o que este pensa sobre seu futuro de trabalho, se tem noção 

sobre o sistema em que está inserido e sua forma de aprendizagem. Que há problemas 

já sabemos, o motor deste trabalho esta na possibilidade de realizarmos algo com o 

que temos. A complexidade está posta e para Morin (2013), complexus é o que está 

junto; é o tecido formado por diferentes fios que se transformam numa só coisa. Isto 

é, tudo isso se entrecruza, tudo se entrelaça para formar a unidade da complexidade; 

porém a unidade do complexus não destrói a variedade e a diversidade das 

complexidades que o teceram. 

A velocidade com que as mudanças ocorreram nos últimos anos no mundo são 

maiores que a de séculos, em civilizações anteriores. A educação, parece não 

acompanhar essa agilidade e este fato é evidenciado através de fatores como a 

evasão, desmotivação e insatisfação do aluno em frequentar a escola. Nesse sentido, 

entender a história da educação e a evolução dos métodos de ensino podem orientar 

novas formas de estabelecer esta relação estudante e escola. Para tanto, esta 

pesquisa pretende dar voz ao protagonista principal dessa discussão: o estudante. 

Nesse sentido, o problema de pesquisa posto é investigar o que pensam os 

estudantes do ensino técnico integrado do IFC-Videira sobre educação e 

metodologia de ensino? 

Tendo como objetivo geral a análise a partir da visão do estudante de ensino 

médio integrado dos cursos técnicos do Instituto Federal Catarinense, campus Videira, 

sua percepção com relação a educação e os métodos de ensino e de aprendizagem 

utilizados pelos professores em sala de aula. Sendo assim, definiram-se os seguintes 

objetivos específicos:  

a) Realizar entrevista semi-estruturada com os estudantes dos terceiros anos 

do Ensino Médio Integrado do IFC - Campus Videira. 

b) Analisar os dados coletados e confrontá-los para responder ao problema de 

pesquisa. 
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c) Confrontar os resultados obtidos na pesquisa com as referencias apontadas 

no texto. 

Encontrar problemas para a educação não parece tarefa difícil, seja para 

professores, alunos ou a própria sociedade. A solução completa inexiste pela própria 

essência de mudança presente no homem social. Assim, parece mais lógico a busca 

por soluções, mesmo que localizadas, contando com o que temos de estrutura, 

conhecimento e tempo. 

Esta pesquisa se justifica por sua contribuição no que diz respeito à darmos voz 

ao protagonista principal da educação: o estudante. Sabendo o que este pensa sobre 

metodologia de ensino e aprendizagem, bem como o que pensa sobre educação. 

Enquanto professor de ensino médio, graduação e pós graduação, sempre 

angustiou-me as regras impostas pelos pedagogos com relação aos processos de 

ensino e aprendizagem. No entanto, durante esses doze anos de carreira docente, 

provindo das áreas de marketing, comunicação e administração, aprendi que ouvir a 

todos os envolvidos em um processo é fundamental para o sucesso do mesmo, dar o 

protagonismo à palavra dos estudantes, que em tese, deveriam ser o objetivo principal 

do processo educativo de ensino e aprendizagem é essencial para contribuir com os 

desafios de um procedimento em constante construção. 

 Sobre os procedimentos metodológicos, cabe ressaltar que a palavra método 

deriva do grego e quer dizer caminho, podemos afirmar que é o estudo dos caminhos 

a serem seguidos para se fazer ciência. A ordenação de um conjunto de etapas a 

serem cumpridas no estudo de uma ciência, na busca de uma verdade ou para se 

chegar a um determinado conhecimento. 

A metodologia científica é, fundamentalmente, um conjunto de métodos e de 
procedimentos de pesquisa que tem por objetivo coletar, sistematiza e 
organizar dados de forma válida e consistente, de modo a servir de base para 
interpretação científica destes.  (MIGUELES, 2004). 

 Do ponto de vista de Marconi e Lakatos (2006, p. 83): 

[...] o método é o conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com 
maior segurança e economia, permite alcançar o objetivo – conhecimentos 
válidos e verdadeiros traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e 

auxiliando as decisões do cientista (MARCONI e LAKATOS, 2006, p. 
83). 
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 A definição da metodologia a ser utilizada no desenvolvimento de uma pesquisa 

é fundamental, tendo em vista que ela significa, segundo Demo (1981, p. 7), “o estudo 

dos caminhos, dos instrumentos usados para fazer ciência.” É o uso de procedimentos 

metodológicos os quais vêm ao encontro das necessidades do pesquisador que 

garante ao trabalho valor científico. Ainda, para Gil (1995, p. 27), a metodologia é “um 

conjunto de procedimentos intelectuais e técnicas adotadas para se atingir o 

conhecimento”. Assim, as metodologias aplicadas à pesquisa variam de acordo com 

o tipo de pesquisa.  

 O presente estudo foi desenvolvido por meio de pesquisa qualitativa com 

abordagem descritiva. Na pesquisa qualitativa, o pesquisador possui uma relação com 

o objeto de estudo e necessita estar presente no local de estudo, participando do 

processo. 

 Segundo Freitas (2002, p. 28), “Trabalhar com pesquisa qualitativa numa 

abordagem sócio-histórica consiste, pois, numa preocupação de compreender os 

eventos investigados, descrevendo-os e procurando as suas possíveis relações, 

integrando o individual com o social.” Nesse aspecto, investigar o uso da comunicação 

no processo de ensino aprendizagem, bem como os resultados desse método. Por 

essa razão, a pesquisa com tal característica tem em sua essência, segundo Triviños 

(2011, p. 130), o sujeito como ser social e histórico: 

A pesquisa de caráter histórico-cultural, dialético, não ficou na compreensão 
dos significados que surgiram de determinados pressupostos. Foi além de 
uma visão relativamente simples, superficial, estética. Buscou as raízes deles, 
as causas de sua existência, suas relações, num quadro amplo do sujeito 
como ser social e histórico, tratando de explicar e compreender o 
desenvolvimento de vida humana e de seus diferentes significados no devir 
dos diversos meios culturais.  

A pesquisa qualitativa permite que o pesquisador faça a interação entre o fato 

pesquisado e as ações sócio-históricas que influenciam na formação do fenômeno. 

Conhecendo as relações sociais do objeto de estudo e suas características históricas, 

possibilita uma análise mais crítica e palpável.  

A pesquisa qualitativa de tipo histórico-estrutural, dialética, parte também da 
descrição que intenta captar não só a aparência do fenômeno, como também 
sua essência. Busca, porém, as causas da existência dele, procurando 
explicar sua origem, suas relações, suas mudanças e se esforça por intuir as 
consequências que terão para a vida humana (TRIVIÑOS, 2011, p. 129, grifo 
do autor). 

Nesse sentido, no presente estudo, o objetivo foi o de identificar junto aos alunos 

do terceiro ano integrado do Instituto Federal Catarinense, campus Videira, suas 



19 

visões com relação a metodologia de ensino e aprendizagem e educação. 

 A pesquisa foi realizada a partir da aplicação de dois questionários, realizados 

em um espaço de três meses entre a aplicação do primeiro e do segundo, interpondo 

entre eles perguntas com o mesmo sentido de busca, visando maior fidedignidade e 

coerência entre as respostas apresentadas pelos estudantes. 

 A pesquisa foi realizada no IFC, Campus Videira, localizado no Meio-Oeste de 

Santa Catarina, no município de Videira, com alunos dos terceiros anos do Curso 

Técnico em Eletrotécnica e Curso Técnico em Informática. O Instituto de Videira têm 

hoje um total de 359 alunos matriculados no Ensino Médio Integrado. Sendo 154 

alunos no primeiro ano do ensino médio, 123 alunos no segundo ano do ensino médio 

e 82 alunos no terceiro ano do ensino médio. A pesquisa abordou 70 alunos do Curso 

Técnico em Eletroeletrônica, do Curso Técnico em Agropecuária e do Curso Técnico 

em Informática. Nos três cursos, as aulas e atividades ocorrem em dois períodos, 

matutino e vespertino, assim, o aluno permanece na escola em tempo integral. A 

duração do curso é de três anos, e o aluno recebe certificado de conclusão de nível 

médio profissional. A pesquisa se desenvolveu durante o primeiro semestre de 2016., 

sendo dividida em dois questionários, visando maior fidedignidade entre as respostas 

dos entrevistados. O tempo de aplicação entre o primeiro e o segundo questionário foi 

de três meses, ambos ocorrendo no segundo semestre de 2016. 

 A coleta de dados foi realizada por meio de questionários (APÊNDICES A e B) 

respondido entre os entrevistados. O questionário com questões abertas e fechadas, 

com o qual também foram coletados os dados, foi aplicado a todos os alunos 

concluintes do Curso Técnico em Eletroeletrônica, do Curso Técnico em Agropecuária 

e do Curso Técnico em Informática do Instituto Federal Catarinense, campus Videira-

SC. Segundo Oliveira (2010, p. 83), “O questionário pode ser definido como uma 

técnica para obtenção de informações sobre sentimentos, crenças, expectativas, 

situações vivenciadas e sobre todo e qualquer dado que o pesquisador(a) deseja 

registrar para atender os objetivos de seu estudo.”  

 Nesta pesquisa, o objetivo, ao aplicar o questionário, foi dar voz a todos alunos 

do terceiro ano. A escolha por esse instrumento foi em razão de ele permitir que seja 

aplicado simultaneamente a todos dessa etapa, o que não seria possível com outros 

instrumentos de pesquisa. 
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 A análise de dados foi desenvolvida com base nas respostas dadas pelos alunos 

em questionário aplicado entre o primeiro e segundo semestre de 2016. Com os 

resultados levantados por meio da coleta de dados, podemos analisar através das 

respostas se os assuntos propostos na pesquisa irão aparecer nas respostas. Os 

assuntos abordados abrangem as áreas de ensino e aprendizagem, educação, 

formação social e expectativas profissionais. 

 A pesquisa em educação precisa ter a preocupação de produzir novo saber e 

contribuir para a construção de novos conhecimentos, oferecendo formas de intervir 

ou contribuir com a realidade pesquisada. Desse modo, as informações possibilitam 

observar as necessidades sentidas pelo grupo escolar. Para Alves-Mazzotti (2001, p. 

39), nós pesquisadores, 

Não podemos abrir mão do compromisso com a produção de conhecimentos 
confiáveis, pois só assim estaremos contribuindo, tanto para desenvolver o 
instrumental teórico no campo da educação como para favorecer tomadas de 
decisão mais eficazes, substituindo as improvisações e modismos que têm 
guiado as ações em nossa área. 

 Para que a pesquisa assegure sua finalidade, é fundamental que ela dê retorno 

à escola, não basta identificar as dificuldades, é preciso construir ações para minimizar 

os problemas apontados. O pesquisador tem um compromisso com a construção do 

conhecimento, e o grande desafio hoje é que este tenha aplicabilidade local, regional 

e universal. 

 A compilação e análise dos dados obtidos na pesquisa encontram-se inseridos 

no referencial teórico.  

  

 

 

 

 

 

 

 



1 EDUCAÇÃO E INTERDISCIPLINARIDADE 

 

 A educação, cuja função social consiste em transmitir o conhecimento produzido, 

a cultura e demais características que perpassam a sociedade em um determinado 

momento, integra o desenvolvimento das sociedades humanas como pode ser 

observado na historiografia. 

 A educação retrata as contradições presentes nas diferentes sociedades ao 

longo da construção da história. Lugar marcado pelo cultivo de ideologias, pelo 

surgimento de novas ideias, mas também pela reprodução de ideais conservadores, a 

educação exerce um papel essencial nos acontecimentos históricos produzidos pelo 

homem que transformam a sociedade. 

 Ao mesmo tempo, a própria educação é influenciada pelas mudanças que 

ocorrem nas relações sociais e nas forças de produção, uma vez que na perspectiva 

do materialismo histórico, as ideias são fabricadas pela economia e pela sociedade, 

tendo como consequência, a modificação das práticas humanas. Assim, as ideias são 

o reflexo das relações econômicas e sociais. A condição social do homem influencia 

diretamente sua consciência e seu modo de pensar. 

 O materialismo histórico se fundamenta acerca do movimento dos contrários, 

mostrando que os homens para sobreviverem, necessitam transformar a natureza, o 

mundo em que vivem. Fazem-no não isoladamente, mas em conjunto, agindo em 

sociedade, estabelecendo relações que não dependem diretamente de sua vontade, 

mas dependem do mundo que precisam transformar e dos meios que vão utilizar para 

isso. 

 De acordo com Borges (1981), na perspectiva do materialismo histórico a 

realidade não é estática, mas dialética, isto é, está em transformação pelas suas 

contradições internas. Essas contradições se refletem na forma como a educação é 

concebida dentro da sociedade. No processo histórico, as contradições são geradas 

pela constante luta entre as diferentes classes sociais. 

 Na história da educação, isso pode ser verificado na forma como a educação 

está relacionada com cada sociedade, sendo que sua prática, desde o seu surgimento 

até os dias atuais, se volta para as necessidades sociais e econômicas de cada época.  
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1.1 HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO 

 

O homem é construído no tempo, ou seja, é um ser histórico, uma vez que suas 

ações e pensamentos mudam no tempo, à medida que enfrenta os problemas não só 

da vida coletiva, bem como da experiência pessoal. O trabalho, que compreende a 

ação transformadora do homem sobre a natureza, modifica também o modo de pensar, 

agir e sentir, de forma que o homem nunca permanece o mesmo ao fim de uma 

atividade, qualquer que seja ela. 

Assim, o homem necessita ser compreendido dentro de sua condição humana, 

isto é, dentro de sua prática social, do processo pelo qual constrói a cultura e a si 

próprio, mergulhado em um contexto histórico-social concreto. Com base nas relações 

que estabelecem entre si, os homens desenvolvem padrões de comportamento, 

instituições e saberes, cujo aperfeiçoamento é realizado pelas gerações sucessivas, o 

que lhes possibilita assimilar e modificar os modelos valorizados em uma determinada 

cultura. 

Portanto, é o processo educativo que permite a manutenção da memória de um 

povo e fornece condições para a sua sobrevivência. Entretanto, conforme Aranha 

(1996) a educação não é um processo isento de distorções. Inicialmente, nas 

sociedades tribais a cultura global era transmitida de modo informal pelos adultos, 

atingindo todos os indivíduos. Com a crescente complexidade das sociedades, a 

educação formal passou a assumir um caráter intelectualista, cada vez mais 

distanciado da atividade concreta, destinando-se apenas à elite, assumindo com isso 

uma visão ideológica. 

Sob esta perspectiva ideológica, o processo educativo assume uma postura 

dualista, com objetivos divergentes: para a elite, uma escola de formação que pode 

ser estender até os graus superiores, enquanto que para os trabalhadores restam os 

rudimentos do ler e escrever e o encaminhamento para a profissionalização tão 

indispensável para o desenvolvimento econômico da sociedade. 

A prática educacional pode ser mais coerente e eficaz apenas quando se torna 

consciente de seus fins. Para tanto é necessário que ela esteja em constante abertura 

para a teoria, porque é a constante interação entre o agir e o pensar que dinamiza a 

ação, evitando as diferentes formas de ideologia. Essa interação entre o agir e o 
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pensar torna-se inviável sem a contribuição da história, pois sabendo-se que o homem 

é um ser histórico, nada escapa a dimensão do tempo. 

A história compreende a interpretação de todo o conjunto da ação transformadora 

do homem no tempo. Uma vez que o homem se insere no tempo, tem-se que o 

presente humano não se esgota na ação que realiza, mas adquire sentido pelo 

passado e pelo futuro, assegura Aranha (1996). 

É por intermédio da compreensão do passado que se pode dar sentido ao 

presente, compreendo a influência de determinadas ideologias no processo 

educacional e projetando o futuro. Para Bloch (2001) o homem reconstrói a história 

com base no seu presente, pois é a partir de um fato novo, do surgimento de uma nova 

problemática que se busca uma resposta na reinterpretação da experiência transata. 

Assim, a história resulta da necessidade que o homem possui de reconstituir o 

passado, relatando, analisando e interpretando os acontecimentos a partir da 

reorganização de suas causas em uma ordem cronológica e por meio da seleção 

daqueles considerados relevantes em uma determinada problemática.  

Porém, Aranha (1996) sustenta que essa disponibilidade de análise não é 

idêntica ao longo do tempo, variando também conforme a cultura. A história como 

teoria e elaboração intelectual, deve ser compreendida com base na análise das 

condições com as quais os homens se relacionam para produzir a existência, isto é, a 

divisão social do trabalho. Assim, é no embate das forças contraditórias que se 

expressam nas ações dos homens de interesses divergentes que a história se faz. 

No que concerne a história da educação, pode-se afirmar que tudo o que foi 

assinalado até aqui acerca da história geral se aplica também na história da educação, 

visto que o fenômeno educacional se desenrola no tempo e faz igualmente parte da 

história geral. 

Neste sentido, Luzuriaga (1985) escreve que a história da educação é parte da 

história da cultura, tal como esta, por sua vez, é parte da história geral. Por educação, 

o autor entende a influência intencional e sistemática sobre o ser juvenil, como 

propósito de formá-lo e desenvolvê-lo. Mas significa também a ação genérica, ampla, 

de uma sociedade sobre as gerações jovens, com o fim de conservar e transmitir a 

existência coletiva. A educação é assim, parte integrante, substancial, da vida do 

homem e da sociedade. 
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Por outro lado, defende Luzuriaga (1985), a educação é componente tão 

fundamental da cultura quanto à ciência, a arte ou a literatura. Sem a educação não 

seria possível aquisição e transmissão da cultura, sendo que esta constitui também 

uma das funções essenciais da educação. 

No entanto, a educação, embora constitua elemento essencial e permanente da 

vida individual e social, não se realizou sempre da mesma forma, mas ao contrário, 

varia conforme as necessidades e aspirações de cada povo em sua época. Do mesmo 

modo, a sociedade a que a educação se refere não constitui fenômeno estático, 

definitivamente constituído, mas em contínuas transformações.  

Devido a isto, a educação possui uma história, a saber, a história da mudança e 

do desenvolvimento que ela tem experimentado com o passar do tempo e a 

modificação da sociedade. Por outro lado, como assinala Luzuriaga (1985), a 

educação é parte da cultura, e esta também está condicionada historicamente, 

variando conforme as características dos povos e das épocas, a história da educação 

é, assim, parte da história da cultura e estuda suas relações com a ação educativa. 

Deste modo, é fundamental estudar a educação com base em seu contexto 

histórico geral, para que se possa observar a simultaneidade entre as suas crises a as 

do sistema social. Aranha (1996) destaca que esta regularidade não deve ser 

compreendida apenas como simples paralelismo entre fatos da educação e fatos 

sociais, uma vez que as questões de educação são engendradas nas relações que os 

homens estabelecem ao produzir sua existência. Sob esta perspectiva, a educação 

não é um fenômeno neutro, mas é diretamente influenciada pelos efeitos da ideologia, 

por estar, na realidade, envolvida na política. 

Os estudos acerca da história da educação enfrentam as mesmas dificuldades 

que perpassam a historiografia geral, relacionada as fontes documentais e a 

interpretação crítica dessas fontes. Além disso, há ainda o agravante de que os 

trabalhos no campo específico da pedagogia são recentes e escassos.  

Apenas no século XIX os historiadores sentiram o interesse em reconstruir a 

história da educação de forma sistemática e exclusiva. Não obstante, conhece-se 

melhor a história da pedagogia, ou das doutrinas pedagógicas, do que propriamente 

das práticas efetivas de educação. 
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Para Saviani (1996) verifica-se na história da educação no Brasil um fenômeno 

caracterizado pela hipertrofia da primeira palavra da locução, sendo que esta acaba 

por não ser compreendida, porquanto seu significado não é explicitado claramente. 

Com isso, a história acaba sendo absorvida no sentido tradicional de sequência de 

fatos ou sequência de ideias, resumindo-se a uma mera cronologia que não explica o 

processo histórico concreto. 

Para que se possibilite a compreensão da história é necessário examinar a base 

material da sociedade cuja história se está reconstituindo. Tal procedimento pressupõe 

um processo de investigação o qual não se limita àquilo que convencionalmente é 

chamado de história da educação, mas implica em investigações de ordem econômica, 

política e social do país em cujo seio se desenvolve o fenômeno educativo que se 

pretende entender, uma vez que esse é o processo de investigação que fará emergir 

a problemática educacional concreta. 

Em suma, o conhecimento da história da educação é fundamental para que a 

procura dos meios adequados torne o projeto de mudança da educação realizável. Em 

outras palavras, esse conhecimento é capaz de fornecer à reflexão filosófica o 

conteúdo da realidade sobre a qual se pensa, tendo em vista o objetivo de descobrir 

as diretrizes e as coordenadas da ação pedagógica. 

 

1.2 EDUCAÇÃO NO MUNDO 

 

Nos povos primitivos sempre existiram formas de educação ou transmissão do 

conhecimento cultural. Apesar das sociedades primitivas e tribais serem 

essencialmente míticas e de tradição oral, o que dificulta a investigação acerca da 

história de seu processo educativo pela escassez de fontes, pode-se afirmar que as 

crianças aprendiam por meio da imitação dos gestos dos adultos nas atividades diárias 

e nas cerimônias rituais. 

Neste sentido, Luzuriaga (1985) ressalta que nada se sabe diretamente da 

educação dos povos primitivos, apenas se pode realizar determinadas inferências com 

base nas sociedades tribais atuais que, de certo modo, são semelhantes àquelas que 

há muito as precederam. 
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Era essencialmente uma educação natural, espontânea, inconsciente, adquirida 

na convivência de pais e filhos adultos e menores. Sob a influência ou direção dos 

maiores, as crianças aprendiam as técnicas elementares indispensáveis à vida, tais 

como caçar, pescar, praticar a agricultura e o pastoreio e as práticas domésticas. 

Conforme Luzuriaga (1985), trata-se da educação por imitação, ou melhor, por 

coparticipação nas atividades vitais. Com isso aprendem os usos e costumes da tribo, 

seus cantos e suas danças e, sobretudo, a linguagem, que é seu maior instrumento 

educativo.  

Nas sociedades tribais atuais, ainda persiste essa prática educativa, sendo que 

a formação é integral, pois abrange todo o saber da tribo e universal, porque todos 

podem ter acesso ao saber e ao fazer apropriados pela comunidade. O conhecimento 

mítico imprime uma tonalidade especial à educação, visto que os relatos aprendidos 

não são propriamente históricos, no sentido da revelação do passado da tribo. 

Diferentemente, o mito é atemporal e conta o ocorrido nos primórdios. 

A antiguidade oriental, envolvendo a sociedade chinesa, hindu, egípcia e 

hebraica, é caracterizada por uma educação tradicionalista, sustenta Aranha (1966). 

Embora tais civilizações apresentem inúmeras diferenças todas impõem governos 

despóticos de caráter teocrático, em que o poder absoluto do rei ou do imperador se 

sustenta na crença em sua origem divina. Essa forma de organização política as torna 

tradicionalistas, apegadas ao passado e resistentes às mudanças. 

Outro traço comum entre estas sociedades é a invenção da escrita. Este fato não 

está dissociado do aparecimento do estado, uma vez que a manutenção da máquina 

estatal pressupõe uma classe especial de funcionários capacitados para exerce as 

funções administrativas e legais cujo registro é essencial. 

Nas civilizações orientais não existem propostas propriamente pedagógicas, 

sendo que as preocupações com a educação transpassam os livros sagrados que 

oferecem regras ideais de conduta e orientação para o enquadramento das pessoas 

nos rígidos sistemas religiosos e morais. Por serem conservadoras essas sociedades 

tradicionalistas tem o objetivo de transmitir os costumes de forma duradoura e evitar a 

transgressão das normas.  

Enquanto nas sociedades primitivas e tribais o conhecimento era algo acessível 

a todos, nas civilizações orientais o conhecimento deixa de ser difuso em decorrência 
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da criação de segmentos privilegiados, excluindo-se a população, formada por 

lavradores, comerciantes e artesãos do acesso ao saber das classes dominantes. 

Para Karl Schmidt (apud LUZURIAGA, 1985) o maior valor da educação hindu 

compreende a valorização e apreciação do mestre: o reconhecimento da importância 

e elevação do magistério encontrou apogeu na Índia. A devoção do aluno ao mestre 

não se desenvolveu em nenhuma parte do mundo de forma tão sistemática e intensa 

como na Índia.  

Já a educação, como prática pedagógica reflexiva, surgiu na Grécia Antiga. É da 

cultura grega que deriva, em grande parte a educação e pedagogia que se tem hoje. 

Ao contrário dos povos da antiguidade oriental que não dispunham de uma 

reflexão especialmente direcionada para a educação, porque este saber e esta prática 

estavam vinculados às tradições religiosas recebidas dos ancestrais, na Grécia 

clássica as explicações predominantemente religiosas são substituídas pelo uso da 

razão autônoma, da inteligência crítica e pela atuação da personalidade livre, capaz 

de estabelecer uma lei humana e não mais divina. 

Com isso, emerge a necessidade de elaborar teoricamente o ideal da formação, 

não do herói, submetido ao destino, mas do cidadão, afirma Aranha (1996). O cidadão, 

por sua vez, deixa de ser o depositário do saber da comunidade, para se tornar o que 

elabora a cultura da cidade. A ênfase até então atribuída ao passado é redirecionada 

para o futuro.  

Foi na Grécia que surgiram os primeiros educadores profissionais denominados 

de sofistas. Conforme Luzuriaga (1985), são eles os primeiros professores, os 

primeiros educadores profissionais conscientes da história. Os sofistas empregaram a 

atividade docente como professores ambulantes na segunda metade do século V a. 

C., no momento da grande transformação social e política de Atenas, quando esta se 

converteu em grande potência econômica e comercial e substituiu o regime 

aristocrático pelo democrático. 

Os sofistas, oradores persuasivos por excelência, adquiriram um descrédito em 

decorrência de serem contra a educação tradicional, recebendo retribuição pelo ensino 

que prestavam. Sócrates e Platão manifestaram-se constantemente contrários às 

práticas educativas desempenhadas pelos sofistas.  Sócrates pode ser considerado o 
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primeiro grande educador que desenvolvia a atividade educativa por intermédio da 

conversação, sendo que não fez da educação uma profissão remunerada. 

O grau de consciência que os gregos atingiram não ocorrera até então em 

nenhum outro lugar. A nova concepção da cultura e do lugar ocupado pelo indivíduo 

na sociedade repercutiu no ensino e nas teorias educacionais. Os filósofos gregos 

voltavam-se para uma formação que fosse capaz de desenvolver o processo de 

construção consciente, permitindo que o homem de constituísse de forma correta e 

sem falhas. 

Contudo, é importante ressaltar que no longo período que sucede entre os 

tempos heróicos até o helenismo, o ideal grego de educação sofre significativas 

alterações. Apesar de o cuidado com o corpo ser uma constante, inicialmente atribui-

se ênfase à habilidade militar do guerreiro. Em seguida o cidadão da polis frequenta 

os ginásios, onde a educação é predominantemente física e esportiva, e por fim os 

assuntos de literatura e retórica vão adquirindo prioridade. 

A Grécia é, enfim, o berço das primeiras teorias educacionais, fecundadas pelo 

embate de tendências pluralistas. Após as inovações dos sofistas, Isócrates possui 

atuação fundamental acirrando a disputa polêmica sobre a educação com Sócrates, 

Platão e Aristóteles.  

Segundo Aranha (1996) apesar de estes últimos não terem influenciado a 

educação do seu tempo tanto quanto opositores, sua contribuição para a pedagogia 

se encontra na concepção de natureza humana, cuja essência reside na racionalidade. 

Esta teoria servirá como fundamento para o delineamento da tendência essencialista 

da pedagogia. 

Assim, para Platão (2002) a educação consiste em um instrumento para 

desenvolver no homem tudo o que implica sua participação na realidade ideal, 

definindo sua essência verdadeira, embora esta esteja asfixiada por sua existência 

empírica. A educação, por meio do método dialético, propicia a conversão da alma, 

procurando os meios mais fáceis e mais eficazes de operá-la; ela não consiste em 

conceder a visão ao órgão da alma, pois este já a possui, mas como ele está disposto 

de forma incorreta e não olha para onde deveria, a educação é o meio para corrigir es 

disposição equívoca. 
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Comparando a educação grega com a que foi desenvolvida na Roma antiga, tem-

se algumas semelhanças: ambas são sociedades escravistas, nas quais o trabalho 

manual é desvalorizado, enquanto o intelectual é privilégio da aristocracia. Por 

conseguinte, os educadores procuram formar o homem racional, capaz de pensar 

coerentemente e se expressar de modo convincente. 

Entretanto, enquanto que na Grécia prevaleciam duas vertentes educativas, 

quais sejam a platônica e a desenvolvida com base na retórica dos sofistas, em Roma 

a reflexão filosófica não merece atenção de forma tão sistemática. A utilização da 

filosofia na sociedade romana resumiu-se aos assuntos éticos e morais, influenciados 

pelos pensadores estóicos e epicuristas do período helenístico. 

Os romanos adotaram uma postura mais pragmática em relação a educação, 

voltada para as necessidades do cotidiano, para a ação política e não para a 

contemplação e teorização do mundo, fazendo prevalecer a retórica sobre a filosofia. 

Conforme Luzuriaga (1985) o maior dos pedagogos romanos foi Quintiliano, 

cujas ideias possuem caráter literário, com fundo moral e cívico. Mas ninguém antes 

dele havia dado tanta importância ao conhecimento de psicologia em educação. Sua 

descrença na filosofia pode ser explicada pelas circunstâncias de seu tempo, 

contrárias a ela, dados o descrédito de seus cultores e a falta de liberdade que reinava 

para expressão das ideias. 

Em suma, na educação romana, podem ser distinguidas três fases:  a latina 

original, de natureza patriarcal; posteriormente, a influência do helenismo é criticada 

pelos defensores da tradição; por fim, dá-se a fusão entre a cultura romana e a 

helenística, que já supõe elementos orientais, mas supremacia dos valores gregos. 

Passando para a Idade Média, percebe-se que a educação passa a ser 

diretamente influenciada pela Igreja. É no início desse período, com a decadência do 

Império Romano, que surge a patrística, filosofia dos Padres da Igreja. A Patrística se 

caracteriza pela intenção apologética, ou seja, de defesa da fé e conversão dos não-

cristãos. A exposição da doutrina religiosa propõe-se a harmonizar a fé e a razão, a 

fim de compreender a natureza de Deus e da alma e os valores da vida moral 

(ARANHA, 1996). 

Durante o período medieval, de acordo com Aranha (1996) não foi possível 

encontrar propriamente pedagogos, no sentido estrito da palavra. Aqueles que 
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refletem sobre as questões pedagógicas o fizeram movidos por outros interesses 

considerados mais importantes, como a interpretação dos textos sagrados, a 

preservação dos princípios religiosos, o combate à heresia e a conversão dos infiéis. 

A educação emerge como um instrumento para um fim maior, qual seja a salvação da 

alma e a vida eterna.  

Predomina, durante este período, a visão teocêntrica, a de Deus como 

fundamento de toda a ação pedagógica e finalidade da formação do cristão. Portanto, 

há um modelo de homem, uma essência a ser atingida para a maior glória de Deus. 

Baseia-se nos ideais ascésticos, distantes dos prazeres e das preocupações terrenas, 

com o objetivo de atingir a mais alta espiritualidade. 

Outra característica do pensamento medieval é o seu excessivo formalismo que 

decorre do distanciamento do vivido e o abuso da lógica nas disputas metafísicas. 

Além disso, o racionalismo dedutivo é valorizado pelo seu rigor, desprezando-se a 

indução, que, no entanto, favorece a descoberta e invenção. Quanto as técnicas de 

ensinar, o modo de pensar rigoroso e formal cada vez mais determina os passos do 

trabalho escolar.  

Já no final da Idade Média, com a expansão do comércio e por influência da 

burguesia, começam a soprar novos ventos, orientando os rumos da ciência, da 

literatura e da educação. Assim, por meio do realismo, secularização do pensamento 

e retomada da cultura greco-latina anuncia-se o período humanista que se aproxima. 

Com o Renascimento emerge uma nova imagem do homem, sendo que o 

interesse pela educação aumenta de modo substancial: proliferam-se os colégios e 

manuais para alunos e professores. Nas palavras de Aranha (1996) educar-se torna-

se questão de moda e uma exigência, segundo a nova concepção de homem.  

Enquanto a nobreza continua a ser educada por preceptores em seus próprios 

castelos, a pequena nobreza e a burguesia emergente querem educar seus filhos e os 

encaminham para a escola, no intento de prepará-los melhor para a liderança e a 

administração da política e dos negócios. Já os segmentos populares, em geral, 

continuam a não ter seus interesses pela educação levados em consideração. 

A meta da escola não se restringe à transmissão de conhecimentos, mas à 

formação moral. A fim de proteger as crianças de “más influências”, a escola adquire 
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uma hierarquia que submete as crianças a uma severa disciplina, incluindo os castigos 

corporais. 

No entendimento de Aranha (1996) o Renascimento é um período de 

contradições típico das épocas de transição. Com o enriquecimento da classe 

burguesa, esta passa a assumir padrões aristocráticos e aspira a uma educação que 

permita formar o homem de negócios, ao mesmo tempo capaz de conhecer as letras 

greco-latinas e de dedicar-se aos luxos e prazeres da vida. 

Embora rejeite a autoridade dogmática da cultura eclesiástica que prevalesceu 

durante o período da Idade Média, essa sociedade, mantém-se fortemente 

hierarquizada, excluindo dos propósitos educacionais a grande maioria popular, com 

exceção dos reformadores protestantes, que agem por interesses religiosos. 

Entretanto, com Rousseau (século XVIII), já se possui uma percepção mais aguda de 

problemas que, atualmente são denominados de problemas existenciais, numa recusa 

à submissão aos valores eternos e aos dogmas tradicionais. 

Na Idade Moderna, as contradições que indicam a passagem da visão 

aristocrática da nobreza feudal para um mundo que se constrói com os valores 

burgueses, refletem também na educação. Por um lado, existe a aspiração de uma 

pedagogia realista e, em alguns casos, até universal. Por outro lado, para além das 

discussões dos filósofos e teóricos da educação, de modo geral, as escolas continuam 

efetivando uma educação conservadora, predominantemente nas mãos dos jesuítas. 

No entanto, é importante reconhecer o nascimento de uma escola tradicional, 

que ganha corpo no século XIX. Esse modelo de escola engloba noções de 

organização do conhecimento, emprego racional do tempo de estudo, a noção de 

programa, o cuidado com o material didático, a valorização do mestre como guia do 

processo de aprendizagem, etc. 

Já o século das luzes (século XVIII) expressa o ideal liberal da educação, com 

base no pensamento controvertido de Rousseau, o qual propõe uma educação por 

meio do desenvolvimento livre e espontâneo, respeitando a existência concreta da 

criança. Essas idéias influenciaram as mais diferentes correntes, sobretudo as 

tendências não-diretivas, no século XX. 

No século XIX, continuou a persistir a tendência individualista, própria do 

liberalismo, entretanto, surgiram preocupações evidentes com fins sociais da 
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educação e a necessidade de se preparar a criança para a vida em sociedade. 

Passou-se a ressaltar a relação entre educação e bem-estar social, estabilidade, 

progresso e capacidade de transformação o que aumentou o interesse pelo ensino 

técnico ou pela expansão das disciplinas científicas. 

Também se passou a aplicar a psicologia da educação, no intento de elaborar 

um método de ensino adequado, fundamentado na compreensão da natureza infantil. 

Um dos fatos que marcam a educação no século XIX está relacionado à 

expansão das escolas públicas, uma vez que o Estado passa a assumir cada vez mais 

o encargo da escolarização. Com isso, a educação se nacionaliza e surge o interesse 

de formar o cidadão, destacando-se a necessidade da educação integral e politécnica 

e a de democratizar o ensino. Outro fator importante é a atenção dada à educação 

elementar, contrária à tendência até então voltada para o nível secundário e superior. 

Em relação ao século XX, Aranha (1996) sustenta que é difícil realizar uma 

síntese, visto que o período ficou marcado por transformações tão intensas que se 

desenvolvem em um torvelinho de ambiguidades e perplexidades. O contexto histórico 

deste século é caracterizado por mudanças  econômicas, políticas e morais profundas, 

como a disputa entre os movimentos socialista e capitalista. Não obstante, ainda neste 

período, o modelo da escola tradicional passou por inúmeras críticas, desde a escola 

nova até as mais contemporâneas teorias construtivistas. 

Contudo, de acordo com Aranha (1996), além das tentativas de mudanças 

metodológicas, é a própria instituição escolar que se acha em crise, pois o próprio 

modo de pensar, sentir, agir do homem contemporâneo que está em questão. Tal 

constatação conduz a reflexão acerca da necessidade de profundas modificações na 

pedagogia e nas formas de educar.  

A mudança de paradigma na educação é uma realidade atual, pois se busca cada 

vez mais uma educação permanente, voltada para a prática da interdisciplinaridade. 

Neste sentido, a história da educação é uma disciplina que auxilia no processo de 

enfrentamento dos desafios que se impõem a renovação na área educacional a nível 

mundial. 
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1.3 EDUCAÇÃO NO BRASIL  

 

A educação no Brasil, inicialmente esteve sob responsabilidade dos jesuítas, os 

quais iniciaram o processo de criação de escolas elementares, secundárias, 

seminários e missões logo após sua chegada no ano de 1549. Estes permaneceram 

no controle educacional até o ano de 1759, quando foram expulsos do país pelo 

marquês de Pombal. 

Durante este período, os jesuítas promoveram uma ação maciça na catequese 

dos índios, educação dos filhos dos colonos, formação de novos sacerdotes e da elite 

intelectual, além do controle da fé e da moral dos habitantes da nova terra. Embora 

estes recebessem formação rigorosa e orientação segura, enfrentaram sérios desafios 

para se adaptar às exigências locais. 

Os jesuítas, por mais que se considere admirável sua coragem, empenho e boa-

fé na realização de sua missão, iniciaram o marcante processo de desintegração da 

cultura indígena. Impuseram aos índios a admissão de outros valores, de uma cultura 

diferente, imprimindo o ideário católico na concepção de mundo dos brasileiros e, por 

conseguinte, na tradição religiosa do ensino que perdurou até a República. 

No século XVII, percebe-se um profundo fosso entre a vida na colônia e a vida 

na metrópole, em decorrência das intenções de exploração de Portugal no Brasil. Esse 

fosso também se percebe no campo educacional, pois enquanto que na Europa 

estabelecia-se a contradição entre o ideal da pedagogia e o modo conservador, no 

Brasil a atuação da Igreja foi muito mais forte e duradoura. 

Com a expulsão dos jesuítas, agravou-se ainda mais o panorama do 

analfabetismo e aumentou a precarização do ensino em virtude da demora da reforma 

pombalina. Aranha (1996) ressalta que a elite colonial se preparou nesta época, de 

modo predominantemente intelectual e universalista, distanciada, portanto, das 

principais conquistas científicas da idade Moderna e do trato dos assuntos e problemas 

da realidade imediata. Deste modo, durante o longo período do Brasil colônia, aumenta 

de forma considerável à distância que separa os letrados e a grande maioria da 

população analfabeta. 

No período imperial crescem as contradições sociais e políticas de um país cuja 

economia consolida o modelo agrário-comercial e desenvolve as primeiras tentativas 
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de industrialização. Quanto a educação, ainda não há o que poderia ser chamado de 

uma pedagogia brasileira, sendo que prevalece uma atuação irregular, fragmentária e 

quase nunca com resultados satisfatórios. Mantém-se, assim, o privilégio de classe, 

valorizando ensino superior em detrimento dos demais níveis, sobretudo o elementar 

e o técnico. 

A evolução das pedagógicas na Primeira República (1889-1930) pode ser 

representada pela conjunção de dois movimentos ideológicos desenvolvidos pelos 

intelectuais das classes dominantes do país. Conforme Ghiraldelli Jr. (1992), esses 

movimentos são o “entusiasmo pela educação” e o “otimismo pedagógico”.  

O entusiasmo pela educação resumiu-se a ideia de expansão da rede escolar 

para alfabetizar o povo. Já o otimismo pedagógico insistiu na ideia  de otimização do 

ensino, isto é, na melhoria das condições didáticas e pedagógicas da rede escolar. 

Ambas as visões possuem uma substância histórica relacionada à realidade social do 

país. 

Na Primeira República a educação sofre transformações que estão ligadas as 

necessidades de configuração social e econômica. Embora tenham sido 

desenvolvidos debates pelos escolanovistas, propondo novas reformas, persistiu o 

dualismo escolar e o descuido com o ensino fundamental. Um fator positivo desta 

época foi à expansão considerável do ensino por meio da ampliação da oferta de 

escolarização. 

Já na Segunda República emergem projetos de renovação do ensino público, 

com a implantação do ideário escolanovista: os ginásios e colégios vocacionais, o 

Colégio de Aplicação da Universidade de São Paulo, os pluricuriculares, o Grupo 

Experimental do Lapa, etc. Adquirem importância as ideias de Paulo Freire, sendo que 

sua contribuição não se situa apenas no campo da educação de adultos. Os 

fundamentos de sua pedagogia permitem a aplicação dos conceitos analisados em 

uma amplitude maior, isto é, na própria concepção de educação. 

Com a implementação da ditadura militar a educação passou a ser seriamente 

controlada. Os movimentos estudantis foram duramente reprimidos durante este 

regime. É realizada uma reforma tecnicista na educação que resulta da tentativa de 

aplicar na escola o modelo empresarial, o qual tem por base a racionalização própria 

do sistema de produção capitalista. 
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Por meio do advento da Nova República, os estudiosos da educação 

desenvolvem a pedagogia teórico-crítica, no intento de reverter o quadro de 

desorganização que torna uma escola excludente, com altos índices de analfabetismo, 

evasão, repetência e, portanto, de seletividade. Em suma, de acordo com Aranha 

(1996), cabe ao Estado o cumprimento de suas obrigações, por meio do 

estabelecimento de uma política educacional coerente, a valorização do professor e a 

escola gratuita para todos. 

 

1.3.1 Educação Profissionalizante no Brasil 

 

Foi através do ensino informal, durante o período colonial, que iniciam as 

primeiras escolas de formação técnica no Brasil. Nesse período, a agricultura, em 

especial o cultivo açucareiro, destacava-se como principal atividade econômica do 

país. Homens livres chefiavam a mão de obra escrava e a necessidade de qualificação 

profissional tanto aos “gerentes", quanto aos escravos dos primeiros duzentos anos 

de colonização, é relatada por Cunha (2000, p.34): 

A aprendizagem dos ofícios, tanto para os escravos quanto para os homens 
livres, era desenvolvida no próprio ambiente de trabalho sem padrões e 
regulamentações, sem atribuições de tarefas para os aprendizes. […] Os 
aprendizes não eram necessariamente crianças e adolescentes, mas os 
indivíduos que eventualmente demonstrassem disposições para a 
aprendizagem, em termos tanto técnicos (força, habilidade, atenção) quanto 
sociais (lealdade ao senhor e ao seu capital, na forma de instalações, 
instrumentos de trabalho, matéria-prima, mercadorias e a conservação de si 
própria, também do capital). 

As “escolas oficinas” também são citadas pelo mesmo autor como espaços de 

aprendizagem, cuja regulamentação da prática ficava a critério das câmaras 

municipais. Tais corporações foram extintas pela Constituição de 1824, que passou a 

garantir a todos os brasileiros. Cabe aqui ressaltar a expressão “todos”, tendo em vista 

que até os dias atuais isso não virou realidade no país. 

No período imperial, a concentração em relação a educação ficou a cargo da 

educação superior, ensino básico e ensino médio, que eram pre requisitos para o 

ingresso na universidade. Mesmo assim, a necessidade de mão de obra especializada 

era necessária, sendo que a educação e a necessidade socioeconômica claramente 

andam juntas, conforme indica Manfedi (2002), p.75-76) “As iniciativas de Educação 

Profissional, durante o Império, ora partiam de associações civis (religiosas e/ou 
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filantrópicas), ora das esferas estaduais – das províncias, de assembléias provinciais 

legislativas. Por vezes, também, resultavam do entrecruzamento de ambas […]”. 

Assim, já pode-se identificar uma educação voltada para o preenchimento de vagas 

interessantes para a minoria e, não com uma função verdadeiramente educativa. 

Outro marco relevante dessa história está na criação das Casas de Educandos 

Artífices, que visou sanar a necessidade que o país teve em atender a demanda 

gerada pela quantidade enorme de trabalhadores para atuarem na Marinha. A casa 

abrigava órfãos e abandonados, sendo vista mais como instituição de caridade que 

educativa. Sobre a educação profissional desse período, Manfredi (2002, p.78), 

destaca: 

Durante o Império tanto as práticas educativas promovidas pelo Estado como 
as da iniciativa privada pareciam refletir duas concepções distintas, mas 
complementares: uma de natureza assistencialista e compensatória, 
destinada aos pobres e desafortunados, de modo que pudessem, mediante o 
trabalho, tornar digna a pobreza; a outra dizia respeito à educação como um 
veículo de formação para o trabalho artesanal, considerado qualificado, 
socialmente útil e também legitimador da dignidade da pobreza. 

A Primeira República é marcada por momentos importantes na história do Brasil, 

como a hegemonia do cultivo do café, forte movimento de imigração, fim da escravidão 

e investimentos industriais. Este último fomentou a necessidade de qualificação do 

trabalhador, modificando a estrutura da educação que passou a ter finalidade de 

qualificar mão de obra urbana e assalariada, conforme explica Pacheco e Morigi (2012, 

p.91): 

A libertação dos escravos desencadeou muitos desafios para as elites locais. 
Um deles foi o de tentar “convencer” os negros, os mulatos, e os pobres de 
que deveriam trabalhar de forma assalariada. Tinha-se todo um discurso 
ideológico, herdado da escravidão, de que os negros e mulatos não seriam 
aptos a trabalhos que não o escravo. Neste sentido, a elite tinha de discutir 
que o assalariamento representava uma forma digna e nobre de trabalho. 
Assim, pensou-se em espaços para a educação, que oferecessem ofícios a 
esses jovens, pobres e desvalidos da sorte que deveriam ser atendidos. [...] 
Dessa forma, pode-se afirmar que as propostas de educação profissional pós-
abolição foram úteis para o processo de transição, do trabalho escravo para 
o trabalho livre, de forma que não fugisse ao controle das elites.  

 Assim, a partir de 1909, a finalidade da educação passou a ser a de formar 

operários. É importante ressaltar que nesse período a educação não era obrigação do 

Estado, de forma que a ação industrial que delineou a função da escola para aquele 

momento, onde Manfredi (2002, p. 83-84) destaca: 

A finalidade educacional das escolas de aprendizes era a formação de 
operários e de contramestres, por meio do ensino prático e de conhecimentos 
técnicos transmitidos aos menores em oficinas de trabalhos manuais e 
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mecânicos mais convenientes e necessários ao Estado da Federação em que 
a escola funcionasse, consultando, quando possível, as especialidades das 
indústrias locais.  

  Dessa forma, podemos verificar que educação e trabalho 

estiveram ligadas desde muito tempo até a atualidade. Nos dias de hoje, não são 

poucos os trabalhadores que buscam a escola para manterem-se no mercado de 

trabalho. Para Kuenzer (2009, p.43), sobre o ensino médio e a superação da dualidade 

historicamente presente na educação, é relevante mencionar as condições nas quais 

ocorrem os processos escolares: 

É sempre bom lembrar que o Ensino Médio no Brasil tem exercido, entre 
outras, a função de referendar a inclusão dos incluídos, justificada pelos 
resultados escolares. Na verdade os incluídos vivenciaram um conjunto de 
experiências sociais e culturais que lhes assegura larga vantagem na relação 
com o conhecimento sistematizado, isso sem falar nas condições materiais 
favoráveis ao estabelecimento desta relação.  

 Mais uma vez, verificamos a força do capitalismo neoliberal em ação, de modo a 

influenciar inclusive na educação, ignorando a formação integral do aluno e na sua 

formação social, para sim prepará-lo para o mercado de trabalho, atualmente: 

vestibular. Esse fator tem sido determinante nas ações dos programas educacionais 

implantados ao longo da história da educação. Para intensificar o processo de 

qualificação profissional no país, o Presidente da Republica Nilo Peçanha, responsável 

pela difusão das escolas técnicas, implantou uma rede de escolas técnicas que, 

segundo Manfredi (2002, p. 85-86), teve como resultado: 

 [...] uma rede de 19 escolas de aprendizes artífices, dando início à rede 
federal que culminou nas escolas técnicas e, posteriormente, nos CEFETS 
[...]. O Estado de São Paulo foi o que mais se destacou nessa modalidade de 
ensino. Já em 1892, foi aprovada uma lei que determinava a criação de cursos 
noturnos para menores trabalhadores. [...] Embora não fossem cursos 
propriamente profissionais, visavam ministrar educação geral, enfatizando 
sua aplicação prática na produção. 

 A educação vem ao longo da história acompanhando e refletindo os fenômenos 

sociais e suas divergências, as desigualdades sociais que provocam a divisão de 

classes e separam exploradores e explorados. Essas diferenças são também sentidas 

pela educação. No Brasil, os filhos dos trabalhadores estudam em escolas públicas 

em condições precárias de infraestrutura física, professores que trabalham mais de 

quarenta horas semanais e recebem baixos salários. Enquanto isso, os filhos da classe 

alta estudam em escolas particulares com boas condições de infraestrutura física e 

humana. Assim, podemos perceber que todos têm acesso, mas não têm igualdade de 

condições, nem de oportunidade de aprendizagem. Essa ambiguidade na organização 

da escola, em que há um sistema educacional para os filhos da elite e outro para os 
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filhos dos trabalhadores, reflete-se na sociedade em sua totalidade. Quem tem 

melhores condições durante a vida escolar, provavelmente, acaba também tendo 

melhores oportunidades na vida pessoal e profissional. 

 A educação, historicamente, mantém o dualismo entre ensinar aos futuros 

intelectuais e ensinar para desenvolver atividade braçal, ou seja, uns pensam, outros 

executam, refletindo, dessa forma, na escola a mesma relação de divisão do capital 

expresso na sociedade, explorados e exploradores. Essa relação é muito mais um 

problema político do que pedagógico. De acordo com Kuenzer (2009, p. 35, grifo da 

autora), “A dualidade estrutural tem suas raízes na forma de organização da 

sociedade, que expressa as relações entre capital e trabalho; pretender resolvê-la na 

escola, através de uma nova concepção, ou é ingenuidade ou é má-fé”.  Sendo a 

sociedade responsável pela forma como esse processo de dualidade se realiza, não 

podemos responsabilizar ou então querer que a escola resolva um problema do qual 

ela não tem domínio e não é responsável por criá-lo. As relações que ocorrem na 

escola são o reflexo do que é seu entorno, nesse sentido, é impossível que ela dê 

conta de resolver os problemas historicamente criados e reafirmados. 

 Analisando os documentos oficiais, podemos perceber que, de certo modo, essa 

ambiguidade é vista como um processo natural pelos órgãos oficiais. A própria Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) (BRASIL, 2014) permite a 

desigualdade educacional quando autoriza modalidades diferenciadas para públicos 

diferentes. Sobre essa relação ambígua existente entre a educação para as elites e 

para os trabalhadores, Kuenzer (2009, p. 27) ressalta: 

Essas duas funções do sistema produtivo correspondiam trajetórias 
educacionais e escola diferenciadas. Para a elite, a formação acadêmica, 
intelectualizada, descolada de ações instrumentais; para os trabalhadores, 
educação profissional em instituições especializadas ou no próprio trabalho 
com ênfase no aprendizado, quase que exclusivo, de formas de fazer a par 
do desenvolvimento de habilidades psicofísicas. 

 As políticas educacionais sofrem a influência dos interesses políticos e 

econômicos das elites que governam o país. A educação sofre as consequências 

desse processo histórico. A cada período, a formação profissional veio ao encontro da 

ideologia econômica vigente.  

 Com o aumento da população urbana advindo do fenômeno populista dos anos 

30, que tinha como base o desenvolvimento industrial do país a qualquer preço com a 

perspectiva da industrialização, havia a necessidade de profissionais qualificados para 
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desenvolver as atividades desse setor. Assim, com o objetivo de atender a essa 

demanda, além das instituições já existentes, em 1942, foi criado o Serviço Nacional 

de Aprendizagem Industrial (Senai) e, em 1943, o Serviço Nacional de Aprendizagem 

Comercial (Senac). Nessa época, também foram criadas as escolas técnicas, e estas 

substituíram a escola de artes e ofício.  

 A educação profissional, após o Estado Novo (1945-1964), reafirmou ainda mais 

o dualismo entre educação básica e profissional. A Lei de Diretrizes e Bases de 1961 

não eliminou essa dualidade histórica vivenciada no ensino no Brasil. Embora 

teoricamente tenha feito a integração entre ensino regular e técnico, na prática, essa 

integração não se efetivou. 

  Com a ascensão do governo militar ao poder (1964-1985), foram criados 

projetos como o Programa Intensivo de Formação de Mão de Obra (PIPMO), 

objetivando um projeto nacional de desenvolvimento econômico para a nação. 

Conforme explica Manfredi (2002, p. 104): 

O treinamento ministrado pelos convênios do PIPMO foi executado pelas 
instituições existentes de formação profissional, Senais e escolas técnicas da 
rede federal, para uma capacitação rápida e imediata de trabalhadores. Os 
cursos tinham duração breve e abarcavam um conteúdo reduzido, prático e 
operacional. 

 O governo, em decorrência desse programa, por meio da Lei n. 6.297/57, 

concedeu às empresas incentivos fiscais para serem aplicados em educação 

profissional; esses programas de incentivo permaneceram até 1990 quando o 

Presidente da República Fernando Collor de Mello os suspendeu. A Medida Provisória 

n. 1.549/97, em seu artigo 44, eximiu o governo federal de dar procedimento à 

expansão do ensino técnico federal, passando a responsabilidade da gestão e 

manutenção para os estados e municípios. Essa medida fez com que durante muitos 

anos as instituições federais ficassem estagnadas, sem investimentos de 

infraestrutura física e humana. A prioridade do governo da época era o 

desenvolvimento educacional das redes privadas, característica do modelo ideológico 

político e econômico defendido pelas elites. 

 Em 1971, o governo militar sancionou a Lei n. 5.692/71 que fazia parte do projeto 

de reforma do ensino fundamental e médio, visando atender à demanda de 

qualificação técnica exigida pelo momento tecnológico que a sociedade vivenciava. Na 

visão desse governo, a educação era fundamental para pôr em prática o projeto de 
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desenvolvimento econômico industrial do país. Na compreensão de Saviani (2011, p. 

365), com essa Lei sancionada pelo governo, “[...] buscou-se estender essa tendência 

produtivista a todas as escolas do país, por meio da pedagogia tecnicista, convertida 

em pedagogia oficial [...]”, com o objetivo de equiparar o ensino secundário ao ensino 

técnico, o que o governo não conseguiu colocar em prática, e esse projeto sofreu 

várias alterações. 

 Em 1982, foi criada a Lei n. 7.044 com o objetivo de reestruturar a Lei anterior. 

Houve, novamente, a separação entre ensino geral e profissional. Manfredi (2002, p. 

107-108) faz uma análise sobre essa divisão e chega a seguinte conclusão: 

Contudo, as mudanças técnico-organizativas introduzidas com a adoção do 
padrão capitalista de acumulação flexível iriam gerar tensões e contradições 
entre o "velho sistema educacional" e as novas necessidades de educação 
para o trabalho. [...] De um lado, há que enfrentar o desafio de atender ao 
grande déficit de escolarização do ensino fundamental, do ensino médio, 
profissionalizantes e de outros, fazer frente às exigências de construção de 
uma nova institucionalidade, que dê conta dos processos em curso de 
reestruturação produtiva, de internacionalização da economia brasileira e de 
pressão pela ampliação de direitos sociais.  

 A educação tem sido utilizada por uma minoria para dar suporte ao sistema 

político ideológico que essa minoria defende. O que vivenciamos nas escolas nada 

mais é do que o retrato das relações que ocorrem na sociedade na qual a educação 

se desenvolve. O sistema educacional vai se adaptando para atender às prioridades 

do sistema capitalista. Isso porque existe uma política educacional que leva a esse 

modelo.  Como ocorreu nos anos 1990, em que, mais uma vez, a educação e o ensino 

técnico são reformados. A Lei n. 9.394/96 (LDB) e o Decreto n. 2.208/97 passaram a 

formar a base para as reformas previstas na educação pública e privada. Esse Decreto 

determinou que o ensino básico contemplasse todos os trabalhadores, 

independentemente do grau de instrução anterior, já o nível técnico destinava-se ao 

ensino médio com currículo próprio, isto é, o currículo do ensino médio era um e do 

técnico outro. A educação é vista pela teoria tecnicista como balança ou estabilidade 

social; desse modo, é pelas ações da educação que o sistema econômico planeja e 

articula suas demandas.  

O ensino profissionalizante no Brasil sempre teve como objetivo principal servir 

a estrutura econômica que prevalece em cada momento histórico, ou seja, atender à 

demanda da mão de obra do mercado. Dessa forma, não só a educação profissional, 

mas também a educação em sua totalidade têm a finalidade de estar à disposição do 

sistema, Franco (2008, p. 47) destaca:  
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[...] as instituições escolares teriam a função de perpetuar a própria estrutura 
social hierarquizada, com os significados elaborados pela classe dominante, 
[...] que procuram identificar os verdadeiros mecanismos que produzem e 
mantêm as estruturas de desigualdade social mantidas e perpetuadas sob a 
aparência de igualdade e semelhança. 

 Essa observação feita pela autora é baseada nos estudos de Althusser, Baudelot, 

Establet e a teoria do Aparelho Ideológico de Estado (AIE). Nesse aspecto, 

“Poulantzas e Establet afirmam que a escola e outras instituições de socialização, na 

realidade, não criam a divisão de classes, mas contribuem para ela e a reproduzem. 

A escola seria um mecanismo de reforço da própria relação capitalista” (FRANCO, 

2008, p. 48). Parece equivocado pensar que seria diferente ou que a escola consegue 

se desvincular dessa relação de poder, a escola não é algo à parte das relações 

sociais, ao contrário, é nela que estas se reproduzem. A questão é: que tipo de escola 

e de educação consegue mudar essa realidade? Embora se fale muito em autonomia, 

sabemos que as instituições de ensino estão diretamente vinculadas às políticas de 

governo vigentes em cada sociedade. Romper essa estrutura requer muito mais do 

que boa vontade, requer políticas educacionais que visem a uma educação igualitária. 

Todavia, somente isso não basta, os agentes educacionais, gestores, professores e a 

comunidade sua totalidade precisam passar a ter um olhar diferenciado. 

 Segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), atualmente, a 

educação profissional vem sendo desenvolvida por várias entidades como: a rede 

federal, estadual, municipal; o sistema S (Senai, Senar, Senac, Sesi); universidades 

públicas e privadas; sindicatos; fundações empresariais; ONGs; e educação à 

distância. Desde 1909, com a implantação oficial do ensino profissional, essa 

modalidade vem se adequando às necessidades socioeconômicas do país. Na sua 

criação, essas escolas eram subordinadas ao Ministério da Agricultura. Na década de 

1930, passaram a pertencer ao Ministério da Educação e Saúde Pública. Em 1942, os 

liceus se tornaram escolas industriais e técnicas. Na década de 1950, foram sendo 

criadas novas instituições, as escolas-fazenda que, em 1967, passaram a se chamar 

escolas agrícolas e, em 1978, algumas dessas escolas foram transformadas em 

Centros Federais de Educação Tecnológica (Cefet). Em 1994, outras escolas técnicas 

e agrotécnicas passaram a ser Cefet.  

 De acordo com os documentos da Diretoria do Ensino Médio e Diretoria de 

Educação Profissional e Tecnológica (BRASIL, 2004b), no mandato do Presidente da 

República Fernando Henrique Cardoso, houve uma estagnação na educação 
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profissional, uma vez que a Medida Provisória n. 1.549/97 proibiu a criação de novas 

unidades de educação federal no país. Desse período até 2004, o Presidente da 

República Luís Inácio Lula da Silva reiniciou a política de reestruturação da educação 

profissional. Em 2005, foi alterada a Medida Provisória, e o governo passou a ter como 

uma das principais metas a expansão dos centros de educação profissional.  

Em 1998 o governo federal proíbe a construção de novas escolas federais. 
[...]. Após sete anos de embate, em 2004 iniciou-se a reorganização das 
políticas federais para a educação profissional e tecnológica, primeiro com a 
retomada da possibilidade da oferta de cursos técnicos integrados como 
ensino médio seguida, em 2005, da alteração na lei que vedava a expansão 
da rede federal (SILVA, 2009, p. 7-8). 

Em 2008, foi aprovada a Lei n. 11.892 (BRASIL, 2008), que criou novo modelo 

de instituição profissional e tecnológica, os Institutos Federais (IFs), os quais têm como 

objetivo ultrapassar a formação para o mercado de trabalho, formar para a cidadania 

e oportunizar aos trabalhadores todos os níveis de educação. Por essa razão, 

precisamos observar se realmente os IFs estão cumprindo com os objetivos pelos 

quais foram criados, pois, se analisarmos a historicidade vivenciada na educação 

profissional do Brasil, observamos que as mudanças ocorridas vão de acordo com as 

alterações que ocorreram no campo social, no econômico e no político. Nesse sentido, 

Pacheco e Morigi (2012, p. 93) questionam: “A partir da observação da trajetória 

histórica da educação profissional, nos permitimos questionar: o quanto a política dos 

Institutos Federais dá continuidade e o quanto ela rompe com a trajetória de oferta de 

educação profissional pública no Brasil?” Esse questionamento é baseado na forma 

como se estrutura a política dos Institutos, uma vez que cada instituição tem autonomia 

para criar e excluir cursos de acordo com as necessidades locais e regionais. Os 

autores se reportam também que os Institutos, embora tenham uma roupagem nova, 

são entidades centenárias e junto com essa história têm vícios enraizados, por 

exemplo, a concepção pedagógica dos educadores e de toda a estrutura há anos 

estabelecida.  

O Ensino Médio Integrado ofertado nos IFs vem ao encontro de uma formação 

integral e visa à integração dos saberes e rompe com a dualidade na educação, 

proporcionando aos alunos uma formação geral e técnica, com a qual viabiliza a eles 

a construção de um saber que venha ao encontro das suas necessidades, garantindo 

que, por meio da educação, tenham condições de produzir dignamente sua existência. 

Os motivos que levaram os alunos a escolherem essa modalidade, também foi 
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interesse dessa pesquisa, entre 16 à 19 anos, são muitas variáveis a serem definidas 

na vida, pois trata-se da transição entre a vida adolescente para a vida adulta. Família, 

amigos e a própria personalidade definem rumos de cada indivíduo. Neste sentido, o 

questionário perguntou qual fator foi decisivo para a escolha desse modelo de ensino, 

tendo as respostas tabuladas no Gráfico 1.  

Gráfico 1: Motivos da escolha pelo modelo de ensino integrado, na concepção dos alunos 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

  

 Percebe-se nos resultados do Gráfico 1, a forte influência da família na escolha 

do modelo integrado pelos alunos, onde 30% confirmam terem sido influenciados por 

familiares a realizarem o curso técnico integrado, bem como a identificação com as 

áreas técnicas, o que oferece ao estudante, diploma de formação para o mercado de 

trabalho, onde 34% dos entrevistados indicaram ter identificação com a área técnica 

escolhida.  

 Para contrapor esses dados, foi perguntado se havia interesse por parte do aluno 

em continuar os estudos, via graduação, os resultados são verificáveis no Gráfico 2. 
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Gráfico 2: Interesse em ingressar no ensino superior, na concepção dos alunos 

 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

 Pode-se verificar, que grande parte dos estudante (98%), não pretendem findar 

seus estudos na área técnica e, sim, prosseguir com a graduação, desmistificando a 

ideia do projeto inicial desse modelo, que é o de preparar pessoas direto para o 

mercado de trabalho. 

 Mais adiante, verificou-se as áreas de interesse de graduação, tendo em vista 

que as engenharias deveriam estar fortemente presentes, considerando as atividades 

dos cursos técnicos realizados. 

 Ainda pretendia-se verificar o percentual de estudantes que não possuem 

nenhum interesse em continuar na área técnica escolhida no ensino médio. Não 

podemos ocultar o fato de que a escolha de cursar o ensino médio em uma instituição 

pública, pode decorrer pelas vantagens garantidas na legislação, com relação ao 

ingresso em universidades públicas. 

 Além disso, verifica-se um modismo, por parte dos estudantes de ensino médio 

em desejar o curso de medicina como opção de graduação, muito mais pelo viés 

atrativo da possibilidade de rendimentos oferecidos pela profissão, do que pela própria 

vocação e/ou interesse por parte do aluno pela área médica. Em tese, um estudante 

de curso técnico integrado em eletroeletrônica, agropecuária e informática, não deveria 

ter interesse pela área da saúde. Os resultados estão no Gráfico 3. 
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Gráfico 3: Curso que pretende ingressar na graduação, na concepção dos aluno 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

 Segundo os resultados, 65% dos entrevistados pretendem ingressar no ensino 

superior na área em que está realizando o curso técnico ou em engenharia. Podendo 

demonstrar o real interesse pela área escolhida, ou influência do curso na escolha do 

aluno. 

 No entanto, 36% dos entrevistados confirmaram interesse em áreas vistas como 

distantes das realizadas pelos cursos que estão findando (eletroeletrônica, 

agropecuária, informática), demonstrando interesse em cursos das áreas de humanas, 

saúde e medicina (12%), o que indica a existência de outros motivos pela escolha do 

curso técnico integrado, não sendo pelo fator de preparação ao mercado de trabalho 

apenas.   

 No Brasil, o ensino integrado sempre foi precarizado, e essa precarização 

ocorreu ao longo do nosso processo histórico em razão do perfil mercantilizado que a 

educação ocupa nas políticas educacionais e nas de governo. Essa característica 

pode ser observada na leitura que Frigotto, Ciavatta e Ramos (2012, p. 25) fazem da 

LDB de 1996 e do Decreto de 1997: 

Sucessivamente perdemos o apoio parlamentar para a aprovação da lei em 
termos propostos e chegamos à LDB n. 9394/96 e, no ano seguinte, ao 
Decreto n. 2208/97. Enquanto o primeiro projeto da LDB sinalizava a formação 
integrada à formação geral nos seus múltiplos aspectos humanísticos e 
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científico-tecnológicos, o Decreto n. 2208/97 e outros instrumentos legais 
(como a Portaria n. 646/97) vêm não somente proibir a pretendida formação 
integrada, mas regulamentar formas fragmentadas e aligeiradas de educação 
profissional em função das alegadas necessidades do mercado. O que 
acorreu também por iniciativa do Ministério do Trabalho e Emprego, por meio 
de sua política de formação profissional. 

 Ofertar o Ensino Médio Integrado é mudar as condições dos estudantes 

brasileiros, garantindo que os filhos dos trabalhadores também tenham um ensino 

médio de qualidade, oferecendo mais igualdade de condições, tanto para disputar o 

mercado de trabalho como para seguir seus estudos.  A realidade dos estudantes do 

ensino médio no Brasil é muito preocupante. Segundo pesquisa divulgada no livro 

Ensino Médio Integrado: Concepções e Contradições, “[...] apenas ao redor de 45% 

dos jovens brasileiros concluem o ensino médio e, destes, aproximadamente 60% o 

fazem em situação precária – noturno e/ou supletivo.” (FRIGOTTO, CIAVATTA; 

RAMOS, 2012, p. 7). Esses dados mostram que muitos dos jovens ainda abandonam 

a escola e, posteriormente, voltam para concluir os estudos na modalidade de 

educação de jovens e adultos; outros conciliam os estudos com o trabalha, assim 

trabalham durante o dia e estudam à noite. Com essas condições de estudo, fica 

evidente que é difícil a esses jovens terem o mesmo desempenho ou as mesmas 

condições de disputar as vagas nas universidades federais ou, até mesmo, terem 

condições dignas de vida. 

 Diante dessa realidade enfrentada pelo ensino médio, Frigotto, Ciavatta e Ramos 

(2012, p. 44) fazem uma reflexão sobre quando esse ensino é integrado ao ensino 

técnico, ou seja, à educação politécnica: 

Entende-se, entretanto, que a educação politécnica não é aquela que só é 
possível em outra realidade, mas uma concepção de educação que busca, a 
partir do desenvolvimento do capitalismo e de sua crítica, superar a proposta 
burguesa de educação que potencialize a transformação estrutural da 
realidade.  

 Essa modalidade de ensino dá condições mais justas aos estudantes 

brasileiros, oportunizando que as classes menos favorecidas tenham uma 

profissionalização e que estas possam alavancar condições para dar continuidade aos 

estudos em universidades públicas ou particulares. A partir do momento em que os 

alunos dominam o conhecimento científico e a escola ensina como este pode ser 

aplicado no cotidiano, a escola passa a ter significado ao aluno e faz com que a sua 

formação contribua para a transformação social.  Assim, o desafio maior da educação 

e da sociedade é trazer os jovens para dentro da escola e garantir sua permanência, 
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evitando que eles vão para o mercado de trabalho precocemente e precarizem sua 

formação.  

 O ensino integrado tem o trabalho como princípio educativo. É importante 

ponderar a que conceito de trabalho estou me referindo; o princípio de trabalho ao qual 

me baseio é aquele que, conforme Frigotto, Ciavatta e Ramos (2012, p. 60, grifo dos 

autores), deriva da necessidade que nós seres humanos temos de utilizar o trabalho 

como forma de sobrevivência e evolução da espécie humana: 

Nesta concepção, o trabalho se constitui em direito e dever e engendra um 
princípio formativo ou educativo. O trabalho como princípio educativo deriva 
do fato de que todos os seres humanos são seres da natureza e, portanto, 
têm a necessidade de alimentar-se, proteger-se das intempéries e criar seus 
meios de vida. É fundamental socializar, desde a infância, o princípio de que 
a tarefa de prover a subsistência, e outras esferas da vida pelo trabalho, é 
comum a todos os seres humanos, evitando-se, dessa forma, criar indivíduos 
ou grupos que exploram e vivem do trabalho dos outros.  

 Nesse aspecto, precisa ficar claro que a educação integral tem o compromisso 

social de formar cidadão com caráter transformador, não apenas, como observamos 

historicamente, um compromisso meramente mercantilizado, ou seja, formar para o 

mercado de trabalho. O trabalho é necessário a todo ser humano, um trabalho que 

dignifica, proporcione aprendizagem e melhoria nas condições de vida.  Não uma 

educação para o trabalho da perspectiva capitalista, na qual a formação profissional 

serve de meio para adquirir mão de obra qualificada e barata para as indústrias. 

 Teoricamente, os objetivos dessa modalidade de ensino estão claros, mas na 

prática ela enfrenta muitos problemas. Numa sociedade capitalista, é difícil 

desenvolver no aluno e em nós professores concepções que não as defendidas pelo 

sistema vigente em nossa sociedade. O reflexo disso ocorre dentro da instituição de 

ensino, onde, na maioria das vezes, teoria e prática andam na contramão. Essa 

contradição reflete de forma direta na vida escolar do aluno. Ele não consegue aplicar 

o conhecimento historicamente construído em outras disciplinas, muito menos percebe 

qual é a relação deste com sua vivência, entre outros desafios que a educação tem 

pela frente. 

 Os Institutos Federais convivem com problemas históricos, hoje, eles têm mais 

um desafio, unir toda a diversidade das inúmeras escolas agrotécnicas e dos novos 

campi em uma única instituição de ensino.  Essa característica dos IFs é desafiadora, 

pois acarreta problemas administrativos e culturais, construídos em sua trajetória 

educacional. 
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 Segundo Oliveira (2012, p. 64), essas mudanças refletem diretamente no 

desenvolvimento dos processos educativos uma vez que “Tais processos estão 

consumindo a maior parte das energias dessas instituições, de maneira que questões 

efetivamente significativas do ponto de vista político-pedagógico estão relegadas a um 

segundo plano, dadas as soluções imediatas que demandam as questões de ordem 

organizativa.” 

 A educação tem funções específicas na construção da sociedade, em seu âmbito 

social, cultural, econômico e político. É a instituição de ensino que oferece o espaço 

de socialização dos conhecimentos que a sociedade construiu ao longo de sua 

história, e ela, também, o lugar para que esses conhecimentos se reestruturem e se 

transformem em novos saberes.  

 Nesse sentido, o ensino médio Integrado, de acordo com Frigotto, Ciavatta e 

Ramos (2012, p. 74), tem como finalidade proporcionar ao aluno o desenvolvimento 

da capacidade de raciocínio e habilidades técnicas para compreender o sistema 

produtivo, além disso, também, “Trata-se de desenvolver os fundamentos das 

diferentes ciências que facultem aos jovens a capacidade analítica tanto dos 

processos técnicos que engendram o sistema produtivo quanto das relações que 

regulam a quem e a quantos se destina a riqueza produzida.” 

 Romper com a dualidade entre ensino geral, ensino técnico e a fragmentação do 

conhecimento, em que a concepção positivista fundou a educação até os dias atuais, 

precisa ser a finalidade primeira do ensino integrado. Para isso, a educação tem como 

provocação inicial desconstruir a visão mercantilizada, e o segundo desafio, como 

afirmam Frigotto, Ciavatta e Ramos (2012, p, 77), “é a mudança no interior das escolas, 

que envolve formação dos educadores, suas condições de trabalho, seu efetivo 

engajamento e mudanças na concepção curricular e prática pedagógica.” Outro 

desafio é fazer com que a sociedade civil e a política tomem a educação como um 

projeto de sociedade e não apenas um projeto a serviço dos interesses de uma 

minoria.  Uma educação que deixa a formação humana em última instância é 

insuficiente para os apelos da sociedade atual. Nesse aspecto, é primordial pensar a 

educação a partir de uma perspectiva social e humana. Pensar um ensino mais 

humano é, na concepção de Corrêa (2012, p. 139), uma formação na qual, 

As práticas educativas escolares devem ter como fundamento o caráter social 
do homem, como ser histórico e social, que se produz ao produzir a vida 
social. E como isso vai se processando ao longo da vida? Por meio de 
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atividades que vai desenvolvendo no sentido de produzir não apenas os bens 
materiais, mas também as relações e as instituições sociais, assim como o 
complexo das condições sociais. 

 Para que as transformações que a educação exige se efetivem, é necessário o 

comprometimento tanto do Estado como dos educadores. Nós educadores 

precisamos evitar trabalhar de forma individualizada, pois, dessa maneira, perderemos 

força. Um trabalho conjunto pode aumentar nossa força e contribuir para uma 

educação mais justa.  Não podemos permitir que órgãos alheios à educação ditem as 

regras que os educadores devem seguir.  Decidir os rumos da educação precisa ser o 

trabalho dos educadores; nesse sentido, cada um de nós tem o compromisso de iniciar 

as transformações no seu próprio local de trabalho. Buscar em conjunto com nossos 

colegas soluções para nossos problemas locais, contribuindo para maior autonomia 

nos processos educativos. A educação, no entendimento de Moll (2010), tem duas 

alternativas, educar para o mercado ou educar para a humanidade. Essas alternativas 

de educação têm também a colaboração do professor, tendo em vista que ele é quem 

está em contato direto com o aluno: 

Do ponto de vista da educação, a formação profissional pode ser tratada sob 
dupla perspectiva: formação profissional na concepção de educação 
continuada para a readaptação, reciclagem e aperfeiçoamento permanente 
“imediatamente” vinculada ao mundo do trabalho e a formação profissional na 
concepção da educação técnica, política e cultural da força de trabalho na 
perspectiva do desenvolvimento pessoal e social “imediatamente” vinculada 
ao mundo do trabalho (MOLL, 2010, p. 114). 

 Cabe à educação e a nós educadores pensarmos a direção que queremos dar 

ao ensino médio desenvolvido nos IFs.  Só um planejamento com objetivos claros e 

com a colaboração de todos os membros que compõem a instituição de ensino será 

possível transformar a realidade em que atuamos. Sabemos que algumas questões 

não dependem unicamente dos servidores, mas muitos ajustes podem ser realizados 

para a melhoria dos processos do ensino e da aprendizagem a partir das ações locais.

  

1.4. O Ensino Médio no IFC Campus de Videira 

 

O Instituto Federal Catarinense Campus de Videira foi instituído em 2008 com a 

aprovação da Lei n. 11.892 (BRASIL, 2008) que criou novo modelo de instituição 

profissional e tecnológica. Os Institutos Federais, segundo Pacheco e Morigi (2012, p. 

19), têm em seu projeto oficial como objetivo “[...] construir uma visão da formação e 
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do trabalho que ultrapasse o sentido da subordinação às restritas necessidades do 

mercado, contribua para o fortalecimento da cidadania dos trabalhadores e 

democratização do conhecimento em todos os campos e formas. [...]”. Essa 

concepção de educação vem a acalentar as necessidades da sociedade emergente. 

Historicamente, a educação acompanha as mudanças sociais, políticas e econômicas, 

por isso volto a ressaltar que a educação precisa repensar seu método, precisa 

perceber que a sociedade faz outras exigências ao cidadão. Hoje, não basta ser “bom 

aluno”, é necessário ser um bom ser humano, ter capacidade de perceber as relações 

que ocorrem no entorno social, na natureza, entender que não estamos isolados do 

meio ambiente e que os fatos sociais, políticos, econômicos e históricos não ocorrem 

à parte.  Assim como se faz necessário ter clareza que o direito à educação não pode 

ser limitado a uma minoria, é preciso garantir que todos possam ingressar, permanecer 

e ter sucesso na escola. 

O processo de implantação do Campus Videira, segundo o Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA 

E TECNOLOGIA CATARINENSE, 2009a), ocorreu em 2005, pela Lei nº 1.601/05, 

selando um convênio entre a prefeitura municipal e a Escola Agrotécnica de Concórdia. 

Esta implantou uma extensão no município em março de 2006 e passou a funcionar 

na escola municipal Criança do Futuro (Caic); lembrando que a Escola Agrotécnica 

Federal de Concórdia foi criada nos anos 1960 para atender à demanda de 

qualificação profissional. Em 2006, o Instituto Federal de Videira deu início à primeira 

turma com trinta e cinco alunos, e o curso oferecido foi o Técnico em Agropecuária. 

Em 2007, foi formada a segunda turma; os cursos oferecidos eram pós-médio, com 

duração de dois anos. No mês de junho de 2008, houve a formatura da primeira turma. 

A implantação IFC do Campus Videira foi realizada em parceria com forças 

políticas locais, regionais e federais entre os anos de 2004 e 2008. Em 2008, foram 

iniciadas às obras da estrutura física da unidade de Videira. Com o sancionamento da 

Lei 11.892/08 (BRASIL, 2008), a unidade de Videira passou a integrar a rede de 

Institutos Federais.  

Em 2009, foi feito o primeiro concurso para a contratação efetiva de professores 

e demais servidores para essa unidade. No período que antecedeu ao concurso, os 

servidores eram contratados pela prefeitura municipal de acordo com o convênio. 

Outros servidores foram cedidos pelo Campus de Concórdia e de Camboriú. No 
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mesmo ano, foi realizado o primeiro processo seletivo para os cursos de 

Eletroeletrônica, Informática, Segurança do Trabalho e o Técnico em Agropecuária. 

Todos os cursos em modalidade subsequente, ou seja, pós-médio, as aulas iniciaram 

em 2010. 

Em 2010, foi realizado o primeiro processo seletivo para o Ensino Médio 

Integrado com os cursos Técnicos em Agropecuária, Eletroeletrônica e Informática. 

Ocorreu também a seleção para o curso de graduação em Ciência da Computação, 

que iniciou as aulas no segundo semestre de 2011, e os demais cursos iniciaram as 

aulas em 2012. No final de 2011, foi realizado o processo seletivo para os novos cursos 

implantados, Licenciatura em Pedagogia, Pós-graduação em Web, Educação com 

Ênfase nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e Desenvolvimento Rural e 

Agronegócio; e as aulas iniciaram em fevereiro de 2012. Atualmente, o IFC Campus 

Videira conta com quatro turmas de Ensino Médio Integrado de Técnico em 

Agropecuária, Informática, e Eletroeletrônica com duas turmas no integrado e duas 

turmas de pós-médio; também, oferece pós-médio em Agropecuária, Segurança do 

Trabalho, cinco turmas de graduação em Ciência da Computação, quatro turmas em 

Licenciatura em Pedagogia, uma turma de Pós-graduação em Séries Iniciais e 

Educação Infantil e uma turma de Pós-graduação em Web, que se formaram em 2013. 

No momento, não oferta vagas, além de programas de extensão com Formação Inicial 

e Continuada (FIC) e Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 

(Pronatec). O programa Mulheres Mil foi ofertado até o final de 2013; após essa data, 

passou a integrar ao Pronatec. 

Em 2010, o IFC Campus Videira implantou uma extensão na cidade de Luzerna, 

localizada no Meio-Oeste de Santa Catarina, onde oferece os cursos Técnicos em 

Automação Industrial, em Mecânica e em Segurança do Trabalho. Em 2011, criou o 

primeiro curso superior de Engenharia de Controle e Automação. Em julho de 2012, o 

IFC de Luzerna se tornou Campus independente. Ainda com base no PDI, entre as 

concepções pedagógicas do IFC de Videira, destacam-se: a ruptura entre teoria e 

prática; flexibilidade do currículo; articulação entre ensino pesquisa e extensão. 

Quanto ao compromisso social da instituição, o PDI do Instituto Federal de Educação 

Ciência e Tecnologia Catarinense (2009a, p. 34) apresenta: 

[...] reconhe-se como instituição que ensina e aprende, agregando a forma de 
raciocínio técnico científico e filosófico, o diálogo e a articulação com outras 
formas de saber. Nesse esforço de alteridade, abrem-se esforços para 
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abordagens de conhecimento e da vida a partir da percepção dos 
tradicionalmente excluídos e marginalizados, da cultura popular, das minorias 
étnicas e racionais, dos portadores de necessidade especiais dos que sofrem 
com os preconceitos de gênero e sexualidade, daqueles que propalam 
culturas alternativas.  

O IFC Campus Videira tem como objetivo ofertar educação pública de qualidade 

em todos os níveis, e a visão institucional, segundo o seu PDI (INSTITUTO FEDERAL 

CATARINENSE, 2009a, p. 32), caracteriza-se como uma instituição que precisa “Ser 

referência em educação, ciência e tecnologia na formação de profissionais-cidadãos 

comprometidos com o desenvolvimento de uma sociedade democrática, inclusiva, 

social e ambientalmente equilibrada.” Esse compromisso assumido pelos Institutos 

Federais de educação nos remete aos questionamentos feitos por Pacheco e Morigi 

(2012) no livro “Ensino Técnico, formação profissional e Cidadania”, no qual os autores 

questionam se os institutos estão tendo suporte para superar a cultura centenária das 

instituições federais. 

Na mesma perspectiva, o compromisso assumido pelo IFC de Videira está se 

efetivando? A quem essa instituição está servindo? Que tipo de cidadão está, de fato, 

formando: seres humanos comprometidos com a transformação social e com a 

redução das desigualdades, ou apenas mão de obra eficiente para manter o sistema 

capitalista? Eis o desafio da próxima etapa da pesquisa: saber como o curso mais 

antigo do Campus Videira, o Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino 

Médio, está contribuindo no processo de efetivação das metas traçadas pelos 

Institutos Federais e o compromisso que a unidade de Videira assumiu com a 

comunidade; conhecer a concepção dos professores, da equipe pedagógica e dos 

alunos do Curso, bem como analisar como ocorre o processo de ensino e 

aprendizagem nessa instituição. 

Nesta seção, abordei o ensino médio e o mundo do trabalho, em que fiz um relato 

sucinto da educação profissional no Brasil e a criação dos Institutos Federais, em 

especial sobre o Campus de Videira, sua missão, seus objetivos e o compromisso de 

contribuir para a melhoria da educação no âmbito local e regional, melhorando, por 

conseguinte, a qualidade de vida da população. 

Na seção a seguir, serão apresentados os processos do ensino e da 

aprendizagem, a relação que estes têm com a formação dos professores e suas ações 

pedagógicas em sala de aula, bem como de que maneira estas interferem na 

efetivação dos processos de aprendizagem dos alunos.



 

2 DIDÁTICA, ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

A educação tem sua origem nos primórdios da civilização. Desde o início do 

surgimento dos grupos humanos sempre existiu a preocupação de ensinar e passar 

os conhecimentos para as crianças, mesmo que de forma não sistematizada.  

Destarte, a educação, como processo social, consiste na contínua transmissão 

dos valores do patrimônio cultural da geração adulta para a nova geração; como 

processo individual compreende a progressiva assimilação, por parte de cada 

indivíduo, dos valores, conhecimentos ideais e técnicas existentes no patrimônio 

cultural da humanidade, bem como o domínio dos processos que conduzem à criação 

de novos valores culturais e sociais. 

O objetivo do processo educacional é assegurar a continuidade da cultura e da 

organização social, bem como obter o progresso da civilização por intermédio da 

constante análise crítica e revisão desses valores. A educação ainda visa preparar o 

indivíduo para realizar-se plenamente como cidadão no meio social onde irá 

desenvolver seu trabalho, através de sua inserção em um contexto sócio-cultural em 

contínua transformação. 

A crítica e a contínua revisão da cultura e dos valores sociais, no intento de obter 

progressivas superações e novos progressos em proveito da humanidade são 

inerentes ao processo social da educação. Para Mattos (1971) a educação é a maneira 

mais segura e eficaz de corrigir às deformações e os desajustes da estrutura social e 

às deficiências de seu funcionamento. 

Assim, as novas gerações devem ser educadas para corrigirem os 

desajustamentos, buscando alternativas para solucionar os problemas que 

caracterizam a realidade social. Antes de educar o indivíduo para que ele se adapte 

às nova condições de vida, é necessário educá-lo para participar ativamente no 

processo histórico de transformação e melhoria da vida social. 

A Didática, como uma disciplina da pedagogia, exerce um papel de fundamental 

importância dentro deste contexto educacional, uma vez que propicia, o entendimento 
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e a compreensão adequada do processo de ensino, de acordo com os objetivos da 

educação, os quais são delimitados tendo em vista o meio social.  

É por meio das técnicas e dos procedimentos de didática que os educandos são 

dirigidos e orientados em sua aprendizagem. Deste modo, serão abordados aqui 

alguns dos aspectos inerentes a esta disciplina, tais como seu conceito e objeto e sua 

relação com os métodos de ensino, planejamento e avaliação. 

 

2.1 CONCEITO DE DIDÁTICA 

 

A palavra didática vem do termo grego didatiké, que quer dizer a arte de ensinar. 

A Didática é a parte da pedagogia que compreende o estudo das técnicas relacionadas 

ao processo de ensino-aprendizagem. Em outras palavras, a Didática é uma disciplina 

técnica que estuda a técnica do ensino em todos os seus aspectos práticos e 

operacionais, podendo ser definida, conforme Piletti (1990, p.43) como “a técnica de 

estimular, dirigir e encaminhar, no decurso da aprendizagem, a formação do homem”. 

Nesta mesma direção está situada a definição oferecida por Mattos (1971): 

didática é a disciplina pedagógica de caráter prático e normativo que tem como objetivo 

a técnica de dirigir e orientar eficazmente os alunos na sua aprendizagem. Em relação 

ao seu conteúdo, a didática compreende um conjunto sistemático de princípios, 

normas, recursos e procedimentos específicos cuja função consiste em orientar alunos 

na aprendizagem das matérias programadas, tendo em vista seus objetivos 

educativos. 

Nérici (1992) sustenta que, inicialmente, o termo didática significou arte de 

ensinar. E como arte, a didática, a didática dependia muito do jeito de ensinar, da 

intuição do professor, uma vez que havia muito pouco a aprender para ensinar. Esse 

jeito de ensinar estava relacionado com a capacidade de empatia do professor, que 

se prendia à sensibilidade de colocar-se na situação de outrem e, deste modo, melhor 

sentir e compreender a situação por que esse outrem estava passando. Além disso, a 

capacidade de empatia facilitava a chegada do professor até junto do educando, com 

maiores possibilidades de adequação de ação didática, na orientação da 

aprendizagem. 
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Posteriormente, a Didática passou a ser conceituada como ciência e arte de 

ensinar, sendo submetida, por conseguinte, a pesquisas relacionadas a como melhor 

ensinar. Assim, ela pode ser compreendida em dois sentidos, a saber, no sentido 

amplo e no sentido pedagógico. 

Em sentido amplo, a Didática se preocupa com os procedimentos que levam o 

educando a mudar de comportamento ou a aprender algo sem conotações sócio-

morais. Nesta acepção a didática não se preocupa com valores, mas somente com o 

modo de levar o educando a aprender algo, sendo que tanto pode formar um hábil 

delinqüente como um autêntico cidadão. No sentido pedagógico, entretanto, a didática 

apresenta compromisso com o sentido sócio-moral da aprendizagem do educando, 

que é o de visar à formação de cidadão conscientes, eficientes e responsáveis. 

Pode-se ainda, mais especificamente, vincular o conceito de Didática com o de 

educação e, então, ter-se-ia a seguinte conceituação, afirma Nérici (1992): didática 

compreende o estudo do conjunto de recursos técnicos que tem em mira dirigir a 

aprendizagem do educando, visando conduzí-lo a um estado de maturidade que lhe 

possibilite encontrar-se com a realidade, de modo consciente, eficiente e responsável, 

para nela atuar como um cidadão participante e responsável. 

No entanto, cabe destacar que a didática se interesse, preponderantemente, em 

como ensinar ou como orientar a aprendizagem, sendo que outros elementos são 

subsídios fundamentais para que o ensino ou a aprendizagem sejam efetuados mais 

eficientemente, tendo sempre em vista os desígnios da educação. 

Neste sentido, pode-se também realizar uma breve distinção entre ensino e 

aprendizagem, sob o ponto de vista didático, visto que este binômio é uma constante 

da ação didática. 

De acordo com Nérici (1992), o termo ensino vem de ensinar, que significa 

fornecer preleções sobre o que os outros ignoram ou sabem mal. Porém, em didática 

o ensino é a ação de prover circunstâncias para que o educando aprenda, podendo 

ser a ação do professor direta (como no caso da preleção) ou indireta (como no caso 

de orientar o educando para pesquisar). 

Deste modo, o ensino subentende uma ação diretora geral do professor, da 

aprendizagem do educando, independentemente dos recursos didáticos que 

estiverem sendo utilizados. Comumente, cada época apresenta um ensino próprio, 
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característico, conforme os conhecimentos que se tenha da realidade humana e social, 

bem como em concordância com novas exigências de vida que venham a surgir. 

Por sua vez, o termo aprendizagem deriva de aprender que significa tomar 

conhecimento de algo ou tomar posse de alguma coisa que até então ainda não tinha 

sido incorporada ao comportamento do indivíduo. A aprendizagem é assim o 

movimento no qual o educando modifica seu comportamento, resultante de uma 

situação estimulante. 

Qualquer aprendizagem pode ser predominantemente intelectual, emotiva ou 

motora. Quanto à forma de aprender, nota-se que não há uma única forma de 

proceder, sendo que esta pode variar, segundo os objetivos almejados e a tarefa a ser 

aprendida. Disso decorre o fato de que o ensino não pode se manter fechado em uma 

teoria da aprendizagem, mas deve fazer uso das diversas teorias existentes que 

resultam da contribuição da psicologia da educação. 

Com base nos conceitos de ensino e aprendizagem, tem-se que os objetivos da 

didática, em termos educacionais, convergem todos para possibilitar a efetivação mais 

eficiente do conceito de educação e de seus objetivos gerais ou particulares. 

Nérici (1992) escreve que os objetivos da didática podem ser expressos do 

seguinte modo: 1) efetivar os propósitos do que se conceitue por educação; 2) tornar 

o ensino e, por conseguinte, a aprendizagem mais eficiente; 3) aplicar conhecimentos 

advindos de outras áreas do conhecimento que possam tornar o ensino mais coerente; 

4) orientar o ensino, conforme a idade evolutiva do educando, auxiliando-o a 

desenvolver-se a alcançar a realização plena; 5) adequar o ensino as possibilidade e 

necessidades do educando; 6) auxiliar o educando a perceber o fenômeno da 

aprendizagem como um todo e não em fragmentos; 7) orientar o planejamento das 

atividades de aprendizagem que seja mantida uma certa continuidade e unidade no 

intento alcançar os objetivos da educação; e 8) realizar adequado acompanhamento 

e consciente controle da aprendizagem a fim de que possa haver oportunas 

retificações ou recuperações de aprendizagem. 

O objeto de estudo da didática é o processo de ensino, campo principal da 

educação escolar, o qual inclui os conteúdos dos programas e dos livros didáticos, os 

métodos e formas organizativas do ensino, as atividades do professor e dos alunos e 

as diretrizes que regulam e orientam esse processo. Para Libâneo (1990), o processo 
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de ensino pode ser definido como uma seqüência de atividades do educador e dos 

educandos, tendo em vista a assimilação de conhecimentos e desenvolvimento de 

habilidade, por meio dos quais os educandos aprimoram capacidades cognitivas, tais 

como pensamento independente, observação, análise-síntese e outras. 

Ao se mencionar que a finalidade do processo de ensino é proporcionar aos 

educandos os meios para que assimilem ativamente os conhecimentos é porque a 

natureza do trabalho docente é a mediação da relação cognoscitiva entre o educando 

e matérias de ensino. Isto significa que o ensino não compreende somente a 

transmissão de informações, mas também o meio de organizar a atividade de estudo 

dos educandos. O ensino é bem sucedido quando os objetivos do educador coincidem 

com os objetivos de estudo do educando, sendo praticado no intento de desenvolver 

suas forças intelectuais. 

A didática pode ser dividida em Didática Geral e Didática Especial. A primeira 

delas é responsável por estudar os princípios, as normas e as técnicas que devem 

regular qualquer tipo de ensino, para qualquer tipo de alunos, fornecendo uma visão 

geral da atividade docente. A segunda delas estuda aspectos científicos de uma 

determinada disciplina ou faixa de escolaridade, analisando os problemas e as 

dificuldades que o ensino de cada disciplina apresenta, além de organizar os meios e 

as sugestões para resolvê-los. 

É importante ressaltar, de acordo com Piletti (1990), que estudar didática não 

significa apenas acumular informações técnicas acerca do processo de ensino-

aprendizagem. Antes de qualquer coisa, significa desenvolver a capacidade de 

questionamento e de experimentação com relação a tais informações. Para que o 

professor não se torne escravo do instrumental didático, deve saber questioná-lo e 

avaliá-lo com base na realidade do contexto escolar em que atua. É essencial que o 

educador possua uma visão ampla e profunda do contexto em que desenvolve suas 

atividades docentes. 

Neste sentido, a pesquisa entre os estudantes procurou saber se a relação de 

tempo de exposição do professor em sala de aula, fazia diferença no aprendizado do 

aluno, conforme Gráfico 4. 
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Gráfico 4: Relação tempo de exposição do professor/aprendizado, na concepção dos 

alunos 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Verificou-se que 91% dos estudantes entrevistados não indicam que o tempo de 

exposição do professor tenha relação com o aprendizado. Na prática, percebe-se que 

há forte preocupação por parte da coordenação pedagógica com relação às horas de 

aula e cumprimento de metas relacionadas ao tempo. No entanto, pode-se indicar que 

este pensamento não converge com os pesquisados, que preferem uma boa aula de 

poucas horas, em que se aprende algo a que horas de exposição maçante e sem 

resultados. 

A didática deve sempre lançar mão dos conhecimentos das diversas ciências, 

entre elas a biologia, a psicologia, a sociologia, todos coordenados por uma visão 

filosófica que se venha a ter da educação. Esta visão filosófica é responsável por 

realizar uma visão integradora entre os subsídios da didática, a fim de coordená-los 

com o objetivo de efetivar, no comportamento do educando e na sociedade, os 

objetivos da educação. 

9%

91%

Sobre a relação tempo de exposição do 
professor/aprendizado, você pensa que:

Quanto mais tempo o professor explicar, mais eu aprendo

O tempo não tem a ver com aprendizagem
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2.1.1 Planejamento didático e avaliação 

 

Tanto o planejamento como a avaliação, juntamente com o professor e o 

educando, constituem elementos da didática. O planejamento e a avaliação são 

indispensáveis para que se obtenha resultados bem-sucedidos no processo de ensino-

aprendizagem, pois em todas as tarefas humanas é adequado que se desenvolva 

algum tipo de planejamento e uma posterior avaliação dos resultados. Sendo assim, o 

trabalho docente didático não pode fugir a esta exigência principalmente ao voltar-se 

para as conseqüências morais e sociais que a educação implica. 

Neste sentido, Marques (1976) explica que o planejamento didático é uma 

necessidade indiscutível, caso se queira assegurar a eficiência de desempenho. O 

planejamento possibilita que se definam os resultados que se querem alcançar, em 

que espaço de tempo, com que recursos materiais e humanos e mediante que 

procedimentos, estratégias e técnicas. 

O planejamento escolar é uma tarefa docente que inclui tanto a  previsão das 

atividades didáticas em termos da sua organização e coordenação em face dos 

objetivos propostos, quanto a sua revisão e adequação no decorrer do processo de 

ensino. O planejamento é efetuado por meio da racionalização, organização e 

coordenação da ação docente, articulando a atividade escolar e a problemática do 

contexto social. 

Além disso, o planejamento representa a oportunidade de prever instrumentos 

de trabalho e de medidas, de modo a controlar o processo de execução e corrigi-lo 

periodicamente, a fim de melhor ajustá-lo às metas perseguidas pelas atividades que 

se desenvolvem. O planejamento possibilita a distribuição eqüitativa da atividade do 

educador e do aluno, de modo a evitar que, em qualquer momento, o processo de 

ensino assuma as características de um monólogo sem sentido. 

Conforme Piletti (1990), o planejamento didático na área de educação pode ser: 

educacional, de currículo e de ensino. O planejamento educacional consiste na tomada 

de decisões sobre a educação no conjunto do desenvolvimento geral do país. O 

planejamento de currículo envolve a formulação dos objetivos educacionais a partir 

daqueles expressos nos guias curriculares oficiais. Já o planejamento de ensino é a 

especificação do planejamento de currículo. 
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De acordo com Marques (1976), na realização do planejamento de ensino, o 

educador, deve primeiramente, listar os objetivos que tem em vista, selecionando-os 

após, conforme prioridades e viabilidades de execução. Ao efetuar este primeiro 

momento ele está prevendo que resultados espera alcançar. 

Em seguida, passará a programar, relacionando atividades e conteúdos de 

informação, tendo sempre em vista os recursos de controle de que poderá dispor para 

ter um certo grau de certeza quanto ao acerto com que conduz todo o processo. É 

necessário que o planejamento didático tenha por base uma população alvo que se 

insere em determinado contexto sócio-cultural e por isso deve-se respeitar os limites 

que são impostos pela realidade. 

Piletti (1990) ainda acrescenta que o planejamento de ensino deverá prever: 

objetivos específicos estabelecidos a partir dos objetivos educacionais; conhecimentos 

a serem adquiridos pelos alunos no sentido determinado pelos objetivos; 

procedimentos e recursos de ensino que estimular as atividades de aprendizagem; e 

procedimentos de avaliação que possibilitem verificar, de algum modo, até que ponto 

os objetivos foram alcançados. 

É necessário que o conteúdo do planejamento de ensino seja atualizado sempre 

que revisto, possibilitando, com isso, o aperfeiçoamento em relação aos progressos 

feitos no campo de conhecimentos, adequando o plano às condições de aprendizagem 

dos alunos, aos métodos, técnicas e recursos de ensino que aos poucos vão sendo 

incorporados na experiência cotidiana. 

O planejamento escolar facilita consideravelmente a preparação das aulas, uma 

vez que seleciona o material didático em tempo hábil, possibilita o conhecimento das 

tarefas que o educador e os educandos devem executar e replaneja o trabalho perante 

as situações inovadoras que aparecem no decorrer das aulas. 

Assim, o planejamento tem a função de assegurar a unidade e a coerência do 

trabalho docente, uma vez que torna possível inter-relacionar, em um plano os 

elementos que compõem o processo educativo, a saber, os objetivos (para que 

ensinar), os conteúdos (o que ensinar), os educandos e suas possibilidades (a quem 

ensinar), os métodos e técnicas (como ensinar) e a avaliação, que está diretamente 

relacionada aos demais. 
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Quanto à avaliação, Piletti (1990), a define como sendo um processo contínuo 

de pesquisas que pretende interpretar os conhecimentos, habilidades e atitudes dos 

alunos, tendo em vista as mudanças esperadas no comportamento, propostas nos 

objetivos do planejamento didático, a fim de que haja condições de decidir sobre 

alternativas do planejamento do trabalho do professor e da escolar como um todo.  

Deste modo, infere-se que a avaliação não constitui um fim, mas um meio que 

permite verificar até que ponto os objetivos estão sendo alcançados, identificando os 

alunos que necessitam de atenção individual e reformulando o trabalho com a adoção 

de procedimentos que possibilitem sanar as deficiências identificadas. 

É importante que o próprio educando perceba que a avaliação é apenas um meio. 

Deste modo, o educador dever informar o educando sobre os objetivos da avaliação e 

analisar com ele os resultados alcançados. Além disso, sendo algo contínuo, a 

avaliação não termina em um determinado momento embora possa ser estipulado um 

tempo para que ela seja realizada. 

De acordo com Nérici (1992) a avaliação da aprendizagem é formada de dois 

tempos: o tempo de verificação e o tempo de avaliação propriamente dito. A verificação 

da aprendizagem é uma constatação para se saber o que foi efetivamente realizado 

no educando, por meio do ensino ou da direção da aprendizagem. 

Por sua vez, a avaliação da aprendizagem é momento importante do processo 

de ensino-aprendizagem, porque é o que permite saber o que foi efetivamente 

ensinado e aprendido, além de possibilitar a identificação das virtudes e falhas do 

sistema de ensino, a fim de melhorá-lo. A avaliação, entretanto, pode processar-se em 

diversas circunstâncias e com finalidades diferentes, como no caso da avaliação de 

sondagem, avaliação de continuidade, avaliação propriamente dita e avaliação de 

acompanhamento. 

A avaliação de sondagem, sustenta Nérici (1992), é aquela preliminar, que se 

efetua antes de ser realizado um planejamento de ensino. Por meio dessa verificação 

o educador toma contato com a nova turma, informa-se sobre sua maturidade e 

preparo com o objetivo de poder providenciar um planejamento de ensino adequado à 

mesma. 

Avaliação de continuidade ou formativa é realizada durante o desenvolvimento 

do processo de ensino-aprendizagem, a fim de surpreender deficiências e, 
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imediatamente, retificá-las. Essa avaliação é seguida da avaliação somativa ou 

propriamente dita, a qual é levada a efeito depois que um tema ou uma unidade de 

estudo terem sido efetivamente ensinados. Esta verificação deve sofrer juízo de valor 

ou avaliação. Deste modo, inicialmente, a avaliação consiste na verificação da 

aprendizagem, que é uma constatação do que o educando efetivamente aprendeu; 

depois, avaliação da aprendizagem, que deve obedecer a um conjunto de 

circunstâncias.  

Após a realização da avaliação da aprendizagem somativa pode-se obter como 

resultado a identificação da necessidade de realizar a retificação da aprendizagem, 

para aqueles educandos nos quais forem constatadas deficiências não graves de 

aprendizagem e a recuperação da aprendizagem, para aqueles educandos em que 

forem constatadas deficiências graves de aprendizagem. 

Já a avaliação de acompanhamento refere-se ao acompanhamento do educando 

após ter concluído uma série ou um curso, a fim de serem obtidos dados relacionados 

à sua adaptação ou desempenho na continuação de seus estudos ou na sua atuação 

fora da escola, como profissional. Para Nérici (1992), esses dados é que deveriam 

nortear as mudanças de currículos e de conteúdos programáticos, bem como de 

planos de ação didática. 

Cada um dos diferentes níveis de ensino possui suas peculiaridades e a 

avaliação deve ser aplicada respeitando essas peculiaridades. Do mesmo modo, 

afirma Tosi (1996), os educandos individualmente também possuem seu próprio perfil, 

o qual pode ser identificado por meio da avaliação. 

Há uma porcentagem de alunos que permanente ou temporariamente sentem 

dificuldades intransponíveis de aprendizagem, sendo necessário uma avaliação 

voltada para a solução do problema, buscando o acompanhamento de especialistas 

diversos. Outros alunos são inconstantes, pois, ora reagem, ora não reagem aos 

estímulos propostos, sempre deixando dúvidas a respeito de sua promoção. A 

ampliação de tarefas de reforço e observação contínua auxiliará na superação dos 

problemas. 

Tem-se assim que a avaliação é um procedimento didático constante e 

fundamentalmente importante, visto que procede, caminha junto e completa todo o 

trabalho escolar desenvolvido no processo educacional.  
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2.2 MÉTODOS DE ENSINO 

 

Os métodos de ensino são propostos, classificados e descritos pela disciplina de 

Metodologia, porém, cabe a didática realizar o julgamento ou a crítica destes métodos 

de ensino. Um método consiste em uma forma disciplinada, ordeira e calculada de 

prosseguir para se alcançar um objetivo visado. Em um método, cada passo e cada 

movimento estão relacionados com o objetivo final e tem sua razão de ser. 

Além disso, de acordo com Mattos (1971), em todo método é fundamental que 

se tenha conhecimento dos seguintes elementos: o objetivo ou resultado a ser 

conseguido; a matéria que será utilizada; os meios ou recurso materiais que poderão 

ser usados; os procedimentos mais adequados que, dentro das circunstâncias, 

poderão ser aplicados; a ordem ou seqüência mais racional e eficiente na qual se deve 

escalonar os recursos e procedimentos para atingir o objetivo com segurança, 

economia e alto rendimento; e, por fim, o tempo de que se dispõe e qual o ritmo que 

deve ser impresso aos trabalhos para atingir os objetivos previstos dentro do tempo 

desejado. 

Com base nestes elementos constitutivos, tem-se que o método didático é a 

organização racional e prática dos recursos e procedimentos do educador, visando 

conduzir a aprendizagem dos alunos aos resultados previstos e desejados. Em outras 

palavras, o método didático pretende levar os educandos os domínio seguro e 

satisfatório da matéria, ampliando seus conhecimentos, enriquecendo sua experiência 

e desenvolvendo sua capacidade, tornando-os mais aptos para a vida em sociedade 

e mais capacitados para o seu futuro trabalho profissional. 

Para alcançar este objetivo, a didática desenvolve e aplica métodos e técnicas 

de ensino adaptados aos diferentes contextos educacionais. Ao dirigir e estimular o 

processo de ensino em função da aprendizagem dos alunos, o educador faz uso 

intencional de um conjunto de ações, passos, condições externas e procedimentos, 

que são denominados de métodos de ensino. 

A metodologia didática, sustenta Nérici (1997), pode apresentar estruturações 

preponderantemente lógicas ou psicológicas, segundo as circunstâncias e o nível de 

maturidade do educando. Os elementos básicos de um método de ensino são: a 
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linguagem didática, tanto oral como escrita; os meios auxiliares e o material didático; 

e a ação didática propriamente dita. 

A linguagem é o meio indispensável de comunicação, que propicia a realização 

de esclarecimentos e a orientação de que se utiliza o educador para dirigir os alunos 

na sua aprendizagem. 

Os meios auxiliares e o material didático são o instrumental de trabalho que o 

educador e os educandos necessitam utilizar para ilustrar, demonstrar, concretizar, 

aplicar e registrar os fatos estudados. 

Por sua vez, a ação didática, compreende a ativação do estudo pelos trabalhos, 

exercícios, debates, demonstrações e outras atividades realizadas em aula pelos 

alunos sob a orientação do professor. 

Os métodos são determinados por intermédio da relação objetivo-conteúdo, e 

referem-se aos meios para alcançar objetivos gerais e específicos do ensino, isto é, 

ao “como” o processo de ensino, englobando as ações a serem realizadas pelo 

educador e pelos educandos para atingir objetivos e conteúdos. Em decorrência da 

necessária vinculação dos métodos de ensino com seus objetivos, a decisão de 

selecioná-los e utilizá-los nas situações didáticas específicas depende de uma 

concepção metodológica mais ampla do processo educativo. 

Nesse sentido, afirmar que o professor “tem método” é mais do que sustentar 

que domina procedimentos e técnicas de ensino, visto que o método deve expressar, 

também, uma compreensão global do processo educativo na sociedade. Assim, é 

necessário que o educador tenha conhecimento de uma série de fatores que exercem, 

influência na educação, tais como: os fins sociais e pedagógicos do ensino, os desafios 

que a realidade social impõe, as expectativas de formação dos alunos para que 

possam atuar na sociedade de modo crítico, a relevância social dos conteúdos de 

ensino, entre outros. Sobre a metodologia utilizada em sala de aula, atenta-se ao 

Gráfico 5. 
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Gráfico 5: Metodologias mais utilizadas pelos professores, na concepção dos alunos 

 

Fonte: dados da pesquisa.  

  

Segundo os entrevistados (69%), o uso de equipamentos de multimídia (data 

show), é a forma de exposição mais utilizada pelos professores, o que não foge do 

ensino tradicional, onde os alunos escutam e o professor fala e explica. Há pouco 

tempo atrás, o uso de lâminas (transparências) era frequente em salas de aula. Assim, 

podemos afirmar que o método não evoluiu no seu contexto, apenas no modo de 

projeção. 

A mediação escolar pelos objetivos-conteúdos-métodos tem como suporte uma 

concepção sociopolítica e pedagógica do processo educativo, afirma Libâneo (1990). 

Portanto, os métodos de ensino não se reduzem a quaisquer medidas, procedimentos 

e técnicas. Eles decorrem de uma concepção de sociedade, da natureza da atividade 

prática humana no mundo, do processo de conhecimento e, particularmente, da 

compreensão da prática educativa numa determinada sociedade. 

Destarte, os métodos de ensino têm como fundamento o método de reflexão e 

ação sobre a realidade educacional, sobre a lógica interna e as relações entre os 

objetos, fatos e problemas dos conteúdos de ensino, de forma a vincular 
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permanentemente o processo de conhecimento e a atividade prática humana no 

mundo. 

Assim, o método de ensino expressa a relação conteúdo-método, no sentido de 

que tem como base um conteúdo determinado. Libâneo (1990) ainda acrescenta que 

o método de ensino implica em ver o objeto de estudo nas suas propriedades e nas 

suas relações com outros objetos e fenômenos e sob vários ângulos, principalmente 

sob o ângulo da implicação na vida social. Essa análise com base no ângulo social 

tem por base o fato de que a apropriação de conhecimentos tem a sua razão de ser 

na sua ligação com necessidades da vida humana e com a transformação da realidade 

social. 

Devido a esse entendimento, os métodos de ensino dependem dos objetivos que 

são formulados tendo em vista o conhecimento e a transformação da realidade. O 

processo educativo na sociedade, por meio da transmissão e assimilação de 

conhecimentos e habilidades, necessita objetivar a preparação dos educandos para 

uma compreensão mais ampla da realidade social, para que os mesmos se tornem 

agentes ativos de transformação dessa realidade. 

Com base nesse objetivo educacional tem-se que o método de ensino não se 

resume a um conjunto de procedimentos, mas envolve ações passos e procedimentos 

relacionados ao método de reflexão, compreensão e transformação da realidade, que, 

sob condições concretas de cada situação didática, assegura o encontro formativo 

entre o aluno e as matérias de ensino. 

Assim, o método de ensino regula a interação entre ensino e aprendizagem, entre 

o educador e os educandos, resultando na assimilação consciente dos conhecimentos 

e o desenvolvimento das capacidades cognoscitivas e operativas do educando. De 

acordo com Libâneo (1990), a escolha e organização dos métodos de ensino devem 

corresponder à necessária unidade entre objetivos-conteúdos-métodos e formas de 

organização do ensino, juntamente com ás condições concretas das situações 

didáticas. 

Os métodos de ensino dependem dos objetivos imediatos da aula, sendo que ao 

mesmo tempo dependem dos objetivos gerais da educação previstos nos planos de 

ensino pela escola ou professores. Além disso, a escolha e organização dos métodos 
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de ensino está sujeita aos conteúdos específicos, aos métodos peculiares de cada 

disciplina e aos métodos da sua assimilação. 

Ainda em estreita relação com as condições acima, a escolha de métodos implica 

o conhecimento das características dos alunos quanto à capacidade de assimilação 

conforme idade e nível de desenvolvimento mental e físico e quanto às suas 

características sócio-culturais e individuais. O método de ensino, empregado de forma 

adequada visa assegurar, no processo de transmissão e assimilação de 

conhecimentos e habilidades, a atualização das capacidades potenciais dos alunos, 

de forma que adquiram e dominem métodos próprios de aprender. 

Dificilmente um ensino será bem-sucedido se não partir das condições prévias 

dos alunos para enfrentar conhecimentos novos. Portanto, é fundamental procurar 

conhecer a situação individual e social do grupo de alunos, os conhecimentos e 

experiências que eles já trazem, de modo que, nas situações didáticas, ocorra a 

ligação entre os objetivos e conteúdos propostos pelo professor e as condições de 

aprendizagem dos alunos. 

De acordo com Nérici (1992) o desenvolvimento de um método de ensino deve 

apresentar, basicamente, três fases, quais sejam planejamento, execução e avaliação. 

A fase do planejamento pode estar constrita aos professores, ao professor e 

educandos e, em momento mais avançado aos educandos. 

A fase da execução pode ainda apresentar três subfases: apresentação, 

elaboração e síntese. Na subfase da apresentação, o conteúdo a ser estudado é 

apresentado de modo motivador à classe e as normas de estudo são esclarecidas. Na 

subfase da elaboração estuda-se sistematicamente o tema em foco, por meio de 

exercícios, aplicações, enfim, atividades que conduzem à apreensão, fixação e 

integração. Na terceira subfase, da síntese, são tiradas as conclusões, com base nas 

aplicações ou esquematizados conjuntos em função do tema tratado. 

A terceira fase do método de ensino é a avaliação, a qual consta de provas de 

verificação ou de outras técnicas avaliatórias que forneçam ao professor dados que o 

permitam uma avaliação do estudo efetuado pela classe e pelos educandos 

separadamente, a fim de providenciar, sempre que necessário, retificação ou 

recuperação da aprendizagem. 
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Os métodos de ensino, conforme Libâneo (1990) podem ser classificados de 

acordo com os seus aspectos externos - método de exposição pelo professor, método 

de trabalho relativamente independente do aluno, método de elaboração conjunta e 

método de trabalho em grupos – e seus aspectos internos – passos ou funções 

didáticas e procedimentos lógicos e psicológicos de assimilação da matéria. 

No método de exposição pelo professor, os conhecimentos, as habilidades e 

tarefas são apresentadas, explicadas e demonstradas pelo professor. A atividade do 

aluno é receptiva embora não seja necessariamente passiva. Este método é bastante 

utilizado no sistema educacional, embora receba muitas críticas, principalmente por 

não levar em conta o princípio da atividade do educando. No entanto, se for superada 

esta limitação, este método constitui um meio de obter conhecimentos. 

No método de trabalho independente, os educandos executam tarefas que 

devem ser desenvolvidas de modo relativamente independente, sendo apenas 

dirigidas e orientadas pelo educador. O aspecto mais importante do trabalho 

independente é a atividades mental dos alunos, qualquer que seja a modalidade de 

tarefa planejada pelo professor para estudo individual. 

O método de trabalho independente pressupõe determinados conhecimentos, 

compreensão da tarefa e do seu objetivo, o domínio do método de solução, de forma 

que os alunos possam aplicar conhecimentos e habilidades sem a orientação direta 

do professor. 

Já o método de elaboração conjunta compreende uma forma de interação ativa 

entre o professor e os alunos visando à obtenção de novos conhecimentos, 

habilidades, atitudes e convicções, bem como a fixação e consolidação de 

conhecimentos e convicções já adquiridos.  Este método faz parte do conjunto das 

opções metodológicas das quais pode se servir o professor. Pode ser aplicado em 

diferentes momentos do desenvolvimento da unidade didática, seja na fase inicial de 

introdução e preparação para estudo do conteúdo, seja no decorrer da fase de 

organização e sistematização, seja ainda na fase de fixação, consolidação e aplicação. 

A elaboração conjunta supõe um conjunto de condições prévias, tais como: a 

incorporação pelos alunos dos objetivos a atingir, o domínio de conhecimentos básicos 

ou a disponibilidade pelos alunos de conhecimentos e experiências que, mesmo não 
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estando sistematizados, constituem pontos de partida para o trabalho de elaboração 

conjunta. 

O método de trabalho em grupos ou aprendizagem em grupo consiste 

fundamentalmente em distribuir temas de estudo iguais ou diferentes a grupos fixos 

ou variáveis. O trabalho em grupo possui sempre um caráter transitório, isto é, deve 

ser empregado eventualmente, conjugado com outros métodos de exposição e de 

trabalho independente. Para que seja bem-sucedido deve haver uma ligação orgânica 

entre a fase de preparação e organização dos conteúdos e a comunicação dos seus 

resultados para a classe toda. 

Para Marques (1976) o método do trabalho em grupo é uma atividade que 

proporciona a troca de idéias, de conhecimentos e de experiências, levando cada 

participante a um crescimento cultural e humano que lhe possibilita a participação 

direta na busca de objetivos comuns. Porém, o mero agrupamento físico de educandos 

não significa trabalho em grupo. Da estrutura do grupo depende em muito o êxito do 

trabalho. Membros bem integrados contribuem para uma atmosfera agradável e 

estimulante. Daí podem advir o melhor pensamento, o melhor planejamento e a melhor 

ação. 

Há também, de acordo com Libâneo (1990), as atividades especiais, as quais 

complementam os métodos de ensino e que concorrem para a assimilação ativa dos 

conteúdos. Uma dessas atividades é o estudo do meio que, mais do que uma técnica 

didática constitui um componente do processo de ensino pelo qual a matéria de ensino 

é estudada no relacionamento com fatos sociais a ela conexos. 

É importante acrescentar que qualquer método de ensino deve ter em vista o 

objetivo de tornar o educando independente do professor, de modo a poder este se 

orientar por si em futuros estudos e em sua participação na sociedade. De modo geral, 

o desenvolvimento metodológico para tornar o educando livre, confiante e responsável 

deveria seguir o caminho do estudo dirigido, estudo supervisionado, a tarefa dirigida e 

o estudo livre, defende Nérici (1992). Qualquer uma destas formas procura 

desenvolver no estudante o seu espírito crítico, a iniciativa e a criatividade, não 

resumindo o ensino a simples técnicas de transmissão de conhecimentos. 
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2.3 ENSINO E APRENDIZAGEM  

 

 A construção do conhecimento passa pelo processo de ensino e aprendizagem. 

Perpassa por esse caminho a evolução continua das capacidades cognitivas dos seres 

envolvidos. A aprendizagem é fundamental para que o sujeito desenvolva habilidades 

que lhe auxiliem na transformação ou compreensão da sociedade em que vive. 

Desse modo, o professor possui um papel fundamental na educação formal, pois 

é ele quem irá instigar o estudante a construir o saber. Freire (2011), destaca a 

importância do professor estar atento para a curiosidade do estudante, indicando que 

a partir da curiosidade, o sujeito é capaz de produzir ou fomentar o conhecimento.  

Como professor devo saber que sem a curiosidade que me move, que me 
inquieta, que me insere na busca, não aprendo nem ensino. [...] Com a 
curiosidade domesticada posso alcançar a memorização mecânica do perfil 
deste ou daquele objeto, mas não o aprendizado real ou o conhecimento cabal 
do objeto. A construção ou a produção do conhecimento do objeto implica o 
exercício da curiosidade, sua capacidade crítica de “tomar distância” do 
objeto, de observá-lo, de delimitá-lo, de cindi-lo, de “cercar” o objeto ou fazer 
sua aproximação metódica, sua capacidade de comparar, de perguntar 
(FREIRE, 2011, p. 83). 

A escola precisa ser vista como um ambiente onde a construção social do 

indivíduo também esteja na pauta, de modo que o professor se envolva como o 

mediador do conhecimento, não apenas o transmissor. Isso já foi destacado por 

Franco (2008), no sentido de superação dos conceitos de que o aluno é apenas um 

receptor do saber, para passar a tê-lo como agente histórico que transforma e é 

transformado, na interação com a sociedade: 

No plano de entendimento dos processos de ensino-aprendizagem, deve este 
pedagogo superar a concepção de um sujeito que absorve o aprendizado, 
para caminhos de um aprendiz que constrói significados e novas relações com 
o mundo circundante, pressupondo a educação como uma prática social, 
emergente da configuração dialética dos contextos sociais. O homem deverá 
ser interpretado como sujeito histórico a interagir com suas condições 
existenciais, modificando-as e sendo por elas transformado (FRANCO, 2008, 
p. 110). 

A ideia de Arroyo (2011, p.53), é a de superarmos a simples forma de ver o aluno 

como uma conta bancária e notarmos ele(a) como um sujeito, que possui angustias, 

problemas, ideias, sonhos, enfim, que pode alterar seu modo de ver o mundo em que 

vive, tampouco como ser um agente dessa mudança a partir de uma visão mais 

aprimorada sobre a sociedade em que está inserido. Sobre a humana docência, o 

autor ressalta: 
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No convívio com a infância popular percebemos que algo falta em nosso 
ensinar, que esperam mais de nós e de seu tempo de escola, um tempo tão 
difícil de segurar diante das pressões da sobrevivência. Descobrimos os 
educandos, as crianças, os adolescentes e jovens como gente e não apenas 
como alunos. Mais que contas bancárias, onde depositamos nossos 
conteúdos. Vendo os alunos como gente fomos redescobrindo-nos também 
como gente, humanos, ensinantes de algo mais do que nossa matéria. Fomos 
relativizando os conteúdos, repensando-os e selecionando-os em função dos 
educandos, de sua formação, de sua educação. Nesse processo de redefinir 
o saber escolar, as funções sociais, políticas e culturais da escola em função 
de projetos de sociedade e de ser humano, de cidade e de cidadania não 
perdemos a centralidade nem do conhecimento, nem do nosso ofício de 
ensinar.  

A troca de experiências entre estudantes e professores, experimentadas no 

ambiente escolar, são mais ricas quando o assunto envolve o contexto em que o 

estudante está inserido. 

A desmistificação do professor enquanto “detentor do saber”, fará com que o 

discente se sinta mais à vontade para questionar, se envolver e participar do assunto 

em discussão. 

Em um ambiente onde a liberdade de questionamentos para sanar dúvidas é 

inexistente, praticamente não existe a participação do aluno no processo de ensino e 

de aprendizagem, ficando o professor como o detentor do saber, sem saber se há 

dúvidas e/ou compreensão por parte dos seus ouvintes. 

A pesquisa indagou os alunos para saber sua visão sobre essa relação, 

indicando quatro possibilidades de respostas, onde perguntou-se: 

As boas relações professor/aluno (diálogo, respeito, atenção...), em sala de 

aula:  

1. Não interferem nos processos do ensino e da aprendizagem. 

2. Contribuem significativamente para que o aluno aprenda melhor. 

3. Representam um fator determinante nos processos do ensino e da aprendizagem. 

4. Constroem um ambiente de liberdade e de confiança para tornar possível a 

retomada de conteúdos não assimilados. 

As respostas, embora divididas, não conferiram a possibilidade de não haver 

interferência na relação professor/aluno, o que significa afirmarmos que o estudante 

percebe a importância do bom relacionamento com o professor no processo de ensino 

e de aprendizagem, conforme pode-se verificar no Gráfico 6. 
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Gráfico 6: Relação entre professor/aluno, na concepção dos alunos. 

 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

Percebe-se nesta questão que o estudante está atento para o relacionamento 

com o professor, sendo que nenhuma resposta contemplou a primeira alternativa, que 

sugeria que a relação professor/aluno não interferem nos processos de ensino e da 

aprendizagem. 

Diante as vistas dessa percepção, o questionário previa saber o que os 

estudantes pensam sobre a relação que estão tendo com seus professores, dividindo 

entre boas, regulares, deficitárias e ruins, com as seguintes observações: 

Boas: todos os professores mantêm um bom relacionamento com os alunos. 

Regulares: poucos são os professores que mantêm boas relações com os alunos. 

Deficitárias: periodicamente ocorrem episódios de desentendimentos e 

incompreensões entre professores e alunos, dificultando os processos do ensino e da 

aprendizagem. 

Ruins: representam o fator que mais contribui pelo baixo rendimento dos alunos.  

Os resultados são apresentados no Gráfico 7. 
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Gráfico 7: Relação professor/aluno, na concepção dos alunos. 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Neste contexto, 45% dos entrevistados afirmam que a relação com os 

professores é boa junto aos alunos e, 54% afirmam ser regulares ou deficitárias, o que 

demonstra uma preocupação por parte dos estudantes com relação ao relacionamento 

com os professores. 

O desenvolvimento humano, na perspectiva descrita por Bronfenbrenner (1992 

apud POLONIA; DESSEN; SILVA, 2005, p. 74), é uma tentativa de embasamento 

sociológico e psicológico, isto é, o desenvolvimento ocorre associado às mudanças ou 

à estabilidade biopsicológica do ser humano ao logo de sua vida. Para os autores, 

sobre essa teoria, existe uma inter-relação mútua entre os fatores biológicos, 

psicológicos e ambientais: 

Portanto, o desenvolvimento humano se estabelece de maneira contínua e 
recíproca, no interjogo entre aspectos biológicos, psicológicos, e ambientais, 
em que as forças que produzem a estabilidade e a mudança nas 
características biopsicológicas da pessoa durante sucessivas gerações, são 
percebidas considerando os processos evolutivos e as transformações 
operadas na pessoa e no seu ambiente (POLONIA; DESSEN; SILVA, 2005, 
p. 74). 
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O desenvolvimento do conhecimento vai estar diretamente ligada à interação 

existente ou não entre professor e estudante. O desenvolvimento humano ocorre em 

uma relação próxima e entre os processos que agem no ser humano e as que atuam 

no ambiente, provocando mudanças tanto na pessoa como no ambiente em que esse 

está inserido. A teoria de desenvolvimento bioecológico de Bronfenbrenner considera 

que a genética e o ambiente são aliados e não inimigos na evolução da aprendizagem 

humana. Os fatores genéticos e ambientais interagem e resultam na evolução do 

processo de desenvolvimento. 

Na pesquisa, obeservou-se que, quase 50% do estudantes entrevistados 

afirmam que a explicação oral ainda é a forma de melhor absorção do conhecimento 

segundo os alunos. Embora não podemos deixar de expor o segundo posto da 

pergunta, onde 36% dos entrevistados indicam a leitura como forma de aprenderem 

mais sobre os conteúdos abordados. Temos assim, uma opinião dividida que pode 

significar a presença de novas formas de aprendizagem, já sendo vistas pelos 

estudantes como melhores que a maneira tradicional. 

Segundo Tardif (2012, p. 139), quando o aluno se sente acolhido, respeitado, 

também retribuirá ao professor com a mesma consideração, não sendo necessária ao 

professor a utilização de métodos desumanos: “No tocante ao professor, a autoridade 

reside no respeito que ele é capaz de impor aos seus alunos, sem coerção. Ela está 

ligada ao seu papel e à missão que a escola lhe confere, bem como à sua 

personalidade, a seu carisma pessoal.” O papel principal do professor é desenvolver 

a aprendizagem do aluno. Não podemos negar que nessa relação do ensino e da 

aprendizagem existe uma troca. 

A respeito do conceito de autoridade, Arendt (2000, p. 129) explica: 

Se a autoridade deve ser definida de alguma forma, deve sê-lo, então, tanto 
em contraposição à coerção pela força como a persuasão através de 
argumentos. (A relação autoritária entre o que manda e o que obedece não 
se assenta nem na razão comum nem no poder do que manda; o que eles 
possuem em comum é a própria hierarquia, cujo direito e legitimidade ambos 
reconhecem e na qual ambos têm seu lugar estável predeterminado). 
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 Nesse sentido, é importante não confundirmos autoridade com autoritarismo. 

Freire (2011, p.60), faz uma reflexão sobre a necessidade desse cuidadado, 

salientando ainda sobre a tensão existente ao redor desse tema, destaca: 

É o meu bom senso que me adverte de que exercer a minha autoridade de 
professor na classe, tomando decisões, orientando atividades, estabelecendo 
tarefas, cobrando a produção individual e coletiva do grupo não é sinal de 
autoritarismo da minha parte. É a minha autoridade cumprindo o seu dever.  
Não resolvemos bem, ainda, entre nós, a tensão que a contradição 
autoridade-liberdade nos coloca e confundimos quase sempre autoridade com 
autoritarismo, licença com liberdade.  

A responsabilidade em atuar quando se tem autoridade fica evidenciada. Em sala 

de aula, a autoridade precisa ser bem utilizada em prol do objetivo maior que é o 

ensinar. Enquanto o autoritarismo propõem um alicerce baseado na força, a autoridade 

requer respeito. Quando isso não ocorre, as chances de problemas de aprendizagem 

são maiores. Segundo Freire (2011, p. 67), o ato de ensinar pertence ao aluno e ao 

professor: 

A nossa capacidade de aprender, de que decorre a de ensinar, sugere mais 
do que isso, implica a nossa habilidade de apreender a substantividade do 
objeto aprendido.  A memorização mecânica do perfil do objeto não é 
aprendizado verdadeiro do objeto ou do conteúdo. Neste caso, o aprendiz 
funciona muito mais como paciente da transferência do objeto ou do conteúdo 
do que como sujeito crítico, epistemológicamente curioso, que constrói o 
conhecimento do objeto ou participa de sua construção. É precisamente por 
causa desta habilidade de apreender a substantividade do objeto que nos é 
possível reconstruir um mal aprendizado, em que o aprendiz foi puro paciente 
da transferência do conhecimento feito pelo educador.  

A pacividade é o que aborda Freire nessa passagem, não há uma relação 

automática, pelo simples fato de estarmos diante de humanos, o que não pode ser 

considerado como um mero instrumento de memorização. O que põe em risco, 

inclusive o que está nesse trabalho, pois a ciência não é uma verdade absoluta e a 

certeza de hoje, poderá não fazer mais sentido amanhã quando tratamos de processo 

de ensino e aprendizagem. 

O aluno não chega na escola sem um conhecimento prévio que carrega suas 

relações sócio-históricas construído no ambiente em que vive. Para que a escola tenha 

sentido para esse sujeito, a mesma não poderá ignorar esse conhecimento prévio e 

válido. Nesse aspecto, Freire (2011, p. 120), destaca: 

Sem bater fisicamente no educando o professor pode golpeá-lo, impor-lhe 
desgostos e prejudicá-lo no processo de sua aprendizagem. A resistência do 
professor, por exemplo, em respeitar a “leitura de mundo” com que o 
educando chega à escola, obviamente condiciona por sua cultura de classe e 
revela em sua linguagem, também de classe, constitui um obstáculo à sua 
experiência de conhecimento.  



76 

Para Wallon (1975, p. 370), o ensino em que o interesse do aluno vem à tona, 

faz com que ele busque o conhecimento, independente da necessidade de expor os 

motivos desse saber: “A partir de objetos ou de situações que o tocam de perto, é 

necessário, fazê-lo descobrir, gradualmente, o que também de perto se relaciona com 

seus interesses”. Conseguir despertar no aluno, por meio de contextos do seu 

cotidiano, os conteúdos escolares é essencial para que ele se dedique e busque 

aprimorar esses seus saberes. 

Sobre teoria e prática educativa, Candau (2001, p. 67-68) nos demonstra que 

não há como pensarmos separadamente. A teoria explica e reflexiona sobre a prática, 

ao ponto de uma não substituir a outro, nem mesmo de uma ser mais importante que 

a outra:  

A teoria e a prática educativa, neste enfoque, são consideradas o núcleo 
articulador da formação do educador, na medida em que os dois polos devem 
ser trabalhados simultaneamente, constituindo uma unidade indissolúvel. Há 
uma implicação mútua entre eles, superando-se assim uma tendência muito 
encontrada nos cursos de Pedagogia e de Licenciatura que considera a 
prática educacional como separada das teorias pedagógicas. 

 É necessário o professor ter claro e aplicar em seu cotidiano laboral, a ideia de 

que todo ser humano, em condições normais, é capaz de aprender, o que não significa 

atender da mesma forma. Signos e métodos são absorvidos de modo diferente, por 

isso a importância do que Wallon (1975, p. 371), afirma “Entre os seres humanos 

existem diferenças e é preciso ter em conta a maneira de reagir de cada um”. Nesse 

sentido, conhecer o contexto em que vivem e suas realidades sociais, são 

imprescindíveis ao professor. 

Conforme Candau (2011), educar é também planejar, pois é por meio do 

planejamento que podemos organizar as aulas de acordo com as necessidades dos 

alunos, dessa forma, podemos proporcionar a eles significado aos conteúdos 

propostos: 

Na verdade, o seu fazer pedagógico (o qual abrange “o que ensinar e como 
ensinar”) deve se fazer articulado ao “para quem” e “para que”, expressando 
a unidade entre os conteúdos teóricos e instrumentais dissociados integral ou 
parcialmente em muitas das práticas de formação existentes. Neste sentido, 
todos os componentes curriculares devem trabalhar a unidade teoria-prática 
sob diferentes configurações, para que não se perca a visão da totalidade da 
prática pedagógica e da formação como forma de eliminar distorções 
decorrentes da priorização de um dos dois polos (CANDAU, 2011, p. 69). 
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 Nesse aspecto, Vigotski (2003, p. 98) chama a atenção para o papel que a 

escola desenvolve na avaliação e no reconhecimento das diferenças existentes entre 

os alunos e como a escola pode agir de modo mais perspicaz e justo: 

A tarefa da escola não reside em medir todos os alunos com a mesma régua; 
pelo contrário, um dos objetivos da estruturação do meio social escolar 
consiste em obter a organização mais complexa, diversa e reflexível possível 
de seus elementos. Esses elementos não devem ser incompatíveis e devem 
concordar com o sistema. Em um sistema rico e flexível, as diferenças sexuais 
podem facilmente ser levadas em consideração durante a influência 
educativa. E como a premissa psicológica básica de nossos sistemas 
educativos é estabelecer na escola os vínculos que posteriormente serão 
necessários na vida, devemos impregnar de antemão a escola com uma rede 
dessas relações não sexuais, que depois serão imprescindíveis à vida. E isso 
pressupõe a mais ampla comunicação de ambos os sexos na escola como 
base do sistema educativo.  

Muitos alunos saem da escola sem conhecer os conteúdos básicos para dar 

sequência à sua vida acadêmica, profissional, sem saber os valores que são 

essenciais nos processos de formação humana. Essa formação deficitária, tanto nos 

aspectos dos conhecimentos científicos como na formação humana, tem ocupado o 

espaço escolar e, por vezes, é aceita como normal por essa comunidade. 

No questionário, os entrevistados puderam expor suas opiniões sobre o que 

pensam do papel da escola em ministrar temas como política, mercado de trabalho e 

vida em sociedade junto aos conteúdos tradicionais de cada disciplina. Os resultados 

demonstram que há total interesse por parte dos alunos sobre esses temas, 

demonstrando que o grupo não está preocupado apenas em deter conhecimentos que 

são abordados em vestibulares ou provas de ingresso ao ensino superior. Quando 

temos 98% das respostas positivas com relação à importância dos professores 

abordarem sobre tais assuntos em sala de aula, conforme Gráfico 8.  
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Gráfico 8: Metodologias que mais contribuem para a aprendizagem, na concepção dos 

alunos 

 

Fonte: dados da pesquisa.  
 

Como explica Arroyo (2011), nós professores precisamos romper com a 
educação bancária, que leva em consideração apenas uma feição do ensino. Para 
isso, é necessário que adotemos nova forma de educar e de nos relacionar com o 
ensino, o que significa, na percepção do autor (2011, p. 45), 

Deixar de tratar os saberes humanos como apenas conteúdo, matérias 
escolares, temáticas, conhecimentos de nossa disciplina, de cada bimestre ou 
ano letivo, como precondição para passar de série, no concurso e no 
vestibular. Avançar revelando a nós mesmos e às crianças e adolescentes os 
sinais de humanização que aí apontam. Aprender a escutar esses sinais, a 
entender os processos como os seres humanos nos tornamos possíveis, nos 
desenvolvemos. Revelar os significados dados pela história. Cultivar essa 
sensibilidade nos educandos e em nós, no cotidiano da escola, nas relações 
entre as pessoas e gerações que ela propicia.  

 No desenvolvimento de um ensino mais humano, os diferentes espaços de 

aprendizagem e convivência do aluno necessitam ser considerados, por exemplo, a 

família. Ela tem uma relação tão semelhante com a escola, porque ambos têm como 

objetivo educar. Em contrapartida, essas duas instituições se relacionam de maneira 

distanciada. 
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Segundo Arroyo (2011, p. 44), na relação família e escola, “O máximo a que 

chegamos é a falar um pouco dos conhecimentos e competências, dos programas, 

das matérias, do livro didático e dos critérios de aprovação onde, em vez de encontrar-

nos no que é comum, nos desencontramos”. Vale enfatizar que cabe à escola o ensino 

formal e que a família pode contribuir, todavia é aconselhável que sua contribuição se 

realize mediante orientação por parte da escola; por isso, a importância do diálogo 

entre família e escola. 

Para a efetivação dos processos do ensino e da aprendizagem, é necessário 

fazer uso de diferentes estratégias e metodologias em sala de aula, no intuito de 

contemplar as necessidades de cada um. O aprender é resultado da ação que o 

professor tem na sua atividade docente, o sucesso ou não do aluno depende muito 

dessa atuação e da interferência das relações socioculturais ao longo de sua 

formação:  

Na verdade, o insucesso e o sucesso (escolar ou outro) não são nunca 
realidades objetiváveis, mas relação entre aspirações ou objetivos, por outro 
lado, e resultados obtidos por outro, relações essas que se desenvolvem 
como negativas ou positivas. Daí a persistente relação negativa entre 
objetivos visados na educação escolar e resultados obtidos remete-nos para 
a análise mais fina do porquê e do como dessa negatividade persistente, 
questionando necessariamente a adequação do modo de trabalhar escolar. 
Trata-se de analisar, em particular, a relação com o saber e a aprendizagem 
que a ação docente da escola consegue ou não gerar diante destes alunos 
ditos em insucesso e a análise dos seus processos cognitivos individuais no 
quadro do condicionamento dos contextos e pertenças socioculturais que são 
indissociáveis dos modos de aprender de todo e qualquer sujeito, incluído os 
“bem-sucedidos” (ROLDÃO, 2001, p. 126-127). 

O ensino não pode se basear apenas nos conteúdos, tanto o aluno quanto o 

professor precisam sentir e vivenciar o aprendizado. Quando o aluno tem desejo de 

aprender e sente-se num espaço acolhedor, o processo de aprendizagem se efetiva. 

O ser humano é também um ser de emoção, e esta o acompanha ao longo de sua 

vida e interfere nas relações que ele tem, tanto no aspecto cognitivo como no afetivo. 

A construção da humanização do ser não desenvolve apenas o intelectual, mas 

também o emocional. Para Wallon (1975, p. 397), essa relação entre o cognitivo e o 

afetivo se desenvolve articulada e constantemente, sendo assim, fundamental para os 

processos do ensino e da aprendizagem: 

A vida afetiva apresenta certas particularidades essenciais que necessitam 
ser conhecidas por todos os que possam estar em relação com estas crianças 
ou adolescentes, a fim de que possam entender melhor a maneira como se 
processam estas relações de afetividade em relação ao seu desenvolvimento 
e de que maneira estas estão influenciando nos processos de ensino e da 
aprendizagem. 
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A escola precisa levar em consideração o emocional dos alunos. Muitas 

instituições se preocupam excessivamente com a formação intelectual, esquecendo 

que o aluno passa por mudanças, conflitos e transformações. As instituições de ensino 

e nós professores temos o compromisso de ajudar o aluno a compreender essa 

transformação e entender que ele é um sujeito que pensa, tem emoções e é dinâmico, 

pois, segundo Wallon (1975, p. 388), “o melhor ambiente é aquele em que as relações 

afetivas podem desenvolver-se em maior liberdade, diversidade e naturalidade.” O que 

requer um olhar educacional resiliente por parte do professor e demais profissionais 

da educação. 

O professor necessita ir além dos conteúdos das disciplinas para atingir a 

essência da aprendizagem. A interação entre professores e alunos numa concepção 

de que ambos são seres completos, dinâmicos e multidimensionais é fundamental 

para os processos do ensino e da aprendizagem.  Nessa direção, Vigotski (2003, p. 

121) ressalta: 

A emoção não é uma ferramenta menos importante que o pensamento. A 
preocupação do professor não deve se limitar ao fato de que os alunos 
pensem profundamente e assimilem a geografia, mas também que a sintam. 
Por algum motivo esta ideia não passa pela nossa mente, e o ensino matizado 
por emoções é um raro hóspede entre nós. [O ensino], na maioria das vezes, 
está ligado ao carinho imponente que o professor sente por sua matéria, 
porém ele não conhece a forma de transmitir esse amor a seus alunos e, 
portanto, costuma ser considerado um extravagante.  

Apenas dizer que precisa prestar atenção na aula porque isso é bom para o futuro 

não é o bastante, nem significativo para levar o aluno a se interessar pelos conteúdos 

escolares. Conforme Luckesi (2013, p. 28), “Não se pode fazer educação sem 

‘paixão’”. O que significa que nós professores precisamos gostar da nossa atividade 

docente e executá-la com amor. Por vezes, adotamos ações na escola sem ao menos 

nos questionarmos se isso é bom ou ruim para a educação. Outras tantas, adotamos 

caminhos mais curtos e fáceis sem nos preocuparmos se essa é a melhor estratégia. 

Por ocasiões, somos o maior exemplo de individualismo, pois adotamos critérios que 

facilitam apenas a nossa vida, desconsiderando o coletivo. 

A falta de compromisso com o ser humano tem feito, muitas vezes, da educação 

apenas um instrumento para atender à demanda de uma minoria. Ser educador, na 

atualidade, é mais do que aceitar as regras impostas pelas instâncias superiores, é 

proporcionar ao aluno a transformação de sua vida e da sociedade em que faz parte. 

Todavia, não podemos ser ingênuos a ponto de acreditar que isso depende 
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unicamente do professor, em virtude de que há a necessidade do trabalho coletivo 

entre gestão, equipe pedagógica e professores. Considerar o desenvolvimento 

humano com base em uma concepção multidimencional é fazer a interação entre o 

objeto de conhecimento e as diferentes dimensões humanas, considerando, destas, 

tanto seus aspectos quanto os cognitivos, os afetivos, os sensoriais e os sociais. Para 

que essa construção se efetive, é preciso ter um trabalha articulado e 

democraticamente construído entre todos que fazem parte da comunidade escolar. B 

Buscar a construção do trabalho pedagógico de forma coletiva pode ser o 

primeiro passo para transformar a escola em um espaço mais humano e democrático. 

Nós educadores temos um papel importante no processo de humanização da 

educação, desse modo, ao adotarmos uma determinada teoria-metodológica, estamos 

nos colocando a favor ou contra o desenvolvimento humano. Muitas vezes, adotamos 

teorias baseadas no senso comum sem perceber as reais intenções que estas têm na 

construção da ideologia da classe dominante e no controle da sociedade. Dessa forma, 

reproduzimos velhos conceitos, valores e ideias que não contribuem para a 

transformação humana e social, pelo contrário, fazem com que a escola se desarticule 

de seus reais objetivos, que é educar para a formação integral do ser humano. 

A sociedade humana precisa, urgentemente, encontrar caminhos para 
humanizar a convivência entre os homens; precisa criar espaços para que 
cada homem possa conhecer-se e saber-se capaz de ser o criador de sua 
existência, podendo, assim, sentir-se sujeito da realidade que o cerca e dela 
fazer parte, tornando-se consciente de que pode e deve transformar essa 
realidade, na direção incorporada pelo coletivo (FRANCO, 2008, p. 111). 

Compreender como ocorrem os processos do ensino e da aprendizagem é uma 

das preocupações da educação. Muitas pesquisas questionam a fragmentação do 

conhecimento e apontam sérios problemas enfrentados pela educação em 

decorrência desse processo de ensino compartimentalizado, considerando-o um dos 

vilões da aprendizagem dos alunos. Sabemos que o conhecimento não se fragmenta, 

mas se complementa. No entendimento de Franco (2008, p. 41), é salutar para a 

educação empregar os conhecimentos das diferentes áreas no intuito de buscar 

melhorias no ensino: 

Continuo pensando que a ciência da educação pode agregar conhecimento 
de outras áreas sem perder sua identidade ou fragmentar seu objeto, desde 
que mantenha definido seu olhar especialmente sobre o fenômeno educativo 
e que se utilize dos conhecimentos aceitos por outras ciências de forma 
crítica, por meio de filtros pedagógicos e de reconstrução de seu universo 
conceitual (e não de substituição). 
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Ao ser perguntado sobre a forma de aprendizado que mais lhe chama atenção, 

através da questão “Você acha que aprende mais quando:”, tendo como opções de 

respostas: Lê sobre o assunto abordado em aula; O professor explica oralmente; Faz 

uma pesquisa com colegas; Outros. Obtivemos os resultados conforme Gráfico 9. 

 

Gráfico 9: Metodologias que mais contribuem para a aprendizagem, na concepção dos 

alunos. 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

  

Em análise a questão do Grafico 9, verifica-se a indicação pela oralidade do 

professor, como forma de aprendizado mais eficiente por parte do aluno, tendo 48% 

da preferencia entre as alternativas. No entanto, o segundo lugar entre as alternativas, 

nos demonstra que 36% dos entrevistados, indicam que aprendem mais quando leem 

sobre o assunto. Em ambas respostas, temos presentes modelos clássicos do ato de 

educar. 

 

2.4 DIVISÃO ESCOLAR  

 

 Ao longo da historicidade da educação, vêm se fragmentando os conhecimentos 

como se eles pudessem ser compreendidos de forma isolada; estuda-se, por exemplo, 

a Geografia como se esta não tivesse nenhuma relação com a História, a Sociologia 
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e tantas outras ciências. Essa forma de pensar o ensino faz com que nos esqueçamos 

de que, no universo, nada está isolado, que existe uma relação próxima entre todos 

os elementos da natureza e que as diversas áreas do conhecimento se completam, 

não se dividem. Mesmo tendo conhecimento da relação entre as diferentes ciências, 

a escola e nós professores enfrentamos enormes dificuldades para trabalhar de forma 

integrada. 

 A integração de todos os elementos da natureza e da relação das diferentes 

ciências no universo é inevitável e pode ser uma ferramenta para melhorar o ensino e 

a aprendizagem, mas, para que se efetive no âmbito escolar, oportunizando uma forma 

de melhor compreender e dar significado ao conhecimento escolar, faz-se necessário 

o envolvimento de todos em torno do projeto de integração. Nesse aspecto, não 

podemos nos esquecer de que, 

Além disso, tanto no ser humano, quanto nos outros seres vivos, existe a 
presença do todo no interior das partes: Cada célula contém a totalidade do 
patrimônio genético de um organismo policelular; a sociedade, como um todo, 
está presente em cada indivíduo, na sua linguagem, em seu saber, em suas 
obrigações e em suas normas (MORIN, 2003, p. 37). 

Se tudo está conectado, nada mais coerente do que adotar na escola o ensino 

de forma articulada entre as áreas de conhecimento, porque todas elas contribuem 

para a estrutura cognitiva e emocional do ser humano. 

Segundo Morin (2003, p. 42-43), foi a escola que ensinou a separar, o que fez 

com que, nela, as interações se tornassem uma “man’s land”, o que significa “terra de 

ninguém”, como assinala o autor: 

Como nossa educação nos ensinou a separar, compartimentar, isolar e, não, 
a unir os conhecimentos, o conjunto delas constitui um quebra-cabeça 
ininteligível. As interações, as retroações, os contextos e as complexidades 
que se encontram na man’s land entre as disciplinas se tornam invisíveis. Os 
grandes problemas humanos desaparecem em benefício dos problemas 
técnicos particulares. A incapacidade de organizar o saber disperso e 
compartimentado conduz à atrofia da disposição mental natural de 
contextualizar e de globalizar.  

Essa forma de ensino transformou a humanidade em blocos fragmentados, seres 

incapazes de fazer uma análise completa; e isso é preciso desenvolver nas gerações 

presentes, não podemos viver sozinhos e isolados por mais que as diferentes 

tecnologias nos façam pensar que não precisamos uns dos outros. Tanto no que diz 

respeito ao conhecimento quanto em questões sociais e ambientais, nossas ações 

individuais refletem no coletivo. A sociedade é o reflexo do que somos como indivíduos, 

ou seja, nós somos a sociedade. Por isso, é salutar compreender de forma globalizada 
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os diferentes aspectos da humanidade, do contrário, seremos incapazes de resolver 

nossos problemas.  

O global é mais que o contexto, é o conjunto das diversas partes ligadas a ele 
de modo inter-retroativo ou organizacional. Dessa maneira, uma sociedade é 
mais que um contexto: é o todo organizador de que fazemos parte [...]. O todo 
tem qualidades ou propriedades que não são encontradas nas partes, se 
estas estiverem isoladas umas das outras e certas qualidades ou 
propriedades das partes podem ser inibidas pelas restrições provenientes do 
todo (MORIN, 2003, p. 37). 

O autor, ao fazer a análise biográfica dos grandes pensadores, observa que estes 

dificilmente têm uma formação única, em geral, cursaram diferentes graduações e em 

áreas distintas. Isso mostra que, embora exista a fragmentação na escola tradicional, 

para que se possa ter um conhecimento mais aprofundado e com fundamentação, é 

importante conhecer várias áreas. Não há como separar uma coisa da outra, por isso 

o conhecimento perpassa os limites das disciplinas. A escola tradicional pouco 

contribui para a formação do aluno, uma vez que se comprova que o todo está nas 

particularidades, e insistimos em educar de forma disciplinar, dificultando a 

aplicabilidade do conhecimento na vida social. Como afirma Morin (2002, p. 14) 

quando se refere à falta de capacidade que o ser humano tem para processar o 

conhecimento: 

[...] o problema da complexidade tornou-se uma exigência social e política vital 
do nosso século: damo-nos conta de que o pensamento mutilante, isto é, o 
pensamento que se engana, não porque não tem informação suficiente, mas 
porque não é capaz de ordenar as informações e os saberes, é um 
pensamento que conduz a ações mutilantes.  

Ao longo das vivências na área da educação que alunos, professores e 

comunidade escolar enfrentam dificuldades em apropriar-se e transformar as 

informações em ferramentas de aprendizado. Na era da tecnologia, com a 

comunicação interligando o planeta mediante as sofisticadas tecnologias, nossos 

alunos permanecem na incompreensão. 

As diferentes tecnologias não dão conta de educar para a compreensão. Ensinar 

o ser humano a ser mais solidário, humano, consciente da sociedade em que vive e 

das ações dos seus atos é muito mais complexo. 

Ter acesso à informação não é garantia de que o aluno compreenda o contexto 

dela. Transmitir ou explicar é uma etapa necessária para conhecer, entretanto 

insuficiente para a compreensão humana. Para compreender algo ou alguém, é 

preciso estar aberto, disposto a entender, ter empatia, uma projeção e identificação. 
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Por essa razão, é fundamental que nosso aluno consiga perceber na escola o porquê 

de aprender algum determinado conteúdo, dar significado ao aprendizado; sem essa 

significação, não haverá a compreensão necessária para a efetivação da 

aprendizagem. 

Essa análise traz à tona o que a educação vivencia hoje. Estamos em um mundo 

globalizado, com milhares de informações sobre todos os assuntos e temos acesso, 

por meio das tecnologias, a praticamente tudo que desejamos saber, porém 

enfrentamos um grande problema: professores e alunos não conseguem organizar 

essa gama de informações. O questionamento que faço é: se nós adultos temos 

dificuldades em formular uma opinião ou em fazer uma crítica sobre as informações 

que nos chegam e os apelos que a mídia faz sobre a vida e o ser humano, como se 

sentem os nossos alunos que ainda são muito jovens e não têm compreensão para 

entender a forma como a sociedade se organiza? Como a escola enfrenta essa 

realidade? Nesse sentido, Tavares (2001, p. 51) enfatiza: 

Será que as instituições, as escolas dos diferentes subsistemas de ensino e 
de formação estão atentas e preparadas para essa nova realidade, já 
perceberam o seu alcance? As escolas serão efetivamente capazes de 
responder a esses enormes desafios, que pressupõem transformações 
radicais nas atitudes e nas concepções dos seus agentes, nos processos e 
nos conteúdos de ensino-aprendizagem, na sua organização e nos seus 
contextos?  

Enquanto na educação prevalecer a prática da indiferença, do individualismo, da 

responsabilização apenas do aluno pelo fracasso escolar, em que o aluno que se 

difere dos padrões é tratado com indiferença e hostilidade, será difícil efetivar uma 

educação que tenha como finalidade a compreensão. É o que Morin (2003, p. 96) 

chama de egocentrismo, “tapeação de si próprio, provocando autojustificação, pela 

autoglorificação e pela tendência a jogar sobre outrem, estrangeiros ou não a causa 

de todos os males.” A escola como espaço dos conhecimentos universais e com a 

maior concentração de intelectuais precisa ter uma visão mais ampla, ultrapassar as 

fronteiras da sala de aula. No entanto, não é isso que observamos em grande parte 

dos centros educacionais, ao contrário, a escola acaba sendo um espaço de 

ostentação e de consagração do egocentrismo. 

Compreender consiste, em primeiro lugar, compreender a incompreensão, isso 

demanda esforço, uma vez que existe a necessidade de não condenar, e sim de se 

colocar no lugar do outro, entender que somos seres falíveis, por isso nós professores 

precisamos nos autoavaliar, para que possamos agir de forma mais humana na 
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vivência em sociedade, sem julgar ou condenar. Tudo isso exige tolerância, aceitação 

das ideias contrárias às nossas; precisamos aprender com a cultura do outro. Para 

que haja a compreensão, faz-se necessário aprender e reaprender constantemente. 

Também, é fundamental, nesse processo, compreender as causas dessa 

incompreensão e o papel do indivíduo na sociedade em que vive. 

 

2.5 O SUJEITO SOCIAL  

 

O desenvolvimento do ser humano ocorre no conjunto, individual, social e de 

espécie, ou seja, o desenvolvimento das autonomias individuais, das sociais e do 

sentimento de pertencimento a uma espécie. A essa interação, Morin (2003, p. 106) 

chama de tríade: “[...] a ética propriamente humana, [...] deve ser considerada como a 

ética da cadeia de três termos indivíduo/sociedade/espécie, de onde emerge nossa 

consciência e nosso espírito humano. Esta é a base para ensinar a ética do futuro.” 

Nesse aspecto, a educação tem o compromisso da humanização, do respeito a todas 

as formas de vida, de buscar a união na diversidade, o respeito ao outro e a si mesmo 

na diferença, de desenvolver a compreensão, a solidariedade e de ensinar a ética 

humana. 

A pesquisa buscou saber dos entrevistados o que significava cursar o ensino 

médio integrado em uma instituição federal, a questão visava identificar se os motivos 

estavam pautados na qualidade do ensino como possibilidade de estar melhor 

preparado para o vestibular, o fato de manter-se ocupado(a) em tempo integral 

(característica do modelo de ensino integrado), maiores chances de entrar no mercado 

de trabalho, pelo diploma profissionalizante ou ainda pelo prestígio de estudar em uma 

escola pública federal. Os resultados estão expostos no Gráfico 10. 
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Gráfico 10: Significados de estudar no ensino médio integrado do IF, na concepção 

dos alunos. 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Nesta pergunta, 33% dos entrevistados afirmam que o técnico integrado significa 

para eles a garantia de emprego, o que demonstra alinhamento entre os alunos e o 

propósito dessa modalidade. Mesmo assim, 29% responderam ser a melhor 

preparação para o vestibular, como significado de ensino médio integrado, pois há um 

número maior da carga horária, mesmo que esta seja para disciplinas específicas de 

cada curso. A opção “Prestígio Pessoal”, ocupou a terceira colocação entre os 

entrevistados, com 20% de preferencia, o que demonstra o respeito do estudantes ao 

ensino do IF, campus Videira. 

Na relação aluno e sociedade, a educação tem o compromisso de ensinar para 

a democracia. Não podemos separar o aluno da sociedade, uma vez que ambos estão 

interligados e se constroem mutuamente, o cidadão faz a democracia que determina 

a cidadania. Nessa ação, o ser humano tem a liberdade de impor seus desejos, mas 

também o compromisso com a construção da sociedade em que vive. O que exige 

compromisso e respeito à diversidade. 

A democracia não tem sido efetivada integralmente, e o avanço das tecnologias 

que contribui para a democratização também é ferramenta de retrocesso, uma vez que 
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produz a ignorância e a cegueira da humanidade. Um exemplo disso é a 

hiperespecialização, que faz com que se fragmente cada vez mais o saber. Como 

ocorre com o conhecimento técnico realizado por especialistas, fazendo com que o 

cidadão comum perca o direito a esse conhecimento, criando uma dualidade entre os 

que conhecem e não socializam e os ignorantes, no caso os cidadãos comuns. 

Criando o que Morin (2003, p.112) chama de “‘nova classe’ e os cidadãos”. 

Na relação do ser humano com sua espécie, é fundamental lembrar que essa é 

uma relação de solidariedade, de consideração do ser humano em sua totalidade, 

percebendo que a espécie humana faz parte da natureza e compõe o planeta, por 

essa razão, ele tem também a função de preservar e zelar por toda espécie de vida. 

Essa harmonização planetária é inclusive uma das funções que a escola, em seu papel 

educativo, precisa desempenhar, já que a formação integral do sujeito compete 

também a essa instituição. A provocação feita à nova geração de professores é dar 

conta de organizar cientificamente as informações disponíveis e dar significado ao 

saber escolar. Essa não é uma ação fácil, tampouco impossível, todavia exige nova 

visão do que é ensinar e aprender para a vida. Nós professores, pesquisadores, 

gestores e técnicos das escolas precisamos unir forças e integrar o conhecimento. 

Somos sabedores de que, 

Estamos sendo bombardeados constantemente por informação não só de 
nível muito discutível, mas até, com frequência, falsa e contraditória, com o 
agravante de que os diferentes sistemas não podem funcionar sem 
informação, sem memórias. Porém, as que nos chegam em catadupa, pelos 
mais variados meios de comunicação social e pelas novas autoestradas da 
informação, deverão ser mais trabalhadas, joeiradas, criticadas, selecionadas 
e organizadas em sistemas coerentes e consistentes; caso contrário, irão 
avolumar essa enorme lixeira que invade cada vez mais o nosso espaço 
disponível, subjugando-nos (TAVARES, 2001, p. 63). 

A qualidade da informação que os professores e alunos têm acesso é por vezes 

duvidosa, por essa razão a escola e o professor têm um papel importante na 

construção dos saberes dos alunos. A escola precisa promover ações que auxiliem o 

aluno a superar suas dificuldades e seus limites, para que ele possa alcançar, no 

decorrer do processo educativo, o mais alto desenvolvimento intelectual, social e 

humano. O desenvolvimento efetivo do ser humano ocorre por meio do longo processo 

que este percorre, na convivência social e cultural, e por intermédio da mediação que 

a escola faz. 

Nesse processo, vale enfatizar novamente, é importante que nós professores 

abordemos os conteúdos a partir do conhecimento prévio do aluno e, com esses 
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conteúdos passemos a construir, mediar, desafiar e projetar a potencialidade dos 

alunos. Para isso, precisamos conhecer e respeitar a individualidade de cada um, 

propondo ações pedagógicas de acordo com a sua necessidade e potencialidade. O 

que significa abrir mão de teorias conservadoras ou até mesmo preconceituosas, das 

atividades estritamente individualizadas, da memorização e das concepções que 

entendem que aprender é privilégio de poucos. Adotar uma postura pedagógica na 

qual todos os alunos têm capacidade de aprender – o que os difere é a forma como 

aprendem – significa se comprometer para que haja diálogo, troca, cooperação, 

confiança e trabalho coletivo. Assim, o aluno não é o único responsável pelo seu 

sucesso ou fracasso escolar. 

Na sociedade emergente, que se quer qualidade e excelência, tudo aponta 
para organizações nas quais as escolas deverão ter um relevo especial, ser 
mais desenvolvidas, reflexivas e flexíveis, mais resilientes, capazes de dar 
respostas rápidas e eficazes, ainda que os custos sejam mais elevados. Essa 
rapidez e eficácia, porém, não se compadecem com sistemas burocráticos 
demasiadamente complexos, pesados, lentos, rígidos, concentrados, 
autoritários.  Diante dessa situação, não se aconselha o caos, a confusão, a 
anarquia, mais ou menos organizada, mas também sabemos que as 
organizações mais democráticas, reflexivas, rápidas, eficazes, flexíveis, 
persistentes são as que respondem melhor aos desafios dos novos tempos 
(TAVARES, 2001, p. 49). 

Nessa ação, cabe reforçar que o nosso saber de professores precisa transitar 

nas diferentes áreas do saber, para auxiliar os alunos a compreender as inúmeras 

informações a que têm acesso. O professor tem a responsabilidade de mediar os 

processos do ensino e da aprendizagem, já que se considera que ele encontra-se em 

um nível de conhecimento mais elevado. Para essa sistematização efetiva do saber, 

é preciso ir além da disposição disciplinar dos conteúdos, considerando o aluno na sua 

integralidade. Enquanto o professor planeja ações para que os alunos aprendam, o 

aluno é provocado a buscar o conhecimento, pois ambos são responsáveis pelo 

processo de ensinar e aprender. 

Quando o fazer pedagógico é planejado e desenvolvido coletivamente, três 

prioridades   podem ser ressaltadas, na concepção de Polonia, Dessen e Silva (2005, 

p. 75): 

Primeiro [...] as influências mútuas intercambiáveis entre as pessoas que 
participam ou compartilham uma dada atividade, ou seja, o comportamento 
de A interfere e influencia no comportamento de B – e vice-versa. [...]. 
Segundo [...] possibilidade de que um dos participantes tenha mais influência 
sobre o outro em um determinado tempo, [...] Terceiro [...] dentro da 
complexidade em que ocorre a relação entre os participantes.  
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Nessa relação, a aprendizagem e o desenvolvimento são facilitados, provocando 

um equilíbrio que beneficia a evolução do saber. Sempre que um dos integrantes do 

grupo evolui, o colega, de alguma forma, consegue aproveitar esse avanço para si. 

Se o professor transforma o conhecimento integral, o aluno poderá contribuir para 

modificar o seu contexto social. Vigotski (2003) observa que o professor tem papel 

fundamental na transformação da visão fragmentada da educação. Ele precisa 

entender que sua função de educador não pode se limitar a transmitir o conteúdo de 

sua disciplina, é indispensável levar em consideração o todo que forma a escola e o 

aluno: 

Portanto o professor tem um novo e importante papel. Ele tem de se 
transformar em organizador do ambiente social, que é o único fator educativo. 
Sempre que ele age como um simples propulsor que lota os alunos de 
conhecimento, pode ser substituído com êxito por um manual, um dicionário, 
um mapa, ou uma excursão. Quando o professor dá uma aula ou explica uma 
lição, ele assume só em parte o papel de professor, precisamente na parte de 
seu trabalho em que estabelece a relação da criança com os elementos do 
ambiente que agem sobre ela. Mas sempre que expõe apenas fragmentos de 
algo preparado, ele deixa de ser professor (VIGOTSKI, 2003, p. 292).  

 Para Ott (2013 p. 66), a escola hoje se encontra em crise não apenas por deixar 

de corresponder às necessidades dos alunos, mas também porque “Trata-se de uma 

escola que abandonou a ideia de ensinar o conhecimento organizado e o 

desenvolvimento do raciocínio para ocupar-se fundamentalmente com o ensino de 

conteúdos fragmentados e uma simbologia que só sobrecarrega a mente dos alunos.” 

Muitas vezes, a escola se preocupa em cobrar do professor que dê conta dos 

conteúdos, que faça adesão a todas as propostas das políticas educacionais sugeridas 

pelos organismos nacionais e internacionais, e se esquece do essencial, dar conta de 

efetivar a aprendizagem.  

 O professor não é o único responsável pela forma como desenvolve sua prática. 

Precisamos lembrar que a formação dos educadores no Brasil leva em consideração 

as políticas educacionais implantadas ao longo da história. Enquanto o país vivia o 

processo de industrialização, houve forte apelo para o desenvolvimento da educação 

profissional. As políticas educacionais também eram focadas no tecnicismo, 

consequentemente, a formação dos professores seguiu a mesma linha. É relevante 

observar que uma formação nessa perspectiva não leva em consideração o contexto:  

A dimensão técnica é privilegiada, analisada de forma dissociada de suas 
raízes político-sociais e ideológicas, e vista como algo “neutro” e meramente 
instrumental. A questão do “fazer” da prática pedagógica é dissociada das 
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perguntas sobre o “por que fazer” e o “para que fazer” e analisada de forma, 
muitas vezes, abstrata e não contextualizada (CANDAU, 2013a, p. 15). 

Um dos problemas que a educação enfrenta no que diz respeito às práticas 

educativas no Brasil é o fato de muitos profissionais terem o trabalho de professor 

como uma atividade na qual o conhecimento e o comprometimento ficam em segundo 

plano. De acordo com Brandão (2013, p. 62), essa visão sobre a educação tem suas 

raízes na historicidade da educação e no desprestígio que a profissão de professor 

tem: 

A didática que se usa é forjada na prática. Esse fato, somado ao desprestígio 
crescente da profissão – que por isso não tem como selecionar os que 
acolhem como profissão – faz com que seja um “campo residual” de mercado 
de trabalho. Enormes contingentes de “profissionais provisórios” (“se não 
conseguir... vou ser professor”...) entram assim para o magistério, 
incapacitados de “elaborar sua didática na prática”, porque a rejeitam, nela 
não se envolvem e dela não gostam.  

No Brasil, assim como em outros países, a formação inicial dos professores não 

atende às reais necessidades que a prática exige deles. Não existe uma receita ou 

fórmula que garante o sucesso do trabalho do professor. É ele que, em sua busca 

diária, identifica a melhor forma de ensinar. Essa forma varia de acordo com o grupo 

de alunos, da sociedade em que estes estão inseridos, da condição humana e social 

que o professor dispõe, do tipo de formação que recebeu, entre tantos outros fatores. 

Atualmente, em boa parte dos cursos de licenciatura, a aproximação do futuro 
professor à realidade escolar acontece após ter passado pela formação 
“teórica” tanto na disciplina específica como nas disciplinas pedagógicas. O 
caminho deve ser outro. Desde o ingresso dos alunos no curso, é preciso 
integrar os conteúdos das disciplinas em situações da prática que coloquem 
problemas aos futuros professores e lhes possibilite experimentar soluções. 
Isso significa ter a prática, ao longo do curso, como referente direto para 
contrastar seus estudos e formar seus próprios conhecimentos e convicções 
a respeito, isso quer dizer que os alunos precisam conhecer o mais cedo 
possível os sujeitos e as situações com que irão trabalhar (PIMENTA, 2011, 
p. 55). 

 Além do contato entre a teoria e a prática durante o estágio, as aulas técnicas e 

da base comum subdividem o tempo das aulas entre períodos em sala de aula e outros 

em laboratórios; essa divisão fica a critério do professor. Entretanto, para construir 

conhecimento no Ensino Básico, é necessária a articulação entre teoria e a prática. 

Ter domínio teórico do que se ensina é fundamental, mas não suficiente para ser um 

bom professor. Conhecer a realidade, saber fazer a crítica, refletir e ter a sensibilidade 

de reconhecer em si e no outro um ser humano em constante construção e 

reconstrução é fundamental para que a escola passe a atender às expectativas dos 

alunos e da comunidade escolar. 
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Todo educador sabe, hoje, que as práticas educativas, ocorrem em muitos 
lugares, em muitas instâncias formais, não formais, informais, elas acontecem 
nas famílias, nos locais de trabalho, na cidade e na rua, nos meios de 
comunicação e também, nas escolas. Não é possível mais afirmar que o 
trabalho pedagógico se reduz ao trabalho docente nas escolas. A ação 
pedagógica não se resume a ações docentes, de modo que, se todo trabalho 
docente é trabalho pedagógico, nem todo trabalho pedagógico é trabalho 
docente (PIMENTA, 2011, p. 32-33). 

Mesmo que a maioria de nós professores já temos um conhecimento teórico 

sobre nossa disciplina, não podemos dispensar a formação continuada. Ela é 

necessária e fundamental para a melhoria dos processos do ensino e da 

aprendizagem na sala de aula. Para isso, essa formação também precisa levar em 

consideração a realidade escolar e a necessidade de cada professor. Vemos muita 

formação ocorrendo de forma generalizada, sem levar em consideração as 

especificidades do professor. Muitas vezes, essa formação acaba sendo superficial e, 

ao invés de incentivar o professor na busca da especialização, desmotiva-o. 

Formar o educador, a meu ver, seria criar condições para que o sujeito se 
prepare filosófica, científica, técnica e afetivamente para o tipo de ação que 
vai exercer. Para tanto, serão necessárias não só aprendizagens cognitivas 
sobre os diversos campos do conhecimento que o auxiliem no desempenho 
do seu papel, mas – especialmente – o desenvolvimento de uma atitude 
dialeticamente crítica, sobre o mundo e sua prática educacional (LUCKESI, 
2013, p. 28-29). 

É necessário que o professor tenha clareza do seu papel em sala de aula e atuar 

da melhor forma para que a escola seja espaço de construção de conhecimento e não 

apenas de reprodução e memorização de saberes já legitimados. “Em suma, o 

professor ideal é alguém que deve conhecer sua matéria, sua disciplina e seu 

programa, além de possuir certos conhecimentos relativos às ciências da educação e 

à pedagogia e desenvolver um saber prático baseado em sua experiência cotidiana 

com os alunos” (TARDIF, 2012, p. 39). 

Diante esse contexto, o trabalho deve estar interligado entre professor, aluno, 

escola e a sociedade que todos os envolvidos almejam.  

 

 

 

 



 

 

CONSIDERAÇÕES 

 

 A realização dessa dissertação me possibilitou adentrar em um campo até então 

desconhecido na minha carreira, pelo fato de debruçar-me em uma área em que a 

educação tampouco métodos de ensino e de aprendizagem não são discutidos, me 

refiro às áreas da comunicação e administração. Embora, sempre eu tivesse envolvido 

com o meio escolar e acadêmico durante minha formação profissional, aqui desfiz 

alguns mitos que me intrigavam desde os primeiros anos como docente, os quais 

revelo nessas considerações. 

 Se pudesse eleger entre as prioritárias, destacaria os resultados obtidos com 

relação ao tempo de exposição do professor com o aprendizado na percepção do 

estudante. Nesta pergunta, os entrevistados afirmaram maciçamente que o tempo de 

exposição não tem a ver com a aprendizagem, claro que devemos respeitar a amostra 

reduzida dos envolvidos na entrevista, porém, cabe um primeiro alerta para as 

instituições que investem tempo, dinheiro e segurança no quesito “horário”. A pesquisa 

nos demonstra em outras palavras que, o estudante prefere quinze minutos de uma 

boa aula, a cinquenta minutos de uma aula retrógrada, cansativa e baseada em tempo 

e não em conteúdo. 

 Quantos são nossos colegas preocupados com o relógio, em dar mais uma 

atividade, ou ainda a torturante folha de resumo “valendo nota”. Quantos são os que 

cuidam o relógio e o guarda que passa na porta anotando aqueles que saíram mais 

cedo, para no outro dia levar ao chefe os nomes dos “malfeitores" da educação. 

Soubessem eles, que provavelmente esses são os professores que os estudantes 

mais aprendem, mais trocam conhecimento, enfim, os que mais desenvolvem a 

verdadeira essência da educação. 

 Importante também ressaltar a pergunta sobre a influência na escolha da 

escola, no caso especifico, do Instituto Federal, regime integral. Os resultados 

apontam a família como grande incentivadora da educação, o que nos demonstra que 

está na base o fundamento de uma educação motivadora e de resultados prósperos. 

Sim, o jovem escuta a família, portanto, esta pesquisa nos mostra a relevância dessa 
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instituição “família" para essa geração, os quais muito acreditam não dar ouvidos ou 

importância para o que pensam os seus. 

 Quando a pergunta teceu sobre o interesse em realizar um curso superior, fiquei 

mais uma vez impressionado, levando em conta que o curso integral profissionalizante, 

visa já inserir o estudante ao mercado de trabalho. Percebemos nas respostas que 

98% dos entrevistados afirmaram interesse em ingressar em alguma graduação. 

Pesquisas futuras poderão desvendar se esse número expressivo é registrado dede o 

início do ensino médio integral, ou se é modificado após a experiência com os 

professores do IFC- Videira. Nesta mesma linha, perguntei sobre os cursos que mais 

interessavam aos entrevistados e pouco mais da metade indicou a área de engenharia 

como preferência, demonstrando coerência com relação aos cursos oferecidos 

(Agropecuária, Eletroeletrônica e Informática). Mesmo assim, áreas como a saúde, em 

especial a medicina, foram indicadas, demonstrando que o interesse pelo curso 

integral não estava relacionado com a área de preferência para a graduação. Uma das 

possibilidades, pode ser a maior acessibilidade do estudante de escola pública 

ingressar em universidades públicas e, ou, a qualidade de ensino oferecida no IFC-

Videira, perguntas que poderão nortear futuras pesquisas.  

 Foi observado também a atenção do estudante com relação às metodologias 

mais utilizadas pelos professores em sala, onde 69% dos entrevistados indicaram o 

uso de equipamentos multimídia como apoio metodológico, resultado que devemos 

analisar com cuidado, evitando a proliferação do “professor data show”, que parece 

não conseguir trabalhar na possibilidade de ausência disso que passa a ser uma 

“bengala" metodológica. 

 A frieza da relação professor e estudante cai por terra quando nenhum dos 

entrevistados optou pela “não interferência nos processos de ensino e da 

aprendizagem”, quando perguntado que tipo de relação era mais propícia para a 

aprendizagem, onde a resposta “Representam um fator determinante nos processos 

de ensino e da aprendizagem”, atingiu 41% dos entrevistados. Isso nos demonstra que 

o estudante precisa sim, de uma ponte que o leva até o professor, onde tal ponte só 

pode ser criada a partir da disposição do professor em cosntruí-la. 

 Outra pergunta que me surpreendeu foi “Você acha importante os professores 

abordarem em sala de aula temas como política, mercado de trabalho e vida em 

sociedade?”. Em um mundo capitalista, onde o jovem parece se importar muito mais 
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com as possibilidades de ganhar dinheiro a que se preocupar com questões mais 

amplas, as respostas foram em peso para o “sim, esses assuntos devem ser 

abordados na escola”, destruindo a ideia de que a escola deve unicamente preparar 

para o vestibular e não para a vida, destruindo também a ideia de que muitos adultos 

possuem da alienação dos jovens com relação aos aspectos sociais, culturais e 

econômicos que os cercam. 

 Sobre o significado para o estudante em ser educando do IF-Videira em regime 

integral profissionalizante, 33% afirmaram que significa “garantia de emprego”. Porém, 

chamou atenção a resposta que indicava “prestígio pessoal, já que é uma instituição 

federal”, que somou 20%, demonstrando talvez uma quebra da ideia que temos sobre 

escolas públicas e sua qualidade. A partir do momento que o estudante passa a ter 

orgulho do local em que estuda, podemos dizer que os motivos, embora possam ser 

tantos, pode estar arraigado na qualidade de ensino oferecida, fator novo para a 

educação pública brasileira em que os IF’s podem estar diretamente colaborando para 

a quebra de um paradigma negativo. 

 Os resultados da pesquisa aplicada nesta dissertação, nos demonstram que o 

estudante possui opinião sobre conceitos, modelos e práticas em que está diretamente 

envolvido. Embora poucas vezes este agente tão importante da educação é ouvido, o 

que parece um absurdo, sendo que deveria ser o principal alvo de todo o processo 

educativo. 

De qualquer modo, a pesquisa demonstrou a maturidade com que o estudante 

do ensino médio dos terceiros anos do IF Videira possuem com relação a questões 

como práticas pedagógicas, processo de ensino e aprendizagem, bem como a 

importância da vida em sociedade. Verifica-se o exposto nas respostas dos 

entrevistados, onde encontramos, por exemplo, quando foi perguntado sobre o que 

representa aprender, as seguintes afirmações: “Aprender significa entender um 

conteúdo, sendo que esse deve ser lembrado o resto da vida, pois caso contrário não 

é aprendizado”, ainda encontramos: “aprender vai além de tirar notas boas ou ir bem 

em provas, isso é decorar, aprender é através de aulas práticas, de entender como e 

o porque das coisas, com dinâmicas, paródias e conteúdos atrativos”. 

Pessoalmente fico satisfeito com os resultados desse trabalho, que cumpriu seu 

papel no mundo da pesquisa, onde através de algumas respostas, nos é aberto 

inúmeras possibilidades de novas perguntas.
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APÊNDICE A  

 

Questionário 1 aplicado a todos os estudantes participantes da pesquisa1 

 

UNIVERSIDADE ALTO VALE DO RIO DO PEIXE 

PROGRAMA DE MESTRADO INTERDISCIPLINAR 

 

Mestrando: Alexandre Carvalho Acosta 

Orientador: Adelcio Machado dos Santos 

Questionário com os alunos 

Dados de Identificação 

Cidade onde mora: _______________________________ 

Sexo:  

(  ) Masculino   

 (  ) Feminino 

 

Faixa etária: 

 (  ) 15 anos   (  ) 16 anos   (  ) 17 anos   (  ) 18 anos    (  ) 19 anos ou mais 

Questões de referência 

1. Você pensa em fazer um vestibular para ingressar no ensino superior? 

(  ) Sim. 

(  ) Não. 

 

2. O curso que você pretende realizar você se interessou porque: 

(  ) Sugestão da família. 

(  ) Profissão que rende bastante dinheiro. 

(  ) Recomendação de amigos. 

(  ) Gosto da área. 

(  ) Acho que vou gostar da área. 

(  ) Recomendação de amigos, egressos deste curso. 

(  ) Sempre quis, desde pequeno(a). 

                                                 
1
 Fonte: elaborado pelo pesquisador. 

 



106 

 

3. Caso você NÃO passe na primeira tentativa para o vestibular do curso que 

pretendes realizar, você: 

(  ) Vai continuar tentando pelo menos mais uma vez. 

(  ) Vai continuar tentando até duas vezes. 

(  ) Vai continuar tentando até passar para o curso escolhido. 

(  ) Vai tentar outro curso. 

 

4. Em qual curso você pretende se formar na graduação? 

(  ) Medicina. 

(  ) Na área em que estou fazendo o ensino técnico. 

(  ) Na área de Engenharia. 

(  ) Na área da saúde, não em medicina. 

(  ) Na área de humanas. 

 

5. Você acha importante os professores abordarem em sala de aula temas 

como política, mercado de trabalho e vida em sociedade, mesmo que esses 

assuntos não sejam de suas disciplinas? 

(   ) Sim, pois independente da disciplina, assuntos sobre a vida também devem ser 

abordados na escola. 

(   ) Não, pois perdemos tempo em questões que não caem no vestibular. 

(  ) Não, porque esses assuntos aprendemos em casa, não na escola. 

 

6. Quando algum professor trata de um tema relacionado à vida (política, 

mercado de trabalho, vida em sociedade), você: 

(  ) Sente-se interessado, para poder comparar com seu pensamento sobre o 

assunto. 

(  ) Acha que o professor deve apenas tratar do conteúdo de sua matéria. 

 

7. Sobre a expressão Neoliberalismo, você: 

(  ) Nunca ouviu falar. 

(  ) Sabe exatamente o que significa. 

(  ) Já ouviu falar, mas não saberia explicar o que significa. 
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8. Você acha que aprende mais quando: 

(  ) Lê sobre o assunto abordado em aula. 

(  ) O professor explica oralmente. 

(  ) Faz uma pesquisa com colegas. 

(  ) Outro. 

Qual_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 

APÊNDICE B  

 

Questionário 2 aplicado a todos os estudantes participantes da pesquisa2 

 

UNIVERSIDADE ALTO VALE DO RIO DO PEIXE 

PROGRAMA DE MESTRADO INTERDISCIPLINAR 

 

Mestrando: Alexandre Carvalho Acosta 

Orientador: Adelcio Machado dos Santos 

 

Questionário com os alunos 

Dados de Identificação 

Sexo:  

(  ) Masculino   

 (  ) Feminino 

Faixa etária: 

 (  ) 15 anos   (  ) 16 anos   (  ) 17 anos   (  ) 18 anos    (  ) 19 anos ou mais 

Reprovou alguma vez? 

 (   ) Sim, ...... vez(es). 

 (   ) Não 

Questões de referência 

Você gosta de estudar nesta escola?  

(  ) sim  

 (  ) não  

Por quê? 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

.................. 

2. A escolha pelo Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio ocorreu por: 

(  ) Sugestão da família. 

(  ) Recomendação de amigos, egressos deste curso. 

                                                 
2
 Fonte: elaborado pelo pesquisador. 
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(  ) Identificação com a área técnica que escolheu. 

(  ) Interesse em prosseguir com o ensino superior, na área agropecuária. 

(  ) Outro. Qual? 

................................................................................................................... 

 

3. O Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio, para você, significa: 

(  ) Uma forma de se manter ocupado o dia todo (pelo fato de ser de tempo integral). 

(  ) Uma possibilidade de preparação para o vestibular. 

(  ) A garantia de um emprego, tão logo o curso seja concluído. 

(  ) Prestígio pessoal, uma vez que é um curso técnico, realizado numa instituição 

federal. 

(  ) Outro. 

Qual?................................................................................................................... 

 

4. As boas relações professor/aluno (diálogo, respeito, atenção...), em sala de 

aula: 

(  ) Não interferem nos processos do ensino e da aprendizagem. 

(  ) Contribuem significativamente para que o aluno aprenda melhor. 

(  ) Representam um fator determinante nos processos do ensino e da 

aprendizagem. 

( ) Constroem um ambiente de liberdade e de confiança para tornar possível a 

retomada de conteúdos não assimilados. 

 

5. É possível afirmar que as relações professor/aluno que estão ocorrendo em 

sua sala de aula, são: 

(   ) Boas: todos os professores mantêm um bom relacionamento com os alunos. 

(   ) Regulares: poucos são os professores que mantêm boas relações com os 

alunos. 

(  ) Deficitárias: periodicamente ocorrem episódios de desentendimentos e 

incompreensões entre professores e alunos, dificultando os processos do ensino 

e da aprendizagem. 

(  ) Ruins: representam o fator que mais contribui pelo baixo rendimento dos alunos. 
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6. As metodologias mais utilizadas pelos professores em sala de aula são: 

(  ) Aulas expositivas (ensinar pela palavra falada: o professor fala e os alunos 

aprendem,  ouvindo). 

(  ) Uso de equipamento de multimídia. 

(  ) Pesquisas (bibliográficas ou outras). 

(  ) Projetos, experiências e experimentos práticos. 

(  ) Uso do livro didático. 

(  ) Outras. 

Quais?................................................................................................................ 

 

7. As metodologias que mais contribuem para a sua aprendizagem são: 

(  ) Aulas expositivas. 

(  ) Uso de equipamento de multimídia. 

(  ) Pesquisas (bibliográficas ou outras). 

(  ) Projetos, experiências e experimentos práticos.  

(  ) Uso do livro didático. 

(  ) Outras. 

Quais?............................................................................................................... 

 

8. Sobre a relação tempo exposição do professor/aprendizado, você pensa que: 

(  ) Quanto mais tempo o professor explicar mais eu aprendo. 

(  ) O tempo não tem a ver com aprendizagem, posso ficar menos tempo e aprender 

mais que um longo tempo de exposição do professor. 

 

9. O que representa aprender, para você? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………… 

 

10. As dificuldades que você enfrentou durante estes 3 anos no Curso Técnico 

decorrem de: 

(   ) Metodologia utilizada pelos professores,  ela não contribui para a aprendizagem. 
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(    ) Falta estudo e dedicação por parte do aluno. 

(   ) A relação entre aluno e professor é distante e por isso não permite que o aluno 

tire dúvidas. 


