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Apresentação 
 

 Prezado(a) cursista, 
  
 Esse segundo módulo intitulado Ensino Diferenciado: didática e práticas 

pedagógicas em educação de adultos é fruto da sistematização e do trabalho pedagógico 

que se tenta estampar para as escolas do Sistema Prisional no Estado do Tocantins. 

 No primeiro módulo discutiu-se em torno das Metodologias em educação de 

adultos e, de lá para cá, muito já deve ter sido agregado por você – professor, professora e 

agente prisional – em sua prática educativa com adultos sob custódia.  

 Mas é necessário mais... muito mais! Queremos que você possa contribuir para 

uma ressocialização real desses educandos. Isso não será algo fácil, nem imaginamos que 

isso ocorrerá da noite para o dia. Essa é uma construção diuturna de todos os envolvidos. 

Trata-se de uma conquista! 

 É nesse ‘tom’ de conquista que incentivamos você a encarar esse material didático 

como um complemento a sua prática pedagógica. Longe de ser uma ‘receita’, encaramos 

cada módulo como partes ou ingredientes de uma prática pedagógica que vai se 

consolidando a cada hora, a cada dia e mês... Não por ‘especialistas’ renomados, mas por 

especialistas que tem vivenciado o fazer com adultos sob custódia, todos os dias.  

 É como afirmamos em nosso primeiro módulo: 

Não temos respostas fechadas, estamos construindo-as. Isso é o 
que vivenciam diariamente e de forma contraditória professores, 
coordenadores, diretores e supervisores que estão envolvidos na 
educação de ressocializandos adultos no Estado do Tocantins.  
Não sabemos ao certo quais os resultados que alcançaremos ou, 
mesmo se sobreviveremos, em nossos pensamentos e 
perspectivas, à ação da Sociedade. Porém sabemos algo, algo só 
nosso – não fruto de um sentimentalismo pelo sofrimento alheio, 
seja a do preso, de sua família, dos agentes penitenciários ou 
mesmo o nosso – que a educação não se presta ao fim de 
dominar, mas ao de emancipar.  

  

 Esperamos que você – professor, professora e agente prisional – participe de uma 

emancipação a priori: a sua como indivíduo pensante, atuante e quiçá, transformador!  

 
Palmas, Outubro de 2006. 

 
Gilson Pôrto Jr 

Coordenador da Formação do Projeto Ressocialização Educativa  
no Sistema Prisional do Estado do Tocantins 
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Unidade 1 
A didática e o processo de ensinar e aprender 

 
                                     

 
 
Objetivos 

 Reconhecer os condicionantes inerentes ao teorizar e ao fazer pedagógico. 
 

 Favorecer a compreensão da importância da didática no processo de ensino-
aprendizagem. 

 
 

Introdução 

Começaremos nosso estudo neste texto, com uma pergunta que parece básica 
para o processo de ensinar e aprender, mas, que na realidade é de grande relevância para 
a prática pedagógica do professor.  Aí vai a pergunta. Qual a importância de estudar 
didática? Esta resposta será construída ao longo do texto, ao refletirmos sobre o que é a 
didática? E como o professor pode e deve utilizá-la? 
 
 Se refletirmos um pouco, podemos chegar a conclusão que um dos piores 
comentários que um professor pode receber a respeito do seu trabalho (além de “ele não 
sabe a matéria”) é a reclamação de que “ele não sabe explicar” ou de que “ele não tem 
didática”. O que isso quer dizer? Isso pode dizer pouco, se o professor assumir que o 
processo de ensino-aprendizagem nada tem haver com a aula. Na maioria das vezes, 
quando alguém diz que um professor “não tem didática” ele está dizendo que “ele não 
sabe ensinar”, o que, não raro, significa “ele não sabe dar aulas”.  
 
 A didática é importante para a aprendizagem do aluno na aula? Sim. A didática 
está ligada a parte instrumental do trabalho pedagógico do professor. Sua utilidade é 
imensa, pois sem ela, os meios escolhidos pelos professores para concretizarem o 
processo de ensino-aprendizagem poderiam, simplesmente, não serem os melhores para 
o ensinar e o aprender e, neste caso, a educação seria um verdadeiro faz de conta.  
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  Na verdade, a didática busca os meios para que a educação aconteça, assim, ter 
didática não é só ter “meios para o ato educativo”. No ensino, ainda que os meios 
materiais sejam importantes, eles são apenas coadjuvantes.  

 
O estudo da didática impõe-se como necessário a todos aqueles que desejam 

tornar o ensino mais eficiente, e por isso mesmo adaptado às possibilidades e 
necessidades do educando. Pode dizer-se que é através da didática que se conseguem as 
técnicas para dirigir o ensino. A didática interessa-se mais pelo modo através do qual o 
ensino se processa do que mesmo pelo ensino em si. Hoje, a formação didática daqueles 
que desejam ensinar, está em primeiro plano; está havendo uma tomada de consciência 
quanto da necessidade da didática para a formação do educando e do educador. 

 
Há algumas décadas, havia uma idéia generalizada de que para ser bom professor 

bastava conhecer a disciplina a lecionar. A única preocupação era com o conteúdo da 
disciplina. Porém, a prática contemporânea vem mostrando que esta afirmativa não é 
coerente com o processo de ensino-aprendizagem seguro e concreto. 

 
Para ensinar bem, é necessário que o professor além do conhecimento da 

disciplina, saiba como ensiná-la e é esse como que possibilita ao professor levar em conta 
o meio físico, afetivo e sócio-cultural do seu aluno, para que de fato se efetive a 
aprendizagem. 

 
Agora que já estamos familiarizados com a Didática, é hora de conhecermos 

alguns dos seus conceitos? Vamos lá. 
 
Conceitos 
 
 
Didática é ciência e arte de ensinar. É arte quando estabelece normas de ação ou sugere 
formas de comportamento didático com base nos dados científicos e empíricos da 
educação, isto porque a didática não pode separar teoria e prática. Ambas têm de fundir-
se num só corpo, visando a maior eficiência do ensino e seu melhor ajustamento às 
realidades humana e social do educando. 
 
A didática é um conjunto de normas destinadas a dirigir a aprendizagem que se baseia em 
três fases fundamentais: Planejamento, Execução e Verificação. Planejamento: Visa os 
planos do curso, unidade de aula e atividades extra curriculares. O planejamento é uma 
necessidade do ensino, sem ele não é possível um bom desempenho de tarefa. Não se 
pode ensinar sem prever a melhor maneira da consecução dos objetivos, da prática 
escolar. Execução: Visa a prática efetiva do ensino em correlação, com as técnicas de 
ensino, motivação, material didático, atividades extra curriculares, integração da 
aprendizagem e direção das atividades discentes em classe como fora dela. Verificação: 
Visa saber se o planejamento foi bem feito, tendo em vista as necessidades reais do 



 
 11 

ensino e se a execução alcançou seus objetivos. É através da verificação que se chega a 
constatar se há necessidades de retificações no planejamento e na execução. 
 
Didática é uma disciplina técnica que tem por objeto específico a técnica de ensino 
(direção técnica da aprendizagem). A didática, portanto, estuda a técnica de ensino em 
todos os seus aspectos práticos e operacionais, podendo ser definida como: “A técnica de 
estimular, dirigir e encaminhar, no decurso da aprendizagem, a formação do homem”. 
 
A didática é definida como a ciência e a arte do ensino, referem-se à teoria e à prática da 
instrução e do ensino, investiga os fundamentos, condições e modos da realização da 
instrução e do ensino.  A ela cabe: converter objetivos sócio-políticos e pedagógicos em 
objetivos de ensino; selecionar conteúdos e métodos em função desses objetivos; 
estabelecer os vínculos entre ensino e aprendizagem, tendo em vista o desenvolvimento 
das capacidades mentais dos alunos. 
 
A didática caracteriza-se como mediação entre as bases teórico-científicas da educação 
escolar e a prática docente. Ela opera como que uma ponte entre “o que” e o “como” do 
processo pedagógico escolar. 
 
Vimos os vários conceitos de didática, que tal agora conhecer seus fundamentos? 
 
 
 
Elementos fundamentais da Didática 
 
 

A didática, além de se interessar pelo modo através do qual o ensino se processa, 
apresenta seis elementos fundamentais do ensino, que são: Aluno; Objetivos; 
Professor; Matéria; Técnicas de ensino; Meio geográfico, Cultural e Social. Vamos 
analisar a importância de cada um deles para o processo de ensino-aprendizagem. 

 
Aluno: O aluno é quem aprende, ou é quem deve aprender. É para ele que existe a 
escola, que deve adaptar-se a ele, encarando-o como um ser humano em crescimento 
com todas as suas capacidades e limitações, peculiaridades, interesses, reações e 
impulsos.  
 
Objetivos: O procedimento didático supõe objetivos para  encaminhar o aluno a plena 
expansão da sua personalidade, levando-o a aquisição de conhecimentos e modificação 
de comportamento, integrando-o a vida em sociedade. 
 
Professor: É o condutor do ensino. A ele cabe dirigir, estimular e aplainar dificuldades, 
levando em conta peculiaridades e possibilidades de cada aluno; é ele o guia na formação 
da personalidade. 
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Matéria: É o conteúdo do ensino através da qual se alcançam os objetivos da escola. 
Durante a elaboração do plano do curso sofrerá por parte do professor seleção que deve 
ter em vista as realidades educacionais e de relações com o meio ou ambiente de cada 
escola e as possibilidades de cada classe. 
 
Técnicas de ensino: Devem ser tanto quanto possível, ativas. Evidente que o ensino de 
cada disciplina exige técnicas específicas e um currículo preparado para cada ciclo e 
modalidade. O que deve ficar claro, porém, é que o ensino nos diferentes ciclos e 
modalidades devem ser orientados no sentido de fazer o educando participe da sua 
própria aprendizagem. 
 
Meio geográfico, econômico e social: O ensino só será eficiente se levar em conta o 
aspecto geográfico, econômico e cultural do meio em que esteja localizada a escola, para 
que de fato esta atenda a sua função social, promovendo a integração do indivíduo ao 
meio em que vive.  
 Agora é hora de conhecer um pouco as divisões da Didática, para entendermos 
melhor sua aplicabilidade. Preparados? 
 
IMPORTANTE! 
A percepção dos elementos fundamentais da Didática pode variar de acordo com as 
concepções de educação que se tenha. Nesse sentido, é importante que você revise 
essas concepções na Unidade 1 – Concepções teóricas em educação do Módulo I – 
páginas 11 a 20.  
 
 
 
Divisão da Didática 
 

 
A didática se divide em: Didática geral e Didática especial. A primeira, a Didática 

geral: É aquela que estuda os princípios e as técnicas que devem ser aplicadas de um 
modo geral ao ensino de qualquer matéria ou disciplina. Estuda os problemas de ensino de 
um modo geral sem se ater a minúcias pertinentes a esta ou aquela matéria. O ensino 
para a Didática Geral é visto como um todo. Estabelece princípios e normas gerais que 
regulamentam o trabalho docente a fim de que bem conduza a aprendizagem. A segunda, 
A Didática especial tem um campo mais restrito. Segue as diretrizes da Didática geral, 
porém é determinada por cada disciplina, de maneira específica. Ou seja, preocupa-se 
com a solução dos problemas de cada matéria tendo em mira: conteúdo e técnica de 
ensino para que sejam mais condizentes com o ensino daquela matéria visada. Analisa os 
programas de ensino; sua extensão e profundidade, bem como a sua aplicação às 
necessidades reais do meio; determina os objetivos de cada disciplina considerando os 
objetivos de cada escola; cuida da adequação dos planos de aula a cada matéria e a cada 
fase de aprendizagem; estuda a forma mais eficiente para obtenção da aprendizagem. 
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Lembre-se: 

                         
 
                                              
 Como podemos comprovar até aqui, a Didática não pretende ficar apenas nas 
teorias e nas tendências pedagógicas, que você estudou na disciplina “Metodologias 
em educação de adultos”. É importante que saibamos que as teorias se apresentam 
válidas enquanto solucionam problemas da prática pedagógica. Caso contrário à 
própria realidade questiona a teoria exigindo novos aprofundamentos, pesquisas e 
estudos. Ou seja, as teorias e tendências educacionais se desenvolvem em confronto 
com a prática pedagógica, e esta consegue resolver seus problemas com as 
sugestões daquelas. Assim, podemos dizer que a didática é a busca de alternativas 
para a prática educativa, seja em qualquer contexto histórico ou em qualquer época, 
para a concretização da aprendizagem. 
 
 A afirmativa acima, remete-nos, a um questionamento muito relevante para a 
educação e para a aprendizagem do aluno. Trata-se da didática aplicada pelo 
professor em sala de aula. Por isso, é hora de falarmos um pouquinho nessa relação: 
Didática e processo de ensino-aprendizagem. 
 
 

A Didática e o processo de ensino-aprendizagem 
 

Começaremos nosso estudo com um questionamento. O que entendemos por 
aprendizagem? Por aprendizagem entendemos o desenvolvimento da pessoa como um 
todo: inteligência, afetividade, padrões de comportamento moral, relacionamento com a 
família, com o bairro, com a cidade e com o país; desenvolvimento da coordenação 
motora, capacidades artísticas, comunicação, etc. Por essa abrangência é que a 
aprendizagem se desenvolve em três dimensões que são: humana, político-social e 
técnica. 

 

 

 dimensão humana: se realiza através do relacionamento interpessoal 
entre alunos e professores, alunos e alunos, professores e professores, 
enfim, entre alunos, professores e direção. Cria-se, um clima afetivo, 
responsável, em muitos aspectos, pelo sucesso (ou fracasso) da 
aprendizagem. 

 
 dimensão político-social: o ensino-aprendizagem acontece em uma 

escola que está situada em um local determinado, numa certa época 

A didática é uma reflexão sistemática que acontece na escola e na aula. É 
o estudo do processo de ensino-aprendizagem em sala de aula e de seus 
resultados. 
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histórica, que segue orientações e diretrizes de profissionais da educação 
e das políticas governamentais.  

 
 dimensão técnica: a aprendizagem é um processo intencional, isto é 

orientado por objetivos a serem alcançados por seus participantes. 
Interessa a esse processo que os alunos consigam aprender bem o que 
se propõe, através da organização de condições apropriadas. Aspectos 
como definição de objetivos, seleção de conteúdos, técnicas e recursos de 
ensino, organização do processo de avaliação e escolha de técnicas 
avaliativas, planejamento de curso e de aulas. É nessa dimensão que a 
Didática se debruça ao tratar do processo de ensino-aprendizagem que 
acontece na escola e na aula em particular. 

 
 

As dimensões citadas acima auxiliam na estruturação do trabalho docente em sala 
de aula, para que sejam atingidos os objetivos de ensino planejados pelo professor. Mas, 
isso não significa dizer, que a estruturação do desenvolvimento da aula sempre vai ter um 
resultado positivo, parte desse sucesso dependerá da criatividade, flexibilidade e 
perspicácia do professor, em saber o que fazer, frente a situações didáticas específicas 
que surgem inesperadamente na sala de aula. 

 
 Por isso, é importante que o professor conheça os componentes do processo de 
ensino que são: os conteúdos, o ensino e a aprendizagem. O processo de ensino se 
caracteriza pela combinação de atividades do professor e dos alunos.  
 

Estes, pelo estudo das matérias, sob a direção do professor, vão atingindo 
progressivamente o desenvolvimento de suas capacidades mentais. A direção eficaz 
desse processo depende do trabalho sistematizado pelo professor que, tanto no 
planejamento como no desenvolvimento das aulas, conjuga objetivos, conteúdos, métodos 
e formas organizativas do ensino. 

 
 O processo didático se explicita pela ação recíproca de três componentes: os 
conteúdos, o ensino e a aprendizagem, que operam em referência a objetivos que 
expressam determinadas exigências sócio-políticas e pedagógicas e sob um conjunto de 
condições de uma situação didática concreta.  
 
 Para seu maior esclarecimento sobre a importância dos componentes de ensino 
e a Didática do professor, detalharemos abaixo cada um deles. 
 
Os conteúdos de ensino: compreendem as matérias nas quais são sistematizados os 
conhecimentos, formando a base para a concretização de objetivos.  
 
O ensino: é a atividade do professor de organização, seleção e explicação dos conteúdos, 
organização das atividades de estudo dos alunos, encaminhando objetivos, métodos, 
formas organizativas e meios mais adequados em função da aprendizagem dos alunos.  
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A aprendizagem: é a atividade do aluno de assimilação de conhecimentos e habilidades. 
O processo didático define a ação didática e determina as condições e modalidades de 
direção do processo de ensinar tendo em vista a preparação dos alunos para as tarefas 
sociais. O processo de ensino opera a mediação escolar de objetivos, conteúdos e 
métodos; sintetiza na aula a ação didática em sua globalidade, uma vez que 
operacionaliza objetivos gerais sobre o fundo objetivo das condições concretas de cada 
situação didática. 
 
 Assim, com esses componentes de ensino, o processo educativo, será efetivado 
pelo professor, constituindo-se de um sistema articulado. O professor estará de fato 
dirigindo o processo de ensino-aprendizagem, sob condições concretas das situações 
didáticas, em cujo desenvolvimento se assegura a assimilação ativa de conhecimentos e 
habilidades e o desenvolvimento das capacidades cognoscitivas dos alunos.  
 
 Isso significa dizer que o professor estará criando situações de aprendizagens 
para o aluno, a fim de atingir seus objetivos, isto é, fazendo com que o alunos dominem 
conhecimentos, habilidades e hábitos e o desenvolvam  suas capacidades.  
 
 Portanto, o professor é responsável pelas tarefas de ensino, explicação da 
matéria, orientação das atividades, colocação de exercícios, controle e verificação da 
aprendizagem. Mas tudo isso é feito para encaminhar o estudo dos alunos. Não se trata de 
uma tarefa fácil. A contribuição mais importante da DIDÁTICA é precisamente ajudar a 
resolver a contradição entre o ensino e a aprendizagem, a detectar as dificuldades 
enfrentadas pelos alunos na assimilação ativa dos conteúdos e a encontrar os 
procedimentos para que eles próprios superem tais dificuldades e progridam no 
desenvolvimento intelectual. 
 
 
 
Atividade 
 
1- Você deve está indagando em que medida e de que forma a didática pode lhe ajudar a 

ser um professor (a) competente? Levando em consideração o que você estudou até o 

momento, sugerimos para a realização da atividade que converse com um professor (a) 

colega de turma a respeito da importância da didática para a realização da sua atividade 

educativa. A seguir apresentamos algumas perguntas que darão pistas à discussão sobre 

a importância da didática na ação pedagógica do professor. 

 

 Como fazer com que os alunos se interessem pela matéria? 

 Como motivar os alunos para que eles estudem? 

 Como despertar e manter a atenção dos alunos? 

 Como avaliar os alunos? 

 Como nos comunicar para que eles nos entendam? 
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 O que fazer para que aprendam? 

 Como prepara bem uma aula? 

 
 
 
Referências 
 
LIBÂNEO, José Carlos. Didática. São Paulo: Cortez, 1994. 

CANDAU, Vera M. A didática em questão: Petrópolis: Editora Vozes, 2000. 

PASSOS, Ilma. Repensando a Didática. 6. ed. São Paulo: Papirus, 1991. 

PILETTI, Claudino. Didática geral. São Paulo. Ática, 2001. 
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                                               Unidade 2 

Interdisciplinaridade na educação 
 

 
 

Não podes ensinar nada a um homem; podes apenas ajudá-lo a encontrar a 
resposta dentro dele mesmo.  

(Galileu Galilei) 

Objetivos 
 

• Discutir a importância da interdisciplinaridade na prática pedagógica dos 
educadores. 

• Entender as diferenças entre multidisciplinaridade, pluridisciplinaridade,                        
transdisciplinaridade e interdisciplinaridade. 

 
 
 
Introdução 
 

A prática da educação em seu contexto histórico apresenta uma característica de 
fragmentação do conhecimento, diagnosticado através dos diversos componentes 
curriculares existentes e das inúmeras atividades didáticas que muitas vezes são 
propostas e não apresentam uma integração entre si, desta forma, os alunos vivenciam 
em sua aprendizagem cotidiana conteúdos que muitas vezes parecem não fazer 
sentido entre si. 

A interdisciplinaridade apresenta-se como um termo que pode suscitar diversas 
interpretações e significados que podem levar a dúvidas sobre a sua aplicabilidade na 
prática cotidiana do professor. É importante saber que a interdisciplinaridade não 
significa a eliminação das disciplinas, mas, a possibilidade de uma integração e relação 
entre as mesmas, que propicie uma aprendizagem dialógica na quais os alunos não 
representem apenas o papel de sujeitos passivos da aprendizagem, e sim sujeitos 
ativos e reflexivos na construção do seu conhecimento. 
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Breve histórico sobre o estudo da Interdisciplinaridade no Brasil 

 
Os estudos sobre interdisciplinaridade no Brasil iniciaram-se de uma maneira mais 

forte na década de 70, estudos estes que foram um reflexo do movimento sobre 
Interdisciplinaridade ocorrido na Europa em meados dos anos 60, época na qual os 
movimentos estudantis reivindicavam novos estatutos e grades curriculares para as 
universidades.  

 
Ivani Fazenda afirma que “O eco das discussões sobre interdisciplinaridade chega 

ao Brasil ao final da década de 60 com sérias distorções, próprias daqueles que se 
aventuraram ao “novo sem reflexão, ao modismo sem medir as conseqüências do mesmo” 
(Fazenda, 2002, p.23), esta reflexão ilustra bem a dificuldade de interpretação e 
consequentemente de aplicabilidade prática do termo aqui no Brasil, vale salientar que a 
maior dificuldade apresentada foi encontrar uma única linguagem para explicar e integrar 
todos os conhecimentos. 

 
Na década de 80 os estudos revelaram que não seria possível a construção de um 

projeto interdisciplinar em educação a partir de um quadro teórico já existente. Seria 
necessário que este quadro fosse construído a partir da exigência do objeto estudado, no 
caso, o educacional. 

 
Nos anos 90 ocorreu um aumento significativo de projetos em instituições públicas e 

privadas que se intitulam como interdisciplinares muitos ainda sem uma fundamentação 
adequada criando, por muitas vezes, trabalhos improvisados e sem uma linha norteadora 
coerente. Mas esta década também se destaca pelo aumento significativo de pesquisas e 
dissertações de mestrado sobre o tema, o que acarretou a criação de vários grupos de 
estudo no Brasil com o objetivo de fundamentar uma prática docente interdisciplinar. 

 
 

IMPORTANTE! 
A Pedagogia de Projetos trabalha amplamente com o conceito da 
interdisciplinaridade.  Nesse sentido, é importante que você revise essas 
concepções na Unidade 3 – Pedagogia de Projetos  do Módulo I – páginas 31 a 39.  

 
 
 Conceituando Interdisciplinaridade 
 
A integração entre as disciplinas recebe uma denominação dependendo da 

quantidade de relações entre estas, por isto os conceitos de transdisciplinaridade, 
multidisciplinaridade,  pluridisciplinaridade  e interdisciplinaridade podem confundir em 
suas definições. 

 
Antes de tudo, é prudente conceituar o que é disciplina: etimologicamente, 

disciplina é uma palavra que tem a mesma origem do vocábulo "discípulo", que significa 
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"aquele que segue", também, é um dos nomes que se pode dar a qualquer área de 
conhecimento estudada e ministrada em um ambiente escolar ou acadêmico. Na visão do 
estudioso Yves Lenoir, nos lembra que “ não se pode confudir  disciplina científica e 
disciplina escolar” (FAZENDA,2001,p.47) ,considerando que os elementos conteudísticos 
das disciplinas escolares são distintos daqueles das disciplinas científicas. Assim é 
importante ter cuidado com esta diferenciação,pois muitas vezes o que ocorre é 
simplesmente a transposição da interdisciplinaridade no campo científico para o campo 
escolar. 

 
 
 

• Pluridisciplinaridade: é a superposição de disciplinas que apresentam 
um objeto correlato ,ou seja, apresenta uma ocorrência de relações 

Ex: Teoria da História como uma disciplina do curso de História. 

 
 
 
 

• Multidisciplinaridade: São várias disciplinas juntas que não apresentam 
uma relação (a princípio) entre elas, não existe cooperação. A origem da 
multidisciplinaridade vem da idéia que o conhecimento pode ser dividido em 
disciplinas (partes) , tendo cada disciplina um objeto e um método próprio de 
estudo. 

Ex: Os currículos tradicionais nas escolas 
 

 
 

 
• Transdisciplinaridade: É a interdisciplinaridade no seu maior grau , 

quando resulta uma ou mais disciplinas decorrentes das disciplinas já 
existentes. 

        Ex: Um currículo que aborde cinema,política,ecologia, artes... 
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• Interdisciplinaridade : Consiste em uma metodologia de ensino na qual 
ocorre uma interação de duas ou mais disciplinas, podendo ocorrer uma 
integração entre os objetivos,finalidades e conceitos destas disciplinas. 

 

 
 

Após esta conceituação é importante destacar que a principal diferença entre a 
interdisciplinaridade e a multi ou pluri disciplinaridade, é que a primeira propõe uma 
mudança de atitude e de postura em nós, como educadores, pois devemos buscar uma 
unidade de pensamento e não apenas uma justaposição de conteúdos a serem 
ministrados para os alunos. 

 
Bordoni afirma que “O ponto de partida e de chegada de uma prática interdisciplinar 

está na ação.Desta forma, através do diálogo que se estabelece entre as disciplinas e entre 
os sujeitos das ações, a interdisciplinaridade “devolve a identidade às disciplinas, 
fortalecendo-as” e evidenciando uma mudança de postura na prática pedagógica.” 

 
Diante desta consciência, da necessidade de mudança de postura, ao tratarmos das 

disciplinas, um dos pontos mais relevantes é que os alunos consigam atingir um 
desenvolvimento melhor em sua formação geral, passando de meros espectadores a atores 
na construção do conhecimento. 

 
A prática interdisciplinar deve, entre outros pontos, ampliar a capacidade do aluno nos 

seguintes aspectos: 
 

 Ter um posicionamento crítico diante da informação; 
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 Expressar-se através das diversas linguagens existentes; 
 Interagir de forma ativa no meio social; 
 Ampliar o seu conhecimento de mundo, aliando o que ele já sabe com as 

informações passadas na sala de aula. 
 

Mais adiante discutiremos como deve ser colocada em sala de aula a 
interdisciplinaridade junto à prática do educador. No decorrer do curso será discutida em 
maior profundidade, a interdisciplinaridade simultaneamente às práticas do professor, em 
situações vivenciadas em sala de aula. 
 
Para refletir: 
“as necessidades do futuro não requerem especialização, mas versatilidade, harmonia entre 
uma formação especializada e um saber geral - o único capaz de assegurar a assimilação 
de novos conhecimentos e a capacidade de auto-aprendizagem”(TORRES,2000)  . 

 
 
 
 
 
Atividade 
 
 

• Professores e professoras vocês têm agora uma introdução sobre o que é 
Interdisciplinaridade, assim como as outras junções plurais do 
conhecimento. Vamos ver o que conseguimos aprender? 

 
 1º Momento:  
 

 Em grupos, vamos discutir o posicionamento do educador diante da interdisciplinaridade 
em sala de aula. 
 
2º momento: 
 

 Após socializar o conjunto de opiniões é sugerido, escrever um texto sobre as diferenças 
entre a inter, multi, pluri e a transdisciplinaridade, tendo como foco o que é realizado dentro 
das escolas nas casas de custódia. 
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                                          Unidade 3 
O Saber Pedagógico e a Interdisciplinaridade 

 
 
 
 
 
Objetivos: 
 

• Refletir sobre a aquisição do conhecimento e sua aplicabilidade 
• Repensar sobre a relação da Prática Pedagógica e a Interdisciplinaridade. 

 
 
Introdução 
 

Para falar sobre o saber pedagógico no mundo atual e sua relação com a 
Interdisciplinaridade é preciso refletir sobre a situação que o conhecimento em suas mais 
variadas vertentes encontra-se. Fala-se muito em uma nova ordem mundial, na qual a 
revolução tecnológica, velocidade das informações e a globalização da economia, da 
política e da cultura mostram um mundo aparentemente sem fronteiras, mas ao mesmo 
tempo necessitado de menos teorias e de mais práticas, principalmente no âmbito 
educacional, é necessário repensar as nossas formas de agir como educadores e a 
Interdisciplinaridade  deve ir além do saber teórico ela precisa ser construída em nossa 
prática. 
 
 
Conhecimento e Prática 
 

Querer conhecer é inerente aos seres humanos, a incessante busca pelo saber é 
uma característica que nos acompanha desde os tempos da pré-história. A palavra 
conhecer vem do latim cognoscere que significa “conhecer pelos sentidos, conhecer por 
experiência, saber”.  O homem está sempre buscando,indagando,pesquisando e por 
muitas vezes acumulamos um conhecimento que,dependendo do uso que fazemos,pode 
se perder no vazio e não ser aplicado na prática. 

 

Lembrar que o 
Conhecimento 
ao qual nos 
referimos é o 
Conhecimento 
Científico 
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O conhecimento pressupõe uma intervenção nas relações sociais e em muitos 
casos em uma aquisição de “poder” que busca interferir e mudar o modo de agir das 
outras pessoas, por isso o saber aparece como um instrumento que apresenta sempre 
uma intencionalização, e como afirma Severino (in Fazenda, 1998, p.36) “a nossa 
atividade técnica deixa de ser mecânica e passa a se dar em razão de uma produtividade, 
o trabalho ganhando um sentido”. Espera-se, portanto, que a educação seja um processo 
de humanização, que seja a mediadora entre o que o sujeito é e o que ele pode ser. 

 
 
 
O Pedagógico e o Processo Interdisciplinar 
 

Para conhecer é preciso ser interdisciplinar, não se pode pensar o saber como 
algo isolado, ele só passa a fazer sentido quando está inserido em um plano maior de 
conhecimento, em uma esfera global. E para a prática de ensino? A educação necessita 
desta postura interdisciplinar? Para responder esta pergunta é interessante analisar o que 
nos afirma Bordoni “a prática interdisciplinar nos envolve no processo de aprender a 
aprender”, ou seja, após rompermos o paradigma das fronteiras entre as disciplinas na 
teoria é hora de romper também na prática. 

 
Devemos lembrar que o que está em jogo em todo este processo é a formação do 

homem, que antes de ser o homem profissional é o homem social, o cidadão, com 
todos os seus direitos e deveres. 

 
Ao fazermos o questionamento do caráter Interdisciplinar da prática do 

conhecimento, é relevante sabermos que: 
 

• É sempre a articulação do todo com as partes; 
 É sempre a articulação dos meios com os fins; 
 É sempre em função da prática, do agir; 
 Precisa sempre ser conduzido pela força interna de uma intencionalidade; 
 Aprender é pesquisar para construir; constrói-se pesquisando. 

(Severino, 1994, p.44) 

 
Assim, conclui-se que o processo educativo necessita da prática interdisciplinar na 

intencionalidade do educador, pois o conhecimento só faz sentido quando é usado como 
agente transformador das ações do educando. 

 
 

A Prática Docente Interdisciplinar 
 
Para refletir sobre o professor na sala de aula é necessário repensar sobre a 

formação e a prática. Há até pouco tempo, acreditava-se que após a graduação o 
profissional estaria apto para exercer a profissão em sua plenitude, hoje, sabemos que a 
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realidade diverge muito, exige que o docente busque sua formação permanentemente e 
que desenvolva práticas pedagógicas eficientes e atualizadas. 

 
É neste ponto que o trabalho interdisciplinar mostra-se importante, já que ao 

partilhar o trabalho, o professor estará exercendo uma prática reflexiva, e como afirma 
Nóvoa (1997, p.27): 

“As situações conflitantes que os professores são obrigados a enfrentar (e resolver) 

apresentam características únicas, exigindo, portanto características únicas: o 

profissional competente possui capacidades de autodesenvolvimento reflexivo (...) 

A lógica da racionalidade técnica opõe-se sempre ao desenvolvimento de uma 

práxis reflexiva.” 

      O professor depara-se em seu cotidiano com diversas situações que exigem uma 
flexibilidade e uma criatividade que perpassam por uma reflexão permanente, é sob este 
prisma que a postura interdisciplinar não pode prescindir do conflito entre posições 
opostas, uma das principais regras a ser observada é o respeito à divergência e ao ponto 
de vista dos outros educadores. Os professores devem trocar além de métodos e 
conhecimentos específicos as suas experiências cotidianas e o seu conhecimento de 
mundo, pois são informações que irão gerar um enriquecimento nos conteúdos de todo o 
grupo educativo, para isso, FAZENDA (1991) aponta a necessidade de um espírito de 
descoberta, de uma abertura mútua, que sustente um diálogo interessado em uma 
transformação, é importante enxergar no outro (educador), além de em si, uma variedade 
de intenções e de postura interdisciplinar. 

 

Algumas características de um Professor Interdisciplinar 

• Reconhece a necessidade de sempre saber mais; 
• É um pesquisador em potencial; 
• Tem uma visão ampla do mundo e das situações em geral; 
• Busca várias fontes de conhecimento; 
• Compartilha suas idéias e descobertas 
• Reflete sempre sobre sua prática cotidiana. 
• Em sala de aula busca a interação com os alunos. 

(Características definidas a partir do texto: Repensando a formação do professor 
interdisciplinar in http://www.anped.org.br/25/joegarciat08.rtf). 

Vimos o quanto é importante que o professor tenha algumas competências para 
exercer a sua prática Interdisciplinar, sempre lembrando que a interdisciplinaridade não 
anula o caráter disciplinar, ou seja, a formação do professor Interdisciplinar deve englobar 
práticas disciplinares para exercer práticas de interdisciplinaridade é para o professor 
interdisciplinar considerar a necessidade de desenvolver competências disciplinares, o 
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professor deve reformular seus conhecimentos e suas relações, devemos recordar aqui 
sobre o caráter transformador que o professor tem nos contextos nos quais atua, e esta 
formação interdisciplinar (e postura!) subtende além da mudança na forma de “ver” o 
conhecimento, mas principalmente na sua forma de “agir” na educação. 

 

 

 
Atividade 

 

 
Professores e Professoras, vamos colocar em prática o que aprendemos! 
 
1º Momento:  
 

 Após as discussões sobre a aquisição do conhecimento e a Interdisciplinaridade, Vamos 
realizar um estudo de caso sobre a Prática Docente Interdisciplinar. 
2º momento:  
 

 Neste momento vamos socializar as conclusões a que chegamos após refletirmos sobre 
o Professor e a Prática Interdisciplinar. 
 
 
Referências 
 
 
FAZENDA, Ivani C.A ( org.) – Didática e interdisciplinaridade. Campinas, SP: Papirus, 1991. 
 
FAZENDA, Ivani C.A Interdisciplinaridade: Um projeto em parceria. São Paulo, SP: Loyola, 
1994. 
 
NÓVOA, Antonio. (coord). Os professores e sua formação. Lisboa-Portugal, Dom Quixote, 
1997.  
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Unidade 4                    
 A Interdisciplinaridade na sala de aula 

 
 
 
Objetivos: 
 

• Conhecer os Temas Transversais. 
• Discutir como aplicar projetos interdisciplinares. 
• Observar exemplos do uso da Interdisciplinaridade 

 
 
 
 
Introdução 
 
 Trabalhamos durante esta unidade à conceituação sobre Interdisciplinaridade além 
de outras maneiras de integrar as disciplinas, mas sempre ficam algumas indagações: 
Será que na prática funciona? Como devo proceder para aplicar estes 
conhecimentos nas minhas aulas? O princípio da Interdisciplinaridade permitiu, dentre 
outras coisas, um avanço na idéia de integração disciplinar, pois na Interdisciplinaridade 
os interesses próprios de cada disciplina são mantidos, buscando assim ultrapassar 
apenas o conceito de disciplina separada, sem relação com as demais. 
 
 Uma das formas de trabalhar a Interdisciplinaridade em nossa sala de aula é 
através de Projetos, pois além da parte conteudística é necessária toda uma parte de 
elaboração, execução e por fim avaliação que possibilita a interação entre os professores, 
os alunos e os conteúdos contemplados. 
 
  Temas Transversais 

 
Os novos parâmetros curriculares nacionais trazem os Temas Transversais (Ética, 

Meio ambiente, Saúde, Pluralidade cultural e Orientação sexual), que correspondem a 
valores e questões importantes para a vida cotidiana no Brasil e no mundo. Estes temas 
(aos quais podem ser agregados outros temas de acordo com a realidade local na qual 
trabalhamos) podem ser trabalhados juntos ás disciplinas em projetos que podem (e 
devem!) ser propostos nos planos curriculares da escola e no planejamento das aulas. 
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É importante lembrar que os temas transversais não constituem disciplinas, mas 

temas em torno dos quais os projetos são delineados, eles devem permear toda a prática 
educativa, é importante ainda enfatizar, que os temas transversais mesmo não estando 
explicitamente nos projetos propostos vão estar de maneira implícita, pois,por exemplo, o 
Meio Ambiente está presente em tudo, já que diz respeito ao entorno no qual vivemos e do 
qual devemos cuidar, ao serem propostos os temas transversais eles serão o eixo central 
diante do qual as disciplinas irão girar. 

 
 

Como trabalhar com Projetos? 
 
Quando falamos a palavra Projeto, o que nos vem a mente? Geralmente 

pensamos em algo que será realizado, algo futuro, para frente, e é exatamente isso, 
quando pensamos em elaborar um projeto para nossas aulas, para a nossa escola é 
importante lembrar que envolve muito de cada profissional, por isso quando assumimos 
um projeto ele precisa estar conectado ao nosso projeto de vida, aqueles interesses que 
nos fazem querer ir além, buscar, saber mais. 

 
Como afirma Machado (1997:75):  “A própria organização das atividades didáticas 

deve ser encarada a partir da perspectiva do trabalho com projetos.” Dentre outros 
estudos, destaca-se o método dos projetos que apresenta a proposta do conhecimento 
visto de forma global e com relações entre si (interdisciplinaridade). “O educador espanhol 
Fernando Hernandéz é um dos principais estudiosos sobre o currículo por projetos e 
afirma que:” todas as coisas podem ser ensinadas por meio de projetos basta que se tenha 
uma dúvida inicial e que se comece a pesquisar e buscar evidências sobre o assunto". 

 
Para que se consiga trabalhar adequadamente com projetos é necessário que o 

educador tenha muito claro as suas metas e objetivos, aonde quer chegar com a sua 
proposta, o gosto do aluno precisa ser levado em consideração, mas ao elaborar o projeto 
é preciso ir além, é necessário aguçar a curiosidade sobre os novos conhecimentos que 
vão ser explorados. A proposta de trabalhar com projetos apresenta entre as suas 
vantagens a possibilidade de aproximar o aluno do mundo que o cerca. 

 
 

Exemplificando um projeto interdisciplinar: 
 
Para a construção de um projeto interdisciplinar alguns passos devem ser 

seguidos: 
 

Definição do tema – importante fazer um estudo antes de decidir o tema. 
A necessidade do projeto – por que é importante este projeto?  
Objetivos – aonde se quer chegar com o projeto 
Cronograma – importante para a organização do trabalho 

Relembrando!  
Projeto se 
constitui em 
algo irreal, ou 
seja, “como 
esboço, 
desenho, guia 
de imaginação 
ou semente de 
ação, um 
projeto 
significa 
sempre uma 
antecipação, 
uma referência 
ao futuro”.

Relembrando!  
1ª Etapa: 
Sonhos, 
utopias, 
desejos e 
necessidades: 
a escolha do 
tema. 
 
2ª Etapa: 
Planejamento. 
 
3ª Etapa: 
Execução e 
realização. 
 
4ª Etapa: 
Depuração. 
 
5ª Etapa: 
Apresentação e 
exposição. 
 
6ª Etapa: 
Avaliação e 
críticas. 
 
Para mais 
informações, 
consulte o 
Módulo I, pág. 
33-37.  
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Metodologia – quais os caminhos que serão seguidos para a concretização 
do projeto 
Recursos 
Criação de um gancho - dúvidas dos alunos como ponto de partida para a 
inserção do projeto 
Desenvolvimento 
Avaliação 
Avaliação do projeto - importante para avaliar o que deu certo e o que pode 
ser melhorado no próximo projeto 
(Baseado em informações da reportagem: Um “trem bão” chamado 

Interdisciplinaridade. Revista Nova Escola, 1999). 

  A prática interdisciplinar é um desafio para todos, professor, professoras, 
educadores, enfim todos aqueles comprometidos com uma nova postura diante da 
educação, que deixa de ver o conhecimento como algo “isolado” e passa a vê-lo como 
algo que se relaciona a partir de pontos em comum, como foi visto no início de nossa 
unidade, o mais importante é a mudança de postura que vai permitir que a prática passe a 
ser aliada da teoria, e que o discurso da Interdisciplinaridade não fique apenas no papel ou 
nas discussões pedagógicas. 

Para ilustrar nossa discussão apresentamos um exemplo que alia Literatura e 
Ciências através da poesia. Aqui o professor pode fazer uma ampla relação entre Ciências 
(e o tema a ser trabalhado) e Literatura (através da poesia). 

SATÉLITE 

Fim de tarde. 
No céu plúmbeo 

A Lua baça 
Paira 

Muito cosmograficamente 
Satélite. 

Desmetaforizada, 
Desmitificada, 

Despojada do velho segredo de melancolia, 
Não é agora o golfão de cismas, 

O astro dos loucos e dos enamorados. 
Mas tão-somente 

Satélite. 

Ah Lua deste fim de tarde, 
Demissionária de atribuições românticas, 

Sem show para as disponibilidades sentimentais! 
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Fatigado de mais-valia, 
Gosto de ti assim: 

Coisa em si, 
                              - Satélite. ( Manuel Bandeira) 

 

Atividade 

 
1º Momento:  
 

 Em grupos vamos fazer uma reflexão sobre:  
Como planejar atividades com a Prática Interdisciplinar? 
 
2º momento: Agora vamos aprender mais! 
 
 

 Após este 1° momento vamos (a partir dos exemplos dados) sugestionar exemplos de 
atividades práticas que apresentem um caráter Interdisciplinar. 
 
 
 
Referências complementares 
 
Disponível na Biblioteca da EJA 
 

TORRES, Rosa Maria. Que (e como) é necessário aprender. Papirus, 2002 
 

Temas Transversais em Educação. Ática, 2003 
 
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia. Paz e Terra, 2002. 

  
 
Disponível na internet 
  
Artigo sobre Interdisciplinaridade: 
http://www.cetrans.futuro.usp.br/textos/artigos/centro_textos_artigos.htm 
Interdisciplinaridade de A a Z – Ivani Fazenda: 
http://www.educacional.com.br/reportagens/educar2001/texto.04.asp 
Interdisciplinaridade na escola: 
http://novaescola.abril.uol.com.br/ed/122_mai99/html/inter.htm 

Repensando a formação do professor interdisciplinar: 
http://www.anped.org.br/25/joegarciat08.rtf 
Um exemplo concreto de interdisciplinaridade: 
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http://uvnt.universidadevirtual.br/ciencias/artigos/ 

artigos_umexemploconcretodetrabalhotran.htm 
 
 
 
 
 
Referências 
 
 
 
BIANCHETTI, Lucídio (org.) – Interdisciplinaridade: para além da filosofia do sujeito. 
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  Unidade 5 
Planejamento em educação 

 

 

Objetivos: 
 

• Definir o que é Planejamento em Educação. 
• Discutir como planejar em educação. 

 
 
 
 
Introdução 
 
 Ao falar sobre planejamento, imediatamente fazemos uma relação com a nossa 
vida cotidiana,pois durante todo o tempo estamos planejando,fazendo planos, seja para o 
nosso dia a dia, seja, no caso dos professores, para as atividades pedagógicas que 
exercem, pois durante todo o tempo (conscientemente ou não) estamos fazendo parte de 
planejamentos. 
 
 Para que o trabalho docente seja bem realizado é fundamental que se faça o 
planejamento das atividades pedagógicas, da nossa ação pedagógica, pois ao termos tudo 
planejado, não ficará espaço para o “improvisado” para atividades feitas de última hora, 
que podem comprometer todo o processo de ensino e de aprendizagem dos nossos 
alunos. 
 
 Mas o que realmente é importante no processo de planejamento? Será que 
todos precisam planejar? Existem tipos diferentes de planejamento? O que é 
planejamento docente? O que é um plano de aula?  
 
 Nesta unidade vamos discutir e refletir sobre estas dúvidas que permeiam a prática 
pedagógica, sempre lembrando que o Planejamento Pedagógico deve ser visto como 
algo que não é imutável e que precisa está sempre em consonância com a Prática 
Pedagógica do professor. 
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O que é mesmo o Planejamento das Atividades Pedagógicas? 
             

Deve-se  pensar no planejamento não como algo complicado que vai “nos dar 
mais trabalho”, mas como um meio que irá ajudar a facilitar e dinamizar o trabalho 
pedagógico. Precisa ser olhado como um instrumento, um facilitador do trabalho do 
professor, pois como nos afirma Vera Carneiro (2003) “Planejar é um momento de 
reflexão sobre a ação, é um momento de pensar, para melhor agir.” 

 
Um dos principais problemas ao se planejar um trabalho pedagógico é a tendência 

que se têm ao imediatismo, ou seja, se espera sempre resultados imediatos, é preciso 
certa dose de paciência, sempre levando em consideração a realidade social, econômica e 
cultural na qual o trabalho está inserido.  

 
O planejamento das atividades pedagógicas requer que o professor faça uma 

reflexão sobre a realidade e também sobre as ações que devem ser desenvolvidas, para 
evitar a realização de planejamentos inviáveis ou fora da realidade do aluno. Outro ponto a 
ser considerado é a necessidade de uma metodologia que vai ser o caminho a ser 
percorrido durante todo o processo de planejamento. 

 
 

Qual a diferença entre Planejamento e Plano? 
  
Planejar significa estabelecer objetivos amplos, descobrir a realidade, observar os 

recursos que estão disponíveis e determinar uma metodologia viável dentro de um tempo 
de realização, já o plano vem ser o resultado de todo este trabalho, é o desenho, o esboço 
de tudo que foi planejado pelas equipes de trabalho. as formas alternativas de ação para 
superar as dificuldades ou alcançar os objetivos desejados. Para Libâneo (1994:222), o 
Planejamento “é um processo de racionalização, organização e coordenação da ação 
docente, articulando a atividade escolar e a problemática do contexto social” e o Plano de 
ensino é um roteiro organizado das unidades didáticas para um ano ou semestres. 

 
Pode-se concluir que o Planejamento é mais amplo, enquanto que o Plano é mais 

específico coma função de orientar o educador em sua prática cotidiana, devendo ser 
flexível para possibilitar mudanças durante o processo, já que variáveis externar podem 
aparecer durante a execução do Planejamento pré-estabelecido.  

 
     Como Planejar?  

 
Para delimitar as fases, as etapas, do processo de Planejamento é necessário que 

os envolvidos saibam que situações diversas e adversas podem surgir na sala de aula, 
mas isto não significa que alguns passos não possam ser seguidos: 

 
a) Diagnóstico: Nesta fase precisa ser analisado o local, a quantidade de 

alunos, a situação social e econômica, a cultura da organização, depois de 

“quando 
imaginamos a 
formação do 
sujeito integral, 
fica então o 
questionamento
: Que sujeito 
integral é este 
que irá para a 
sociedade 
posteriormente 
e não sabe 
planejar? Como 
ele encarará sua 
futura profissão, 
que com certeza 
exigirá 
constantes 
planejamentos?  
Então, 
independente 
do projeto, o 
planejamento é 
uma ação de 
suma 
importância 
para a formação 
de nossos 
alunos.” 
(NOGUEIRA, 
2003, p.99) 
 
Para mais 
informações, 
consulte o 
Módulo I, pág. 
34.  



 
 33 

realizada esta etapa o professor ou os professores devem elaborar o 
Planejamento observando os seguintes itens:  

b) A ementa da disciplina: fundamental para saber os conteúdos que serão 
trabalhados. 

c) Os objetivos (gerais e específicos): os objetivos devem deixar clara a 
ação pretendida e devem ser iniciados com verbos no infinitivo.    

d) Os conteúdos: Aqui devem ser inseridos os conteúdos a serem 
trabalhados sempre sob uma perspectiva de formação e com conteúdos 
relevantes para a realidade dos alunos. 

e) Metodologia: É o caminho que o professor deve seguir para organizar as 
situações que irão culminar no ensino-aprendizagem. 

f) Recursos didáticos ou de ensino: aqui deve ser levada em consideração 
a infinidade de recursos disponíveis (slides, transparências, data show, 
sites, bibliotecas, etc.), mas também é importante a observância da 
realidade da instituição e dos alunos, para que não seja planejado algo 
que não possa ser realizado. 

g) Avaliação: aqui serão propostas as formas que serão utilizadas para a 
avaliação do aluno, sempre buscando a avaliação como um instrumento 
de desenvolvimento para o aluno e não como um instrumento de punição. 

(baseado em texto da Profª. Regina Barros Leal, Universidade de 
Fortaleza) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
(adaptado de Piletti, 2002). 

  

Planejamento de Ensino e as partes que o compõem 

Diagnóstico da 
Realidade 

 
Definição dos Objetivos 

Seleção dos 
Instrumentos de 

Avaliação

 
Seleção dos Conteúdos 

Seleção e Organização 
dos Procedimentos de 

Ensino

Seleção dos Recursos 
Didáticos 

Estruturação do Plano de 
Ensino 

 
Replanejamento 

Feedback ou 
Retroalimentação 

 
Avaliação 

 
Plano em Ação 

Fase de Aperfeiçoamento 

Fa
se

de
Pr

ep
ar

aç
ão

Fase de Desenvolvimento 

Sobre “Como 
planejar um 
conteúdo 
aplicando a 
Metodologia da 
Problematização? 
Alguns 
procedimentos, 
não uma receita” 
consulte o Módulo 
I, pág. 47 e 48.  
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Atividade 

 
1º Momento:  
 

 Em grupos vamos fazer uma discussão sobre a importância do Planejamento para a 
Prática Pedagógica. 

a) Até que ponto o planejar nos ajuda em nossa prática diária? 
b) Quais as dificuldades que encontramos ao planejar? 
c) O planejamento limita a Prática pedagógica? 

 
 
2º momento:  
 

 Após este 1° momento que tal observar as partes que compõem um Planejamento e 
fazer uma relação com a prática diária? 
 
 
 
 
Por que planejar as atividades didáticas? 
 

 Após nossas primeiras discussões sobre o Planejamento das atividades, vem a 
indagação: Por que planejar as atividades? O que irá trazer de contribuições concretas 
para o dia a dia do professor? Ao realizar o planejamento a equipe de professores deve 
em mente algumas metas, que irão nortear todo o trabalho que está por vir. O 
Planejamento certamente contribuirá para: 

 
a) Minimizar a improvisação de atividades e de metodologias na sala de 

aula; 
b) Organizar o tempo proposto para cada atividade e cada conteúdo a 

ser ministrado; 
c) Atingir os objetivos desejados; 
d) Ajudar a prever as dificuldades que aparecerão durante as aulas. 

 
Como observamos o Planejamento proporciona que o professor organize suas 
atividades e tenha uma melhor estrutura para desenvolver o seu trabalho junto aos 
alunos e a unidade escolar como um todo. 
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Tipos de Planejamento  
 

Agora em uma perspectiva mais ampla vamos conhecer os níveis de 
Planejamento no sistema educacional. Usaremos como referencias Libâneo (2001) e 
Teixeira (2005), assim temos:  

• Planejamento educacional: é o processo de análise e reflexão das várias facetas 
de um sistema educacional, para delimitar suas dificuldades e prever alternativas 
de soluções. ““ é o processo contínuo que se preocupa com o” para aonde ir” e” 
quais as maneiras” adequadas para chegar lá. (PARRA apud 
SANTÁNNA,1995,p.14) 

• Planejamento escolar: é o planejamento global da escola, no qual são tomadas 
as decisões sobre a organização, funcionamento e a proposta pedagógica da 
instituição. 

• Planejamento curricular: é a previsão da vida escolar do aluno. É elaborado por 
todos os participantes do processo pedagógico, é aonde são definidos os 
conteúdos do currículo escolar dos alunos. 

• Planejamento de ensino: é aqui que ocorrem as decisões sobre a atuação dos 
professores no seu dia-a-dia, no cotidiano pedagógico.  

• Planejamento Político-Social: aqui a principal preocupação é definir os fins e 
buscar concepções globalizantes para situações de risco ou de crise dentro do 
contexto escolar.  

 
Planejamento Estratégico 
 

É interessante falarmos um pouco sobre o Planejamento Estratégico que embora 
seja mais usado no âmbito empresarial é um tipo de planejamento que também pode 
ser aplicado na educação. O Planejamento Estratégico se baseia em: explicitar 
objetivos, definir estratégias e políticas para que estes objetivos sejam alcançados. 

 

Segundo Ribeiro, para implantar o Planejamento Estratégico existem três etapas, 
a saber: levantamento dos dados, diagnóstico, definição das finalidades e por fim a 
explicitação dos objetivos. Existem, ainda, dois tipos de Planejamento Estratégico: 

 

 O Planejamento Intuitivo: geralmente feito por apenas uma pessoa, é de curto 
tempo e não ocorre um estudo elaborado, é baseado em ocorrências passadas. 

 O Planejamento de Previsão: é feito mais formalmente, com muitas pessoas 
envolvidas, geralmente é a longo prazo, e para que ocorra são feitas muitas pesquisas 
e discussões. 
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Tipos de Planos 
     
                Já vimos que o Plano é um documento que serve para registrar as decisões 
tomadas, é a apresentação sistematizada destas decisões. Existem alguns Planos no 
sistema educacional que devem ser conhecidos por nós: 
 

Plano Nacional de Educação: é desenvolvido geralmente em longo e médio 
prazo e reflete a política educacional de um país. 

Plano Escolar: é onde se registra os resultados do planejamento da educação 
escolar, é, segundo LIBÂNEO (1993) “o documento mais global, expressa as orientações 
gerais que sintetizam as ligações do projeto pedagógico da escola com os plano de ensino 
propriamente ditos. 

Plano de Curso: é a organização do conjunto de matérias que irão ser ensinadas 
em uma unidade de ensino. 

Plano de ensino: é o plano das disciplinas e das experiências propostas pos 
discentes e docentes. Operacionaliza a ação escolar da instituição. 

  
Plano de aula  
 
 Mesmo que um professor tenha muitos anos de sala de aula e muita experiência 
na atividade docente, entrar em sala sem ter elaborado um Plano de aula, é muito 
arriscado, pois o Plano é necessário para o professor tenha segurança e que o seu 
trabalho seja de qualidade. Sabemos que o Plano de aula é a previsão dos conteúdos a 
serem ministrados e das atividades que serão propostas em uma determinada unidade, é 
importante lembrar que o Plano de aula necessita estar em consonância com o 
Planejamento que foi realizado, assim teremos uma prática coerente com os objetivos que 
se quer alcançar. 
 
 Um dos pontos mais importantes é a divisão das etapas, que podem ser por 
bimestres ou quadrimestres, não se deve pensar em um “modelo perfeito” de Plano, pois 
vai depender muito da realidade dos professores e dos alunos, além dos conteúdos que 
serão contemplados, mas algumas características ajudam na elaboração de um Plano 
adequado: O Plano deve ter objetividade, deve utilizar uma linguagem clara e direta, 
precisa ser coerente com as atividades propostas e deve deixar espaços para flexibilidade. 
 

Além disso, Márcio Ferrari (2005) propõe em seu texto “Plano de aula, uma 
bússola para dirigir bem o seu dia-a-dia”, que um bom Plano de aula deve deixar espaço 
para as intervenções do professor, o material que será utilizado durante as aulas e que as 
atividades propostas sejam atividades desafios “reais” para o aluno. Abaixo indicamos uma 
tabela sugestiva com diversos verbos que podem ser utilizados na elaboração de um 
plano. 
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Verbos utilizados na elaboração de objetivos  
Conhecimento Compreensão Aplicação Análise Síntese Avaliação 

Decisão 

Definir 
Repetir 
Apontar 

Inscrever 
Registrar 
Marcar 
Citar 

Recordar 
Nomear 
Relatar 

Sublinhar 
Arrolar 

Enunciar 
Listar 

Enumerar 
Adquirir 

Quantificar 
Separar 
Mostrar 
Explorar 
Escolher 
Preparar 

Produzir 
Discutir 

Descrever 
Explicar 

Expressar 
Reafirmar 
Interpretar 
Identificar 

Transcrever 
Revisar 
Narrar 

Ratificar 
Localizar 
Retificar 

Reconhecer 
Questionar 

Criticar 
Confrontar 

Aplicar 
Usar 

Empregar 
Demonstrar 
Dramatizar 

Ilustrar 
Operar 

Inventariar 
Esboçar 
Traçar 

Examinar 
Construir 

Representar 
Encenar 
Efetuar 

Acrescentar 
Preencher 
Completar 
Escrever 
Escolher 

Exemplificar 
Utilizar 

Distinguir 
Analisar 

Diferenciar 
Calcular 

Experimentar 
Provar 

Relacionar 
Comparar 
Contrastar 
Investigar 
Debater 

Examinar 
Categorizar 

Seriar 
Classificar 
Ordenar 

Quantificar 
Separar 
Explorar 

Pesquisar 
Associar 
Descobrir 
Observar 

Entrevistar 
Agrupar 

Comparar 
Planejar 
Propor 

Esquematizar 
Formular 

Coordenar 
Conjugar 

Reunir 
Construir 

Criar 
Erigir 

Organizar 
Dirigir 

Prestar 
Formar 
Juntar 

Separar 
Acrescentar 
Completar 
Agrupar 

Julgar 
Avaliar 
Taxar 

Validar 
Selecionar 

Escalar 
Estimar 
Medir 
Aferir 

Mostrar 
Questionar 

Criticar 

Fonte: Adaptado de Jesus Martín Cordeiro da Oficina de Capacitação do Material Impresso. Maio/2006. Palmas. 

Unitins, Libanio (1998), Piletti(2002). 

  
 
Como realizar Planejamentos e Planos na prática? 
 
 Antes de tudo é preciso que o professor goste do que faz e esteja aberto a 
compartilhar idéias, a aprender coisas novas e ser flexível, é importante uma postura de 
mudança de atitude diante do desafio que é Planejar no âmbito educacional. 
 
 Uma forma interessante de planejar atividades é buscar saber dos problemas que 
estão acontecendo no ambiente que a escola está inserida, pois a partir deste 
conhecimento, as aulas e os conteúdos podem girar em torno de uma problemática maior 
que faz parte do cotidiano do aluno. Pode ser alguma problemática como a questão do lixo 
nas ruas, problemas com a saúde, meio ambiente, assim a realidade dos alunos e alunas 
serviria como base para a construção das aulas e consequentemente do conhecimento. 
 

O ato de Planejar necessita ser visto não como uma obrigação docente, mas como 
uma ação que proporcionará um maior e melhor desenvolvimento da prática pedagógica 
junto aos nossos alunos. 
  
 

Atividade 

 
 

 1. Após nossas discussões sobre Planejamento e Planos, vamos nos organizar em 
grupos e baseados em nossas informações construir um Plano de Aula para os nossos 
alunos, levando em consideração uma postura Interdisciplinar na construção dos mesmos. 
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Bibliografias complementares 
  
Disponível na biblioteca da EJA 
 

• ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar, Porto Alegra: Artmed, 
1998. 

 
 
Disponível na internet 
 
Artigo sobre Planejamento 
http://www.crmariocovas.sp.gov.br/planejamento/i._planejamento 
Artigo sobre Planos de Aula 
http://www.novaescola.abril.uol.com.br/volta_aulas/volta.htm. 
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Unidade 6 

A aula como forma de organização do 
ensino 

 
 
 
Objetivos 

 
 
 Compreender os elementos e aspectos que estão envolvidos na organização 

de uma aula; 
 Apresentar conceitos e regras para uma boa aula. 

 
 
 
Introdução 

 
Uma aula envolve atividades administrativas e pedagógicas, cujo objetivo é 

promover a aprendizagem do aluno. A aula é a forma predominante de organização do 
processo de ensino.  A idéia mais comum ao se falar de aula é visualizar um professor 
expondo um tema perante uma classe silenciosa. Mas, o processo de ensino não se 
resume a isso. Através das aulas, acontece o encontro entre os alunos e a matéria de 
ensino, preparada didaticamente no plano de ensino e nos planos de aula como vimos no 
tema anterior, ao falamos da importância da didática para o processo de ensino-
aprendizagem.  

 
Sabemos que nas aulas se conjugam diversas formas didáticas, por meio das 

quais é estabelecida a correspondência entre tipos de aulas e os métodos de ensino. 
Sendo assim, podemos dizer que a aula é toda situação didática na qual se põem 
objetivos, conhecimentos, problemas e desafios, com fins instrutivos e formativos, que 
incitam as crianças e jovens a aprender.  

 
Portanto, é por essas e outras situações, que a aula, não deve ser 

reconhecida somente pela exposição, mas por todas as formas didáticas organizadas e 
dirigidas direta ou indiretamente pelo professor, tendo em vista realizar o ensino e a 
aprendizagem dos alunos. 
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Por isso, é necessário que a aula deva cumprir as seguintes exigências: 

 

 

 Ampliação do nível cultural e científico dos alunos, assegurando profundidade e 

solidez aos conhecimentos assimilados; 

 Seleção e organização de atividades dos alunos que possibilitem desenvolver sua 

independência de pensamento, a criatividade e o gosto pelo estudo; 

 Empenho permanente na formação de métodos e hábitos de estudos; 

 Formação de habilidades e hábitos, atitudes e convicções, que permitam a 

aplicação de conhecimentos na solução de problemas em situações da vida 

prática; 

 Desenvolvimento das possibilidades de aproveitamento escolar de todos os 

alunos, diferenciando e individualizando o ensino para atingir níveis relativamente 

iguais de assimilação da matéria; 

 Valorização da sala de aula como meio educativo, para formar as qualidades 

positivas de personalidade dos alunos; 

 Condução do trabalho docente na classe, tendo em vista a formação do espírito de 

coletividade, solidariedade e ajuda mútua, sem prejuízo da atenção às 

peculiaridades de cada aluno. 

 
 
A estruturação didática da aula 
 

Vimos, ao abordarmos a respeito da didática do professor, que o trabalho 
docente requer estruturação e organização dos elementos que envolvem o processo de 
ensino, a fim de que sejam atingidos os objetivos maiores, que é a aprendizagem do aluno. 
Vimos também que a  indicação de etapas do desenvolvimento da aula não significa que 
todas as aulas devam seguir um esquema rígido, inflexível até que se cumpra todo o 
planejamento do professor. Por isso, é bom ressaltar que a estruturação da aula é um 
processo que implica flexibilidade e também conhecimento do professor, como mostra o 
esquema abaixo: 

 
 
 
 
 
 
 

A metodologia da 
problematização é 
outra metodologia 
que pode auxiliar o 
professor em sala 
de aula, pois tem 
uma relação direta 
realidade social. O 
ponto de partida e 
o ponto de 
chegada da 
Metodologia da 
Problematização é 
a realidade social 
dos alunos. Essa 
perspectiva é 
importante pela 
necessidade que 
temos de trabalhar 
com uma 
educação crítica 
que amplie o olhar 
das pessoas sobre 
o contexto em que 
vivem, atuando 
sobre ele para 
promover 
melhorias na 
qualidade de vida. 
 
Para mais 
informações, 
consulte o Módulo 
I, pág. 41.  
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O esquema acima, tenta mostrar a dinâmica entre as fases do processo de 
ensino. A preparação e a introdução implicam o entrelaçamento com os 
conhecimentos anteriores, demarcando o movimento do conhecimento velho ao 
novo, do novo ao velho; já há aqui enlaçamentos também com outras didáticas do 
processo de transmissão/assimilação: a consolidação, a recordação, a fixação etc.  

A seguir você irá identificar algumas indicações para o desenvolvimento dos 
passos didáticos para a aula: 

a. Preparação e introdução da matéria: deve-se mobilizar a atenção do aluno ao 
estudo, organização do ambiente, suscitamento do interesse e ligação da matéria 
nova em relação à anterior. Compreende atividades interligadas: a preparação 
prévia do professor, a preparação dos alunos, a introdução da matéria e a 
colocação didática dos objetivos. Isso ajuda os alunos a terem clareza dos 
resultados a seguir.  

 

 

 

Preparação da aula 

Problema e orientação 
do objetivo 

TRANSMISSÃO E 
ASSIMILAÇÃO DA 
MATÉRIA NOVA 

 Aspectos 
externos 
(Métodos de 
Ensino) 

 Aspectos 
internos 
(Métodos de 
assimilação 
ativa) 

- Percepção 
- Formação de 
conceitos 
- Desenvolvimento de 
capacidades 
cognoscitiva e 
operativa 

Trabalho com a matéria anterior 
 

- Exercícios 
 
- Recordação 

Avaliação 
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b. Tratamento didático da matéria nova: aproximação inicial do objeto de estudo 
para ir formando as primeiras noções, ou seja, realiza-se a percepção dos objetos 
e fenômenos ligados ao tema, até consolidar conceitos sobre os objetos de 
estudo. Sistematização das idéias e conceitos de um modo que seja possível 
operar mentalmente com eles as tarefas teóricas e práticas. 

c.  Consolidação e aprimoramento dos conhecimentos e habilidades: incluem os 
exercícios de fixação, a recapitulação da matéria, as tarefas de casa, o estudo 
dirigido; entretanto, dependem de que os alunos tenham compreendido bem a 
matéria e de que sirvam de meios para o desenvolvimento do pensamento 
independente, do raciocínio e da atividade mental dos alunos. 

d. A aplicação: é a culminância relativa do processo de ensino. A função 
pedagógico-didática da aplicação é a de avançar da teoria à prática, é colocar os 
conhecimentos disponíveis a serviço da interpretação e análise da realidade. 

e. Controle e avaliação dos resultados escolares: é uma função didática que 
percorre todas as etapas do ensino e abrange a consideração dos vários tipos de 
atividades do professor e dos alunos no processo de ensino. A avaliação cumpre, 
ao menos, três funções: pedagógico-didática; diagnóstica e formativa. 

Estivemos conhecendo alguns passos didáticos para uma boa aula. Agora é hora de 
conhecermos alguns tipos de aulas e métodos de ensino, para maior aprofundamento da 
disciplina. 

 

 

Tipos de aulas e métodos de ensino 

 

De acordo com os objetivos e conteúdos da matéria, as aulas poderão ser previstas 
em correspondência com as etapas do processo de ensino. Assim, podemos ter aulas 
direcionadas a vários objetivos como: 

 

 Aula de preparação e introdução da matéria;  
 Aulas de tratamento mais sistematizado da matéria nova;  
 Aulas de consolidação (exercícios, recordação, sistematização, 

aplicação);  
 Aulas de verificação da aprendizagem para avaliação diagnóstica ou 

de controle.  
 
Entretanto, apesar dos diferentes estilos de aulas, deve sempre existir a 

preocupação em verificar as condições prévias para que ocorra a aula, começando com a 

A Metodologia da 
Problematização 
nos desafia a 
mudarmos a 
seqüência das 
nossas aulas. 
Seria como “virar 
do avesso” 
aquilo que 
estamos 
rotineiramente 
acostumados a 
fazer na nossa 
profissão de 
professores. Seu 
questionamento 
e sua 
preocupação 
nesse momento 
deve ser: mas 
então nessa 
metodologia o 
conteúdo não 
será explicado 
aos alunos? O 
conteúdo deixou 
de ser 
importante? Essa 
é uma conclusão 
precipitada. Esse 
momento da aula 
acontece e 
continua tendo a 
mesma 
importância, 
porém o que 
muda é o seu 
“lugar” na 
seqüência dos 
procedimentos 
desenvolvidos 
com os alunos. 
 
Para mais 
informações, 
consulte o 
Módulo I, pág. 43.  
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orientação e preparação dos alunos para entendimento do assunto que será abordado 
pelo professor. 

 
Conforme o tipo da aula, da matéria, dos objetivos e dos conteúdos, escolhe-se o 

método de ensino, dentro das variações de cada um. Cabe ao professor ter criatividade e 
flexibilidade para escolher os melhores procedimentos, combiná-los, tendo em vista 
sempre o que é melhor possibilita o desenvolvimento das capacidades cognoscitivas dos 
alunos. 
  
 
  
 Escolhendo o que apresentar em uma aula 
 
 
 Embora a maior parte dos professores, acreditarem que os pontos importantes e 
fundamentais da aula estão concentrados, nas técnicas de ensino. É bom deixar claro, que 
nem sempre as técnicas utilizadas pelos professores e o cumprimento do programa das 
suas disciplina, conseguem atingir os objetivos propostos inicialmente nos seus 
planejamentos. Isso se dá pelo simples fato, da grande maioria dos docentes, acreditarem, 
que sem técnica e burocracia pedagógica, o ensino será de alguma forma, suspeito, de má 
qualidade ou superficial. 
 
 Na verdade, em relação a essa visão equivocada de ensino adotada por alguns 
professores o que poderíamos dizer é que o professor independente da técnica que irá 
utilizar na sua aula, deve primeiro concentrar-se na aprendizagem dos seus alunos, deve 
pensar primeiro na organização de uma aula que comece por estimular a curiosidade dos 
discentes. Você pode está se perguntando nesse momento, como fazer isso? É muito 
simples, basta seguir nossa linha de raciocínio. Iremos responder esse seu 
questionamento, com uma simples ilustração comparativa entre um dramaturgo e um 
professor. Ainda assim, você não está entendendo? Então vamos lá. Tomaremos como 
exemplo um roteirista de cinema ou romancista. Se observarmos bem a função que 
desempenham, veremos que esses profissionais conhecem a importância de começar sua 
novela ou sua peça de teatro com alguma coisa que “capture” a atenção, do público, uma 
afirmação provocadora de tensão ou uma justaposição que atrai a audiência das pessoas 
e mantém seu envolvimento, enquanto a trama e os personagens são desenvolvidos mais 
adiante. O mesmo deve acontecer com o processo de preparação para uma boa aula. É 
nesse sentindo, que o professor deve vislumbrar a preparação da sua aula, como se fosse 
um meio para capturar a atenção do seu público, que é o aluno, e assim chegar atingir de 
fato o processo de ensino-aprendizagem. 
 

Na verdade, aula deve criar no aluno uma expectativa de que alguma coisa 
importante irá surgir a qualquer momento, deixando-o curioso e motivado, a espera de algo 
novo, como em uma novela ou peça de teatro. Assim, depois e prender a atenção do aluno 
no assunto que será desenvolvido, pontos restantes irão sendo acrescentados, como por 
exemplo, as técnicas que serão utilizadas no decorrer do processo.  
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Enfim, ao organizar a aula, o professor deve lembrar que ela é uma apresentação 
dramática que precisa de: um começo envolvente que prenda a atenção do público alvo, 
no caso o aluno, para que a partir daí possa se chegar a uma conclusão que conduza de 
volta os mesmos aos pontos importantes, já trabalhados pelo professor anteriormente, 
formando assim uma teia de conhecimentos. 
 
 
 
Atividade 
 

1- Montando um plano de curso. Pense que você irá montar um curso para ensinar 
professores a dar aula. Que conhecimentos e competências você incluiria no 
currículo do seu curso? Use os conhecimentos apresentados no texto estudado 
para fazer seu plano de curso.  

 
       2- Depois do plano montado responda: o que você aprendeu sobre como ensinar? O 

que lhe parece mais importante para uma boa aula? Como as informações 
discutidas no texto, irão se relacionar com a sua experiência de professor? 
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Unidade 7 

As estratégias de ensino e  
os recursos midiáticos 

 
 
 
 
Objetivos 
 

 Reconhecer a importância dos recursos pedagógicos na prática educativa do 
professor, como elementos inovadores e mobilizadores de novos 
conhecimentos e informações. 

                                             
 Saber adequar as diferentes estratégias de ensino aos conteúdos, ao nível 

do aluno e aos objetivos da educação e aos recursos midiáticos. 
 
 
 
Introdução 
 

Para o professor moderno, a escolha adequada das atividades de ensino é uma 
etapa importante de sua profissão. É nesta tarefa que se manifesta a verdadeira 
contribuição de seu métier. 

 
 Assim, como a competência profissional do engenheiro se manifesta na escolha 
acertada de materiais e métodos de construção, a idoneidade do profissional professor se 
manifesta na escolha das suas estratégias de ensino adequadas aos objetivos 
educacionais, aos conteúdos de matéria e aos alunos. 
 
 Dessa forma, entende-se que as estratégias de ensino são veículos usados pelo 
professor para criar situações de aprendizagem e abordar conteúdos que permitam ao 
aluno viver as experiências necessárias para a sua própria transformação.   
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 Para aqueles professores que tiveram uma formação pedagógica adequada, a 
escolha das estratégias de ensino parece um processo simples, ou seja, não merece o 
título de problema. Entretanto, para os numerosos professores que mergulharam (ou foram 
mergulhados) no magistério sem formação adequada para exercer essa profissão, o 
problema é complexo e chega a ser aterrorizante. 
 

Nessa perspectiva o professor precisa considerar alguns pontos importantes na 
escolha das suas estratégias de ensino, para que o processo de ensino e aprendizagem 
seja realmente  concretizado. Considerando as afirmações iniciais, resolvemos trazer 
algumas dicas de estratégias de ensino para você professor. 

Segue abaixo alguns pontos a ser considerados pelo professor na escolha das 
suas estratégias de ensino: 
  

1- É necessário que o professor envolva o aluno de alguma forma na 
estratégia de ensino proposta, para que ele tenha participação ativa 
no processo de aprendizagem. Lembrem sempre do exemplo do 
dramaturgo. 

   
2- É necessário que a formulação dos critérios de escolha das 
atividades, a ser desenvolvidas esteja ligada sempre aos pontos de 
vista pedagógicos. Como os que seguem abaixo. 

 

Métodos e técnicas de ensino 

 
Procedimentos de ensino, estratégia, métodos e técnicas. Esses são alguns dos 

termos utilizados para designar aspectos relativos ao tópico como ensinar. Vejamos o 
significado específico de cada um desses termos. 

 
Estratégia – É uma palavra emprestada da terminologia militar. Trata-se de uma descrição 
dos meios disponíveis pelo professor para atingir os objetivos específicos. 
 
Método – O significado etimológico da palavra método é: caminho a seguir para alcançar 
um fim. Para nosso objetivo podemos conceituar método como sendo um roteiro geral para 
a atividade. O método indica as grandes linhas de ação, sem se deter em operacionalizá-
las. Podemos dizer que o método é um caminho que leva até certo ponto, sem ser o 
veículo de chegada, que é a técnica. 
 
Técnica – É a operacionalização do método. Se um professor, por exemplo, quer utilizar 
um método ativo para atingir seus objetivos, poderá operacionalizar esse método através 
da utilização das diferentes técnicas. 
 
Procedimentos – Maneira de efetuar alguma coisa. Consiste em descrever as atividades 
desenvolvidas pelo professor e as atividades desenvolvidas pelos alunos. Do ponto de 
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vista da concepção tradicional de ensino, os procedimentos referem-se à maneira pela 
qual os alunos podem assimilar a carga de informações adequadas.  
 

Isto porque a concepção tradicional, ou escola tradicional, considera o educando 
apenas como um repositório de informações que devem ser absorvidas sem contestação. 
Por isso, os métodos mais valorizados na escola tradicional são aqueles que proporcionam 
maior eficiência na assimilação de conteúdos e informações. Na medida em que os 
métodos da escola tradicional se revelaram inadequados às características da sociedade 
em transformação e obsoletos em relação aos estudos da Psicologia desenvolvidos nos 
fins do século passado e começo deste, surgiram os métodos novos que procuram apoiar-
se na estrutura psicológica do aluno. É importante salientar, nesta altura, que os métodos 
chamados tradicionais ou novos são assim considerados em razão do enfoque central que 
dão aos diferentes elementos envolvidos na ação educativa. 

 
Da mesma forma que caracterizamos a educação tradicional como apoiada na 

autoridade, no professor, e a educação renovada como aquela que se fundamenta no 
aluno, nas suas motivações e em seus interesses, os métodos de ensino, como maneira 
de operacionalização de idéias mais amplas e gerais, podem ser entendidos nessa mesma 
linha de raciocínio. Com o desenvolvimento cada vez maior das ciências da educação, é 
natural que os métodos também passem a ser afetados pelos novos conhecimentos que 
se adquirem dia a dia a respeito da aprendizagem. E esses métodos ganham cada vez 
maior sofisticação, à medida que passam a ser equacionados em termos de tecnologias 
que perseguem fins viáveis, onde o planejamento do que fazer é colocado em termos de 
estratégias a serem escolhidas por uma ação. 
 
 
 A relação inseparável conteúdo, objetivo e método 
 
 A escolha e organização dos métodos de ensino devem corresponder à 
necessária unidade dos objetivos, dos conteúdos, e dos métodos, assim, como às 
condições concretas das situações didáticas. 
 
 Em primeiro lugar, os métodos de ensino dependem dos objetivos imediatos da 
aula: introdução de matéria nova, explicação de conceitos, desenvolvimento de 
habilidades, consolidação de conhecimentos, etc. Ao mesmo tempo, dependem de 
objetivos gerais da educação previstos nos planos de ensino. Em segundo lugar, a escolha 
e organização dos métodos dependem dos conteúdos específicos e dos métodos 
peculiares de cada disciplina e dos métodos de sua assimilação. Não há método único de 
ensino, mas uma variedade de métodos cuja escolha depende dos conteúdos da 
disciplina, das situações didáticas específicas e das características sócio-culturais e de 
desenvolvimento mental dos alunos. Em terceiro lugar, em estreita relação com as 
condições anteriores, a escolha dos 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.  
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 O uso adequado e eficaz dos métodos de ensino visa assegurar, no processo de 
transmissão/assimilação de conhecimentos e habilidades, a atualização das capacidades 
potenciais dos alunos, de modo que adquiram e dominem métodos próprios de aprender.  
 
 Isso significa que nenhum ensino pode ser bem sucedido se não partir das 
condições prévias dos alunos para enfrentar o desafio de construir novos conhecimentos.  
 
 Os métodos não têm vida independentemente dos objetivos e dos conteúdos, 
assim como a assimilação dos conteúdos depende tanto dos métodos de ensino como dos 
de aprendizagem. Os métodos são as formas pelas quais os objetivos e conteúdos se 
manifestam no processo de ensino. 
 
 A relação objetivo-conteúdo-método tem como característica a mútua 
interdependência. Os métodos à medida que expressam formas de transmissão e 
assimilação de determinadas matérias, atuam na seleção de objetivos e conteúdos. O 
conteúdo determina o método, pois é a base informativa concreta para atingir os objetivos.  

Classificação dos métodos e técnicas 

 
Métodos e técnicas tradicionais – São métodos e técnicas que exigem um 
comportamento passivo do aluno. Segundo esses métodos e técnicas, cabe ao professor 
transmitir os conhecimentos e, aos alunos, apenas receber. Aquilo que o professor 
transmite é o mais importante e não aquilo que o aluno descobre. Aos alunos somente é 
permitido ouvir, memorizar e repetir. Dentro dessa categoria de métodos e técnicas, 
estudaremos: 
 

 A aula expositiva e 
 A técnica de perguntas e respostas.  

 
Técnicas e métodos novos – Ao constatarem que as técnicas tradicionais não atendiam 
plenamente às exigências da educação, alguns educadores criaram novos métodos e 
novas técnicas. As principais causas que influenciaram o surgimento de novas técnicas e 
novos métodos, ou da “escola nova”, foram as seguintes: 
 

 Mudanças rápidas nas condições de vida, decorrentes das descobertas 
científicas e conseqüente progresso tecnológico. 

 Transformações econômicas e sociais que trouxeram novas necessidades e 
novos tipos de ensino. 

 Mudanças na vida familiar com repercussão na vida escolar. 
 Influência de novas idéias. 
 Influência das revoluções políticas. 
 Contribuição das ciências do homem (Psicologia e Sociologia). 
 Contribuição da Psicologia da Criança. 
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Os novos métodos são também denominados métodos ativos por se oporem 

radicalmente a tudo quanto é passivo nos métodos tradicionais. Baseiam-se no princípio 
de que o homem é um ser em desenvolvimento, cuja atividade, espontânea e natural, é 
condição para o seu crescimento físico e intelectual. A participação ativa do aluno 
consubstancia-se primordialmente no espaço que o professor reserva para as descobertas 
do educando. Os novos métodos dão grande destaque à vida social do indivíduo como 
fator fundamental para o seu desenvolvimento intelectual e moral.  

 
Nesse sentido, adquire também grande importância o relacionamento dos alunos entre 

si e dos alunos com o professor. Pois, nesse sentido, a disciplina não se fundamenta mais 
na autoridade do professor, ou somente na necessidade do aluno, mas na 
responsabilidade de ambos. Para comprovar nossa fala, colocamos abaixo um 
organograma que representa os novos métodos de ensino a ser utilizado e aplicado pelo 
professor na sua aula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Fonte: BORDENAVE, Juan Díaz; PEREIRA, Adair Martins: Estratégias de Ensino-

Aprendizagem) 

 

 

Vimos, nos textos anteriores do nosso caderno de estudos que cada aula, tem um 
potencial didático diferente, dependendo do fim a que se propõe, bem como suas 
limitações específicas. Por isso, Não é possível oferecer receitas metodológicas prontas e 
acabadas, como quem entrega uma receita de bolo  A razão: os ingredientes são muitos e 

Escolha das 
metodologias de 

ensino 

Experiência didática do 
professor 

Processo de ensino 

Tempo disponível 

Estrutura do assunto e tipo 
de aprendizagem envolvido 

Contribuições e limitações 
das atividades de ensino 

Tipos de alunos 

Aceitação e experiência dos 
alunos 

OBJETIVOS 
EDUCACIONAIS 
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variam em cada situação de ensino-aprendizagem, além de variar a personalidade do 
professor e as características dos alunos. 
 Portanto, as estratégias de ensino, devem ser propostas pelo professor de forma 
que possam ser realmente compreendidas pelos alunos. Isto significa que o professor, ao 
selecionar determinadas metodologias, precisa está seguro de que seus alunos 
apresentam os pré-requisitos necessários para a sua compreensão. Para sua melhor 
compreensão, selecionamos algumas estratégias de ensino para serem estudadas e 
analisadas por você professor. 
 
 
 
Algumas estratégias de ensino-aprendizagem 
 

Sabemos que as estratégias de ensino são em grande número, entretanto, muitos 
são os professores que dominam uma única estratégia, que é a da exposição. Também há 
muitos professores que, embora conhecendo outras estratégias, não as aplicam por não 
se sentem seguros para aplicá-las. 

 
E ainda há os professores que diversificam suas estratégias unicamente pelo 

desejo de diversificar, sem saber se são ou não adequadas aos seus propósitos. Ao se 
decidir pela aplicação de determinada estratégia, o professor deverá certificar-se de que 
esta é adequada à sua clientela e também aos objetivos que pretende alcançar com sua 
utilização. Vejamos algumas estratégias de ensino aplicadas pelos professores, pontuando 
suas vantagens e desvantagens. 
 
 
A aula expositiva 
 
Caracterização 
 

A aula expositiva consiste numa preleção verbal utilizada pelos professores com o 
objetivo de transmitir informações a seus alunos. É um procedimento bastante antigo. 
Sabe-se que foi utilizado pelos filósofos da antiguidade, pelos escolásticos da idade 
Média, pelos professores do Renascimento e continua sendo aplicado pela maioria dos 
professores. 

 
No Brasil constitui seguramente o procedimento mais empregado em todos os níveis 

de ensino. Em muitas escolas é utilizada quase de forma exclusiva e são em grande 
numero os professores que identificam ensino com exposição. 

 
Ao mesmo tempo em que é a estratégia mais utilizada é também a mais controvertida. 

Enquanto alguns professores defendem seu uso, sobretudo pela praticidade, outros a 
criticam, chegando a conceituar aula expositiva como um processo em que os “fatos são 
transmitidos das fichas do professor para o caderno do aluno sem passar pela mente de 
nenhum dos dois”. 

Escolástica 
 
A Escolástica é 
uma linha 
dentro da 
filosofia 
medieval, de 
acentos 
notadamente 
cristãos, 
surgida da 
necessidade de 
responder às 
exigências de 
fé, ensinada 
pela Igreja, 
considerada 
então como a 
guardiã dos 
valores 
espirituais e 
morais de toda 
a Cristandade. 
Por assim 
dizer, 
responsável 
pela unidade 
de que 
comungava da 
mesma fé. 
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A intensa utilização da aula expositiva justifica-se apenas pela tradição. Para muitos 

professores a exposição foi à única forma de passagem de informações a que foram 
submetidos ao longo de sua vida acadêmica. E ao se decidirem pelo magistério, adotaram 
naturalmente a exposição como à estratégia mais válida.  

 
Porém, uma aula bem planejada constitui estratégia adequada em muitas situações. 

O que importa na verdade é que o professor identifique a exposição como uma dentre 
muitas estratégias possíveis, com vantagens e limitações, recomendável em certas 
situações e contra-indicada em outras. 
 
 
 
Fundamentos teóricos da exposição: O modelo clássico de exposição 

 
  
A exposição, no sentido clássico, fundamenta-se na idéia de que é possível ensinar 

os outros por meio de explicação oral. Convencido desse fato, os professores 
concentraram todos os seus esforços no sentido de condensar seus conhecimentos e de 
expô-los de forma lógica e clara. Daí, o resultado é que toda a iniciativa da exposição cabe 
ao professor. Ou seja, este decide acerca da ordem, do ritmo e da profundidade a ser dada 
ao ensino.  

 
Quanto ao aluno, cabe ser dócil, atento e submisso à autoridade do professor. Esse 

modelo lembra a tendência tecnicista não é? Assim, a exposição aparece como a 
estratégia que melhor caracteriza a educação bancária, de que fala Paulo Freire. A 
adoção deste modelo torna problemática a aprendizagem. O professor preocupa-se muito 
em expor a matéria. Dessa forma acaba negligenciando o interesse do aluno. Na verdade 
o discurso proferido pelo professor na sua prática educativa, acaba incluindo termos que 
nem sempre existem na experiência dos alunos.  

 
Alguns professores falam tão rápido que muitas das idéias apresentadas não são 

percebidas pelos alunos. Outros falam tão baixo e de forma tão monótona que não 
conseguem manter a atenção dos alunos. Muitos professores ficam tão entusiasmados 
com a exposição a ponto de deixar de utilizar qualquer recurso audiovisual. Em suma, as 
aulas expositivas com freqüência caracterizam-se pelo monólogo.  

 
Evidentemente, nem toda a culpa pelas deficiências da exposição devem-se ao 

professor. Este nem sempre dispõe dos recursos audiovisuais necessários para tornar a 
aula mais interessante. Freqüentemente as classes são tão numerosas que dificultam a 
aplicação de estratégias mais ativas. E o que é mais grave: os alunos estão tão 
acostumados a aulas expositivas no sentido clássico, que tendem a rejeitar inovações 
propostas pelo professor, mantendo uma atitude de passividade e desligamento. 

 
 

Educação 
Bancária 

 
É definida 
como aquela 
em que o 
professor não 
comunica, 
mas emite 
comunicados, 
transmite 
conteúdos, 
dissertando 
sobre eles. 
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Papéis do professor numa aula expositiva 
 
 

A exposição é uma forma de expressão verbal extremamente usada na sociedade. 
O comportamento dos professores numa aula expositiva não apenas ensina os conteúdos, 
mas serve de modelo para os alunos aprenderem a ouvir, compreender e fazer suas 
próprias apresentações. Daí a necessidade de cuidados para preparar e ministrar esse tipo 
de aula. Quando ministra uma aula, o professor ensina não apenas o conteúdo, mas 
ensina a aprender. E, como você mesmo já refletiu no texto anterior, o professor ensina 
também a ensinar: o professor está servindo-se de modelo, modelando seus alunos todo o 
tempo.  

 
 

Numa exposição o que faz o professor? 
 

 Apresenta informação verbal pertinente; 
 Mostra e explica conceitos concretos; 
 Mostra e explica conceitos definidos e regras; 
 Demonstra procedimentos, raciocínios ou formas de análise ou prova; 
 Explica como resolve problemas 

 
 
Existem diversas formas de exposição, incluindo a dogmática ou fechada, a aberta e a 

mista. Vejamos cada uma delas: 
 
 
Exposição dogmática 
  

É uma mensagem que não deve ser contestada ou interrompida, pelo menos 
durante a fase de apresentação. Em princípio, trata-se de informação que, por alguma 
razão, o aluno deverá aprender o mais fielmente possível. 
 
Ex: Uma operação matemática; componentes de uma tabela ou uma trajetória de um 
determinado período histórico. 
 
 
 
Exposição aberta 
 
 Normalmente, tem como objetivo permitir ou incentivar a participação da classe, 
encorajar perguntas, respostas, promover o intercâmbio de experiências ou idéias, 
esclarecer o que foi dito numa exposição. Nesse método, o expositor precisa conhecer 
bastante seus alunos, de forma a comunicar suas idéias numa linguagem apropriada ao 
nível dos ouvintes e utilizar exemplos que se relacionem com seus sentimentos e suas 
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realidades. Durante uma exposição aberta, o professor precisa estar consciente de que é 
importante estimular a participação dos alunos, sobretudo com perguntas que eles sejam 
capazes de compreender e responder. Para isso é necessário que o professor defina com 
clareza seus objetivos, fazendo com que seus alunos conheçam-os, para que a partir daí 
possam organizar suas idéias e chegar à aprendizagem. Vejamos abaixo alguns cuidados 
que nós professores devemos ter ao nos comunicarmos com o nosso aluno.  
 
1- Em relação ao objetivo do conteúdo 

 
a) Definir com clareza os seus objetivos. Muitos professores falham porque 

deixam de falar exatamente o que pretendem; apenas falam sobre a matéria. A 
definição clara dos objetivos favorece a seleção do material a ser incluído na aula 
e a concentração dos recursos para alcançar os resultados desejados. 

b) Fazer com que os alunos conheçam os seus objetivos. O professor deve 
deixar claro aos alunos o que pretende com os conhecimentos selecionados, 
procurando chegar a uma concordância ou consenso acerca dos objetivos 
básicos. 

c) Organizar as idéias. Isto exige o pleno domínio da matéria e a convicção de que 
realmente esta é importante para os alunos. Para convencer os outros é 
necessário primeiro convencer-se a si mesmo. 

 
 
 
2- Em relação à interlocução com os alunos 

 
 A interlocução é constituída pela matéria a ser ensinada. Muitos equívocos são 

cometidos pelos professores em relação a este aspecto. É comum um professor 
apresentar aos alunos uma mensagem que consiste rigorosamente num artigo ou no 
capítulo de um livro. Ora, quando existe por escrito uma mensagem completa referente ao 
assunto a ser ensinado, há grande probabilidade de que tenha sido escrita para um tipo de 
audiência diferente, ou que seja mais extensa, ou mais sucinta, ou mais complexa do que 
é exigido para a situação.  

 
Também há que se considerar que nem sempre a maneira pela qual uma mensagem 

é escrita é a melhor para ser apresentada numa aula expositiva. Não convém, portanto, 
que o professor simplesmente reproduza em aula artigos ou capítulos de livros. Diversos 
cuidados precisam ser tomados em relação à mensagem que se pretende passar aos 
alunos, como: 

 
a) Cuidar para que a mensagem se ajuste às características e necessidades 

dos alunos. Isto exige do professor conhecimento prévio dos alunos. 
Convém, pois, que o professor dedique algum tempo a esta tarefa, 
sobretudo nas primeiras aulas. 
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b) Elaborar a mensagem de forma clara, precisa e concisa. Uma linguagem 
empolada, repleta de termos técnicos dificulta a compreensão dos alunos. 

 
c) Planejar a seqüência dos tópicos: É recomendável a utilização da seqüência 

de instrução “todo-parte-todo”. Para começar dá-se aos alunos uma visão 
geral da unidade; depois apresenta-se aos alunos, os capítulos que serão 
trabalhados na unidade e, por fim, conclui-se com um resumo. 

d) Propor situações problemáticas para manter os alunos em atitude reflexiva. 
e) Apresentar as idéias mais importantes de formas diversas para não 

provocar monotonia. 
f) Evitar a tentação de expor o tempo todo. Convém à exposição com breves 

discussões, exercícios e realização de experiências simples. 
 
 
 

O uso adequado da aula expositiva 
 
Para que a aula expositiva tenha êxito é necessário que o professor  tenha consciência 

de que a aula expositiva apresenta uma série de limitações, o que a torna inadequada em 
muitas situações. 

 
 Esse é o primeiro passo para que ela seja aplicada de forma adequada pelo 

professor. Vejamos no quadro abaixo algumas vantagens de utilizar a aula expositiva. 
  

a) A aula expositiva é bastante flexível. O professor pode adaptá-la aos mais 
diversos públicos. E também pode valer-se dela independentemente de 
outros recursos, como material impresso, projeções, etc. 

b) A aula expositiva é um meio rápido. O conteúdo a ser aprendido é 
apresentado em sua forma final. Do aluno requer-se apenas entendimento da 
mensagem e a incorporação em sua estrutura cognitiva. 

c) A aula expositiva pode ser dada por qualquer profissional que domine a 
matéria, mesmo que não disponha de maiores conhecimentos pedagógicos. 
Ressalta-se, porém, que simplesmente “dar aula” não garante o aprendizado.  

d) A aula expositiva só se torna eficiente quando é bem planejada e executada 
de acordo com certos princípios. Neste sentido, a aula expositiva pode ser 
considerada tão ou mais difícil do que outras estratégias de ensino. 

 
É evidente que o professor não pode deixar de considerar estes aspectos na decisão 

acerca da utilização da aula expositiva. Todavia, do ponto de vista pedagógico as razões 
que conduzem a sua adoção são outras. 

 
O uso da exposição é adequado para: 
 

a) Transmitir conhecimentos; 
b) Apresentar um assunto de forma organizada; 
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c) Introduzir os alunos em determinado assunto; 
d) Despertar a atenção em relação ao assunto; 
e) Transmitir experiências e observações pessoais não disponíveis sobre 

outras formas de comunicação; 
f)   Sintetizar ou concluir uma unidade de ensino ou um curso. 

 
 Embora a aula expositiva, em alguns casos deixe a desejar, os professores não 
dispõe geralmente dos meios e do apoio necessários para adotar outras estratégias. Para 
muitos professores, à frente de classes numerosas e sem dispor de recursos auxiliares, a 
aula expositiva constitui na prática a única alternativa. Assim, o que lhes cabe é cuidar 
para que a aula expositiva, com todas suas limitações, alcance a maior eficiência possível. 
 
 
A discussão e o seu valor pedagógico 
 

A exposição constitui estratégia adequada quando os objetivos de ensino se 
referem aos níveis iniciais do domínio cognitivo, sobretudo à memorização. Já nos níveis 
mais elevados bem como nos domínios afetivos e psicomotor, é pouco recomendável.  

 
Assim, o professor precisa, em muitos momentos, adotar outras estratégias para 

facilitar a aprendizagem dos alunos.  Uma estratégia que vem sendo adotada com êxito 
(embora nem sempre com a freqüência recomendada) é a discussão, que corresponde a 
várias vantagens como: 
 
a) Favorecer a reflexão acerca de conhecimentos obtidos mediante leitura ou 
exposição; 
b) desenvolver novos conhecimentos mediante a utilização de conhecimentos e 
experiências anteriores; 
c) Favorecer o enfoque de um assunto sob diferentes ângulos; 
d) Dar oportunidades aos alunos para formular princípios com suas próprias 
palavras e sugerir aplicações para esses princípios; 
e) Ajudar os alunos a se tornarem conscientes dos problemas que aparece na 
informação obtida a partir da leitura. 
f) Facilitar a aceitação de informações ou teorias contrárias as crenças tradicionais 
ou idéias prévias. 
 
 Por estas razões, a discussão tem sido recomendada como uma das mais 
importantes estratégias de ensino. Sem contar que uma discussão bem sucedida pode ser 
bastante agradável tanto para os alunos como para o professor, pois se torna um 
verdadeiro divertimento intelectual. E sem contar, também, que a discussão constitui 
importante exercício de liberdade.  
 

Daí porque para muitos professores a discussão em classe é concebida como 
protótipo de aprendizagem democrática. A despeito, porém, destas inestimáveis 
vantagens, a discussão em classe apresenta também algumas limitações. As discussões 
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não podem ser eficientes quando os membros do grupo não dispõem dos conhecimentos 
necessários como requisitos prévios. Uma discussão sobre a transposição do Rio São 
Francisco,por exemplo, não pode desenvolver-se adequadamente sem que os estudantes 
saibam alguns princípios fundamentais acerca das vantagens e desvantagens dessa 
transposição para a população, ou seja, sem que tenham leituras suficientes sobre o 
assunto. Uma discussão acerca do comportamento do sindicato de trabalho será pouco 
proveitosa se os estudantes não tiverem conhecimento de seus poderes e ações. Assim, 
como citamos esses temas, outros temas, podem não surtir efeitos na discussão se o 
público alvo não tiver leitura prévia referente ao assunto. Quando os requisitos prévios não 
são considerados, as aulas tendem a degenerar num jogo antipático de superar os outros 
colegas. 

 
 Cabe considerar que a discussão não visa à aprendizagem específica de alguma 
coisa, mas à transferência do que foi aprendido. Neste sentido Gagné ( 1983, p.265) 
acentua: 
 

“Transformar a discussão no principal tipo de exercício para um ensino 

sério, então, ignorar deliberadamente a necessidade fundamental e 

primária da aprendizagem, isto é, ter certeza de que ela realmente 

ocorreu. Fazer com que ela se realize é ainda o seu problema básico”.  

 

 
A maior exigência para que uma discussão seja coroada de sucesso, resultando 

assim na construção do conhecimento, é certamente a aprendizagem anterior. 
 

 Também convém considerar que a velocidade de transmissão de discussão de 
informação é baixa num grupo de discussão.  
 
 A despeito de todas as suas limitações, a discussão pode ser considerada uma 
das estratégias mais válidas para o ensino, em todas as suas modalidades. Todavia, o 
professor precisa saber que existem peculiaridades que precisam ser respeitadas na 
educação, e que existem métodos, que devem ser aplicados às circunstâncias que 
melhores estejam adequadas para a aprendizagem do aluno. Uma outra estratégia de 
ensino, bastante aplicada pelos professores é a formação de grupos na sala de aula. 
Vamos conhecer como essa estratégia funciona?  
 
 
Por que grupos na sala de aula? 

 
Os grupos podem ser úteis para diversos propósitos de uma aula. Além disso, 

alunos que trabalham juntos em pequenos grupos produtivos aprendem mais rapidamente 
e com mais segurança do que alunos que aprendem com base em outras metodologias. 
No que se refere à transmissão de informações, conceitos e princípios, o grupo não é mais 
eficaz do que a aula expositiva. Mas, quando se combinam as duas técnicas, as aulas 
expositivas e estudos de grupos, conseguem-se maior compreensão dos conteúdos. 
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Assim, cada situação do trabalho em grupo requer uma preparação diferenciada 
pelo professor, tendo em vista os objetivos e a heterogeneidade. As principais diferenças 
que o professor deve considerar no trabalho em grupo incluem: 

 
 A forma como enfocam os temas; 
 Os tipos de situações a que respondem; 
 As quantidades e formas de instruções que requerem para poder 

trabalhar; 
 As idéias a respeito de quem pode tomar decisões para orientar o 

trabalho do grupo; 
 Os tipos de apoio de que necessitam; 
 A quantidade de conhecimentos e experiências que podem dedicar a 

uma tarefa. 
 
 

A partir de agora, iremos analisar cinco técnicas de trabalho em grupo muito 
utilizadas pelos professores, para desenvolver conhecimentos nos alunos através das 
atividades propostas em sala de aula.  Conheça quais são: 
 
  
A tutoria 

 
 
É usada, sobretudo, para ajudar os alunos com dificuldades de aprendizagem ou 

acompanhar o ritmo da classe. Normalmente na tutoria, os grupos são pequenos, três a 
cinco participantes e, a atividade deve ser bem clara, precisa e limitada, ao assunto de 
uma aula. 
 
 Como funciona? 
 

O primeiro passo é escolher um líder ou tutor, que tem três funções principais: 
 

 Identificar, previamente com os participantes, os problemas de 
aprendizagem específicos dos membros do grupo; 

 
 Apresentar tarefas e promover feedback para facilitar a aprendizagem 

dos alunos; 
 
 Estimular os alunos a fazer perguntas e a buscar as respostas por si 

mesmos. 
 
 

Esse tipo de grupo requer do tutor domínio de conhecimentos e habilidades, 
inclusive que saiba como fazer perguntas e analisar as tarefas que os alunos têm 
dificuldade. 
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Grupo-tarefa 
 
 

É um dos tipos mais freqüentes em sala de aula. Esses grupos têm como objetivo 
desenvolver uma tarefa para a qual cada participante pode e deve contribuir. O bom 
funcionamento desse tipo de grupo requer: 
 

 Clareza na formação dos grupos, tipo de participação e papéis;  
 Tarefas bem definidas quanto ao objetivo e modo de trabalho; 
 Materiais adequados e disponíveis; 
 Tempo definido para completar a tarefa; 
 Formato e tempo para a apresentação; 
 Preparação para apresentar o trabalho adequadamente (escrito ou verbal); 
 Critérios para avaliação da tarefa. 

 
Painel de debates 
 

Permite aos alunos manter uma troca de idéias em relação a temas definidos pelo 
professor. É a forma mais apropriada quando o objetivo é levar os alunos a refletir com 
maior profundidade a respeito de um determinado assunto ou abordá-lo a partir de 
diferentes perspectivas.  
 

Essa técnica permite aos alunos desenvolver habilidades como falar com clareza, 
fazer apresentações em público, defender ou atacar argumentos, incorporar diferentes 
perspectivas, incorporar evidências e opiniões para chegar a determinadas conclusões. 
 
 
Atividade complementar 
 
 
1- Agora é hora de pesquisar. Além das estratégias de ensino estudadas no texto, 
selecione mais cinco estratégias pedagógicas, utilizadas por professores em sala de aula, 
que podem ser valorosas para o sucesso do processo de ensino-aprendizagem. Depois 
pesquise três dessas técnicas mencionadas por você e elabore um pequeno resumo sobre 
as mesmas destacando: vantagens e desvantagens que elas trazem para o processo de 
ensino-aprendizagem. 
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Os recursos midiáticos e o processo de ensino-aprendizagem na sala 
de aula 
 
 Agora que já conhecemos algumas estratégias de ensino e apontamos as suas 
vantagens e desvantagens para a educação, que tal agora falar um pouco dos recursos 
midiáticos utilizados pelo professor em sala de aula? Preparados para conhecer suas 
vantagens e desvantagens? Então vamos lá. 
 

Atualmente um problema facilmente observado na comunicação docente é o 
verbalismo, ou seja, a transmissão de conhecimentos e habilidades mediante o emprego 
exagerado de palavras. Como conseqüência desse verbalismo, muito do que é passado 
aos alunos nas aulas constitui-se em palavras vazias, sem significado.  

 
Os esforços verbais dos professores são suficientes apenas para que os alunos 

“decorem a matéria”, sem que se tornem capazes de compreender o seu significado ou 
aplicá-la a situações concretas. 

 
 As limitações das explicações verbais são facilmente verificadas nas escolas por 
meio das avaliações dos alunos, ou seja dos seus rendimentos. Um exemplo claro da 
limitação verbal pelo professor é tentar descrever em palavras algo para o aluno, sem que 
este tenha na maioria das vezes noção do que o professor está falando. Pois é, nem 
sempre a pessoa com quem nós fazemos à interlocução entenderá o que de fato nós 
estamos querendo explicar.  
 

Um exemplo claro do que estamos falando, é tentar descrever a alguém a planta 
de uma casa e depois pedir a essa pessoa para desenhá-la com base apenas na sua 
descrição verbal. Veja se ela consegue.  Outro exemplo é propor a alguém que monte um 
motor de um carro a partir de instruções escritas, sem que a pessoa olhe as ilustrações, ou 
o manual.  

 
Ou então, peça a uma pessoa para chegar a uma rua desconhecida por meio de 

indicações apenas verbais. As vezes, o professor consegue explicar sua matéria só por 
meio da comunicação verbal, mas nem sempre ela é suficiente para que ocorra a 
aprendizagem dos alunos.  

 
 Com vistas a tornar a comunicação mais clara e precisa, os professores, com 
freqüência cada vez maior, vem lançando mão dos recursos conhecidos como 
audiovisuais que vão desde os simples desenhos ou diagramas até os sofisticados 
equipamentos e programas de multimídia. 
 

Os recursos comunicacionais são hoje em tão grande número e têm passado por 
um processo de aperfeiçoamento tal que já se fala em tecnologia de ensino (tanto no 
sentido de ”equipamento”, quanto no de utilização de teoria de aprendizagem).  
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Neste contexto, os recursos audiovisuais constituem-se importantes ferramentas 
que são colocadas à disposição dos professores para facilitar a comunicação com o aluno. 
 Geralmente, a utilização de recursos audiovisuais são destinados a professores de 
Ensino Fundamental e Médio. De fato, são nesses níveis que têm se mostrado mais úteis.  
 

Todavia, o professor de outros níveis de ensino também pode valer-se desses 
recursos para melhorar sua comunicação. Para tanto é necessário que esteja consciente 
de suas vantagens e limitações, bem como dos cuidados a serem tomados em sua 
utilização. 

 
 
Vantagens dos recursos audiovisuais na sala de aula 
 
1- Em relação à atenção 
 
 Percebe-se facilmente que a exposição tradicional, fundamentada exclusivamente 
na verbalização, vem se mostrando estratégia pouco eficiente para garantir a atenção dos 
alunos. O mundo exterior à sala de aula é extremamente rico em estímulos que despertam 
a atenção das pessoas, inclusive das crianças e dos jovens.  
 

Recursos tecnológicos como aparelhos de vídeos e microcomputadores 
constituem fontes de atração para estudantes de todos os níveis e modalidades de ensino. 
Os estudantes como a população de modo geral, são intensamente estimulados pelos 
meios de comunicação de massa. Por essa razão, se os professores desejarem 
comunicar-se de forma eficiente, não poderão ignorar os meios de comunicação de massa.  

 
Pois, muito embora os educadores possam criticar o conteúdo das mensagens 

veiculadas pelo rádio, televisão, jornais etc. Não poderão negar que, de modo geral, são 
elaborados com grande competência, sobretudo no que se refere à capacidade de 
despertar a atenção do público. 

 
 Ao se recomendar aos professores a utilização de uma linguagem mais moderna, 
não se estar, em absoluto, propondo que transformem suas aulas em obstáculos, mais que 
reconheçam a concorrência que as instituições de ensino sofrem dos meios de 
comunicação de massa.  
 

Neste sentido, os recursos audiovisuais tornam-se bastante úteis quando bem 
elaborados e apresentados oportunamente. São capazes de despertar a atenção dos 
alunos de forma bem superior a exposição oral. 
 
 
2- Em relação à compreensão e a aplicação de conhecimentos 
 
 È indiscutível que uma exposição bem preparada constitui estratégia inigualável 
quando o que se almeja é a transmissão de conhecimentos. Quando se deseja, porém, 
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que os alunos evoluam para outros níveis, com a compreensão e a aplicação, a aula 
expositiva mostra-se bem mais limitada.  
 

Ai os professores precisam valer-se de outros recursos e os audiovisuais mostram-
se bastante adequados.  

  
Para alcançar a compreensão e a aplicação recomenda-se a realização de 

experiência práticas. Todavia, a realização dessas experiências nem sempre são fáceis.  
 
Algumas por sua extensão, não podem ser trazidas para a sala de aula. Outras, 

por serem muito rápidas ou muito lentas, não podem ser repetidas. Assim, os audiovisuais 
tornam-se recursos importantes à medida que possibilitam superar as barreiras que se 
apresentam para realização dessas experiências. Mediante fotografias, desenhos, filmes e 
outros recursos tornam-se possível apresentar aos alunos “experiências” imensas ou 
microscópicas, distantes no tempo e no espaço, ou fragmentadas em locais diferentes, 
permitindo assim que o aluno tenha uma aprendizagem bem própria da realidade (PARRA 
E PARRA, 1985, p.10). 

 
 Pode se argumentar que os recursos audiovisuais não substituem a realidade. 
Ocorre, porém, que a realidade nem sempre estar didaticamente organizada e, 
consequentemente, o contato direto do estudante com ela não constitui garantia de 
aprendizagem.   
 

Por exemplo, um professor pode estar interessado em que seus alunos aprendam 
acerca do sistema penitenciário. Se olharmos pela lógica pedagógica, veremos que os 
presídios não foram certamente construídos como objetos didáticos. Os pavilhões foram 
dispostos obedecendo a critérios de funcionalidade e segurança. 

 
 Assim, uma visita dos alunos a um presídio poderá ser suplementada em classe 

por outras atividades entre as quais a apresentação de organogramas, fluxogramas e fotos 
possam auxiliar na compreensão da organização da realidade estudada. Ou seja, tenta-se 
adequar a realidade dos alunos, ao contexto em estudo e aos recursos midiáticos 
escolhidos pelo professor. 
 
3- Em relação à retenção do conhecimento 
 
 Dentre os fatores que concorrem para a retenção dos conhecimentos trabalhados 
pelo professor, os mais importantes são o interesse do aluno, a concretude da experiência, 
a organização da matéria e sua repetição.  
 

Assim, os recursos audiovisuais tornam-se muito úteis para proporcionar uma 
aprendizagem mais permanente. Além de servir para despertar a atenção e proporcionar 
experiências concretas, como vimos nos exemplos anteriores.  
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Os recursos audiovisuais favorecem apresentações bem organizadas. Os slides de 
Power Point, as transparências para reto-projetor, os projetores de slides, por exemplo, 
costumam ser organizados numa seqüência. Isso favorece a apresentação igualmente 
organizada da matéria, o que leva a retenção maior do aprendido. 

 
 Também os recursos audiovisuais favorecem a retenção à medida que possibilitam 
a freqüente repetição da matéria sem monotonia. O que é dito oralmente pode ser 
relembrado com a projeção de uma transparência, apresentação de um cartaz etc. 
 
4- Em relação à Avaliação 
  

Recursos audiovisuais podem ser utilizados também para avaliação da 
aprendizagem.  O uso de gravadores mostra-se muito útil para a avaliação de 
comunicação e expressão oral. Como a gravação pode ser repetida tantas vezes quantas 
forem necessárias torna-se um recurso bastante adequado apara a avaliação das diversas 
dimensões da comunicação oral, tais como: altura da voz, entonação,ritmo etc. 

 
 Outro recurso bastante empregado em situação de avaliação de ensino é o vídeo 
cassete. Dentre seus inúmeros empregos, cabe lembrar aqui o treinamento de professores 
mediante a técnica do “micro ensino”. Durante um pequeno período de tempo (cerca de 10 
minutos), o professor dar uma aula a um reduzido numero de alunos.  
 

Esta aula é gravada e a seguir analisada e discutida por uma equipe juntamente 
com o professor que a ministrou. Após essa discussão, a aula é repetida a um grupo 
diferente de alunos. Como professor teve oportunidade de se ver ministrando a aula e de 
ouvir comentários acerca de sua avaliação, pode assumir uma atitude corretiva em relação 
as falhas anteriores. 
 
5- Desvantagens dos recursos audiovisuais 
 
 A despeito de todas as vantagens já enumeradas, a utilização de recursos 
audiovisuais também pode, em certas circunstâncias, apresentar aspectos negativos. 
Evidente que os audiovisuais servem para emprestar um caráter moderno ao ensino. De 
modo geral, agradam os alunos. Por isso, muitos professores tendem adotar esses 
recursos não tanto por razões de ordem pedagógica, mas simplesmente para tornar suas 
aulas mais atraentes.  
 

Se o professor estiver interessado não apenas em agradar, mas também em 
favorecer realmente a aprendizagem dos alunos, deverá considerar cuidadosamente a 
utilização dos recursos audiovisuais. 

 
 O principal problema dos audiovisuais é que, à medida que se são utilizados 
exaustivamente – sobretudo os filmes e as coleções de slides, acabam desestimulando a 
adoção de um papel mais ativo por parte do aluno.  
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Uma coleção de slides bem organizada poderá ser muito interessante; mas se o 
professor não favorecer a participação dos alunos, mediante perguntas, comentários, ou 
adoção de uma atitude exploratória, não estará fazendo bom uso desse recurso. 

 
 Outro problema muito comum ocorre quando as aulas são direcionadas a partir do 
uso de determinado recurso. É o caso das aulas elaboradas de tal forma que se tornam 
inteiramente dependente do retro-projetor. O professor que assim procede se sente à 
vontade, pois pode dispensar tanto as “fichas de aula” quanto o quadro-de-giz. 
 

 Todavia, essa postura do professor não facilita a aprendizagem do aluno . O retro-
projetor, assim como qualquer outro audiovisual, deve ser reconhecido como recurso 
auxiliar de ensino e não como direcionador do processo didático. 

 
 Também cabe lembrar que os recursos audiovisuais, por mais simples que sejam, 
requerem conhecimentos e habilidades técnicas para sua utilização. Mesmo no quadro-de-
giz, que é utilizado de forma quase natural por muitos professores, requer observância de 
algumas técnicas, a afim de que sejam obtidos bons resultados. 
 
 Em suma, o professor, ao se decidir pela utilização de audiovisuais, deverá 
considerar que estes apesar de serem atraentes e agradáveis deveriam, em primeiro lugar, 
estimular o interesse pela matéria e não despertar a atenção sobre si mesmos.  
 

Uma regra básica para utilização poderia ser assim enunciada: “a realização dos 
objetivos da disciplina seria prejudicada se os recursos não fossem utilizados?” Se a 
resposta for “não”, o recurso deverá ser considerado, a fim de justificar sua utilização. 

 
 
Atividade final 
 
 
2- De acordo com que estudamos no texto, disserte em vinte e cinco linhas sobre: O poder 
que possui os recurso midiáticos em termos de construção e veiculação de conhecimentos 
na educação?  
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Unidade 8 
Avaliação e a relevância da qualidade educativa 

                                             
 
 
 
Objetivos 
 

 Compreender as diferentes concepções de avaliação; 
 Reconhecer as funções da avaliação; 
 Diferenciar avaliação qualitativa de avaliação quantitativa. 

 
 
Introdução 
 
 Assim, como o planejar, avaliar também é um ato intrínseco às nossas vidas. 
Desde a avaliação do ambiente em que nos encontramos até todas as opções que vamos 
fazendo ao longo da vida, seja nas relações afetivas, profissionais, políticas, nas opções 
de lazer, de alimentação, entre todas outras. Nesta diversidade de situações estamos de 
alguma forma, julgando, avaliando e tomando decisões. Assim, para iniciar nossa 
discussão a respeito desse tema, começaremos falando da avaliação especificamente no 
contexto e cotidiano escolar.  
 
 Atualmente é comum ouvir falar que a avaliação deve ser um processo periódico e 
contínuo que forneça subsídios ao trabalho docente, direcionando o esforço empreendido 
no processo de ensino e aprendizagem de forma a contemplar a melhor abordagem 
pedagógica e o mais pertinente método didático.  
 

Mas, na verdade quando o assunto é avaliação, é muito comum verificarmos que 
os educadores, de modo geral, direcionam o olhar apenas, e tão somente, aos resultados 
obtidos pelos alunos no processo de aprendizagem. A avaliação nessa perspectiva, nada 
mais é do que uma questão de controle do planejamento curricular.  

 
Portanto, para que tenhamos uma visão diferente da avaliação é preciso que 

conheçamos alguns dos seus diferentes conceitos. 
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O conceito de avaliação 

 
A avaliação é um trabalho didático que caminha conjuntamente com o processo de 

ensino-aprendizagem. Basicamente, é no transcorrer da prática educativa que é feita a 
verificação daquilo que os alunos conseguiram aprender e daquilo que o professor 
conseguiu ensinar.  

 
Por isso, é bom saber, que qualquer que seja a concepção que tenhamos de 

aprendizagem e de educação, esta sempre estará atrelada a uma determinada concepção 
de educação. Concepções estas estudadas por você na disciplina de Metodologia da 
Educação de Jovens e Adultos. 

 
Para confirmar a afirmativa feita por nós, Romão (1998) fez um interessante 

levantamento a respeito dos conceitos de avaliação, perpassando por autores 
consagrados e por publicações mais recentes. Vejamos algumas: 

 
 Avaliação é o processo de atribuição de símbolos a fenômenos com o 

objetivo de caracterizar o valor do fenômeno, geralmente com referência a 
algum padrão de natureza social, cultural ou científica (JAMES BRADFIELD & 
STEWART MOREDOCK). 

 
 Avaliar é julgar ou fazer a apreciação de alguém ou alguma coisa, tendo 

como base uma escala de valores [ou] interpretar dados quantitativos e 
qualitativos para obter um parecer ou julgamento de valor, tendo por base 
padrões ou critérios (REGINA CAZAUX HAYDT). 

 
 O conceito de avaliação da aprendizagem que tradicionalmente tem como 

alvo o julgamento e a classificação do aluno necessita ser redirecionado (...) 
desponta como finalidade principal da avaliação o fornecer sobre o processo 
pedagógico informações que permitam aos agentes escolares decidir sobre 
intervenções e redirecionamentos que se fizerem necessários em face do 
projeto educativo definido coletivamente e comprometido com a garantia da 
aprendizagem do aluno (SANDRA ZÁKIA LIAN SOUSA).  

 
 A avaliação consistirá em estabelecer uma comparação do que foi alcançado 

com o que se pretende atingir. Estaremos avaliando quando estivermos 
examinando o que queremos, o que estamos construindo e o que 
conseguimos, analisando sua validade e eficiência (=máxima produção com 
um mínimo de esforço) (ILZA SANT ANNA).  

 
 A avaliação é um juízo de qualidade sobre dados relevantes para uma 

tomada de decisão (CIPRIANO LUCKESI). 
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Partindo desses exemplos, é possível separar as concepções de avaliação em 
dois grupos distintos, opostos, quando pensamos em uma teoria da educação: um grupo 
com visão de mundo positivista e outro com uma visão dialética.  

 

Se encararmos a vida como algo dado, tendemos para uma epistemologia 

positivista e, conseqüentemente, para um sistema educacional 

perseguidor de “verdades absolutas” e “padronizadas”. Se, pelo contrário, 

encaramos a vida como processo, tendemos para uma teoria dialética do 

conhecimento e, por isso mesmo, engendradora de uma concepção 

educacional preocupada com a criação e a transformação (ROMÃO, 1998, 

p. 58).  

 
 

Haidt (1999) simplifica a contextualização apresentada anteriormente. Entendemos 
que a avaliação é uma tarefa que se apresenta de modo bastante complexo. Quando 
encontramos reduções conceituais afirmando que avaliação é sinônimo de prova, exame, 
nota, conceito, aprovação, reprovação, boletim, recuperação etc., por certo, estamos 
diante de uma concepção educacional mais tradicional, porém predominante ainda em 
nossos dias. Nela, o processo educativo acontece de acordo com o sistema de 
transmissão/recepção, em que a avaliação fica restrita à quantidade de informações 
guardadas pelo aluno, assumindo um caráter seletivo e competitivo. 

 
Em uma concepção educacional mais moderna, na qual o aluno aprende a 

construir seus próprios conhecimentos numa relação dialógica, mediadora, com o seu 
professor, a avaliação ganha uma maior conotação. Sua presença não se restringe à 
atribuição de nota, ela está preocupada em verificar se os objetivos do processo ensino-
aprendizagem estão sendo atingidos, assumindo um caminho orientador e cooperativo.  

 
Será que há possibilidade de união do tradicional com o moderno? Do retrógrado 

com o progressivo? É um tema complicado, difícil, inclusive, de ser discutido junto aos 
professores. Contudo, acreditamos que, no mínimo, é preciso haver um diálogo entre 
essas duas correntes.   

 
Concordamos com Romão (1998, p. 58), quando ele afirma que os diferentes 

aspectos de cada concepção não caracterizam um mal em si. Porém, a “mútua exclusão 
que se instalou radicalmente entre elas, cada uma rechaçando a outra e autovalorizando-
se como única alternativa científica e válida”, colaborou na implantação deste 
antagonismo.   

 
Entendemos que o primeiro passo para que haja a aproximação, a 

complementaridade, que estamos hipotetizando aqui, seja o reconhecimento de uma só 
concepção na vida integral do professor. De nada adianta ele verbalizar sua adesão à 
avaliação progressiva e, concomitantemente, praticar na sala de aula uma avaliação 
retrógrada.   
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Lüdke e Mediano (1992), pesquisando junto aos professores da rede de ensino de 
uma grande cidade brasileira, comprovaram que a dicotomia apresentada acima ocorre, 
freqüentemente, no interior de um mesmo professor. Aliás, a grande maioria dos 
professores incorpora e valida o discurso teórico da primeira concepção. Contudo, aplicam 
a segunda no seu dia a dia profissional.   

 
É preciso estabilizar esta relação, mesmo com todos os problemas encontrados no 

fazer pedagógico. É preciso coerência entre teoria e prática. E a avaliação é peça 
fundamental na procura deste equilíbrio teórico-prático, pois ela funciona como recurso de 
problematização, de reflexão, da própria ação docente.  

 
 

Funções do processo avaliativo 
 

As argumentações supramencionadas consagram, inevitavelmente, a visão 
através da qual se atribui à avaliação uma tríplice função: diagnóstica, formativa e 
somativa. 

 
 A primeira abordagem, contemplada pela avaliação diagnóstica é a que 

proporciona informações acerca das capacidades do aluno antes de iniciar 
um processo de ensino-aprendizagem, ou, ainda, busca a determinação da 
presença ou ausência de habilidades e pré-requisitos para a aprendizagem. 

 
 A segunda função, ou função de verificação liga-se à avaliação formativa, 

através da qual é possível, constatar se estão os alunos, de fato, atingindo 
os objetivos pretendidos, verificando a compatibilidade entre tais objetivos 
e os resultados efetivamente alcançados durante o desenvolvimento das 
atividades propostas pelo professor. 

 
 

Esta forma de avaliação é o principal meio através do qual o estudante passa a 
conhecer seus erros e acertos, encontrando, assim, maior estímulo para um estudo 
sistemático dos conteúdos.  

 
Outro aspecto importante, da avaliação formativa é o da orientação fornecida por este 

tipo de avaliação, tanto ao estudo do aluno como ao trabalho do professor, principalmente 
através de mecanismos de feedback. Estes mecanismos permitiriam, então, ao professor 
detectar e identificar deficiências na forma de ensinar, possibilitando reformulações no seu 
trabalho didático, visando aperfeiçoá-lo.  

 
 A terceira é representada pela avaliação somativa, cujo objetivo é determinar 

o grau de domínio do aluno em uma área de aprendizagem, o que permite 
outorgar uma qualificação que, por sua vez, pode ser utilizada como um sinal 
de credibilidade ou de punição da aprendizagem realizada. Essa avaliação 
também, tem o propósito de classificar os alunos ao final de um período de 

Feedback 
 
Termo técnico 
relacionado com 
o auto-controle 
de um sistema 
pela análise dos 
resultados 
obtidos. 
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aprendizagem, semestre, ano, mês ou curso, de acordo com os níveis de 
aproveitamento. 
 
 

Abordagens de avaliação 
 

 
Você certamente já ouviu falar sobre avaliação qualitativa ou quantitativa. Mas, 

o que estes conceitos significam? Que implicações têm na escolha metodológica para a 
prática da avaliação na escola e, em especial, da aprendizagem do aluno? Estas são 
outras questões que surgem ao iniciar a discussão acerca do processo de avaliação 
educacional desenvolvido nas escolas.  

 
Por isso, é interessante fazermos à análise dessas abordagens, considerando 

que a avaliação educacional é uma tomada de decisão decorrente de um processo de 
coleta, análise e interpretação de informações, de acordo com um referencial de eficácia 
e eficiência. É por essa e outras afirmativas a respeito da avaliação que procuraremos 
entender o que cada abordagem prega em relação ao processo de ensino-
aprendizagem. 

 
 
Avaliação Qualitativa: é a abordagem cuja análise e interpretações possibilitam um 
julgamento de valor, apóia-se em uma quantidade rica e detalhada de informações 
sobre o objeto a ser avaliado. 
 
Características básicas: 

 Enfatiza a descrição detalhada e o conhecimento aprofundado do objetivo 
em avaliação; 

 Busca entender o significado que o objeto em avaliação tem para os 
participantes; 

 Descreve e interpreta o objeto em avaliação, propiciando a busca do 
significado que o  objeto tem para o grupo. 

 
Avaliação Quantitativa: é a abordagem cuja análise e interpretação, serve para 

possibilitar um julgamento de valor, baseia-se em um número limitado de parâmetros, 
identificados e descritos em termos numéricos. 
 

  Características básicas: 
 

 Enfatiza a quantificação como fator de descrição do objeto avaliado; 
 Busca obter informações que possam ser generalizáveis  comparáveis a 

outras iniciativas semelhantes. 
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Avaliação e vínculo pedagógico 
 

 
Para que você tenha compreensão do vínculo entre a avaliação e todo o processo 

pedagógico, é importante compreender que toda atividade educativa, realizada no espaço 
escolar, é uma atividade intencional, sujeita ao planejamento e à avaliação.  
 

Sabemos que nós, professores, temos muita dificuldade em realizar uma avaliação 
que demonstre claramente os avanços e dificuldades de nossos alunos, que contribua 
para tomarmos decisões sobre o processo de ensino e aprendizagem e que possibilite aos 
nossos alunos e a nós mesmos a efetivação da auto-avaliação. 

 
Mesmo sobre a avaliação somativa e classificatória, que, na maioria das vezes 

praticamos, não temos a compreensão clara de seu significado. 
 
Então, o que podemos fazer? Como transformar a avaliação num instrumento de 

reflexão da prática pedagógica? Buscaremos com esses questionamentos conhecer as 
características da atual forma de organização do trabalho na escola e na sala de aula, 
estabelecendo relações entre esta organização e o processo de avaliação. Faremos uma 
análise das características da nova forma de organização do trabalho pedagógico da 
escola. Estabelecendo conexões entre ensino e avaliação. 

 
 
 

Critérios de Avaliação 
 
No nosso cotidiano institucional, os critérios de avaliação são formados no 

decorrer da própria avaliação, permanecendo a observação da qualidade da avaliação 
diretamente ligada a fatores circunstanciais. 

 
As avaliações contínuas são pouco praticadas, pela falta de experiência na 

observação de alunos em atividades diversas e diferenciadas, tais como: exposição oral, 
atividades em grupo, atividades de campo ou extra-classe, dentre outras. 

 
A prática que de fato predomina em nossas instituições escolares é a prova 

cumulativa no final de cada unidade, bimestre, semestre ou ano; enfim, a avaliação é 
praticada como verificação de conhecimentos. 

 
Assim, se pretendemos assumir a avaliação como um instrumento auxiliar da 

nossa prática pedagógica cotidiana, é necessário fortalecer o caráter diagnóstico 
previamente ao classificatório. Portanto, precisamos superar o paradigma da avaliação 
como mecanismo de nivelamento e até mesmo de punição dos alunos. 

 
Devemos trabalhar com o conceito de avaliação como atividade diagnóstico-

formativa, assim ela terá para nós professores utilidade como instrumento de reflexão 
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sobre os resultados da aprendizagem ou sobre o desempenho deles frente a uma 
atividade executada, permitindo (a nós/professores e a eles/alunos) uma tomada de 
consciência mais realista do nosso trabalho. 

 
Precisamos ter consciência de que o trabalho pedagógico se processa lentamente; 

que seus “efeitos” sobre os educandos é construtivo e cumulativo, supondo alterações 
nem sempre perceptíveis ao condutor da aprendizagem quando nos prendemos – apenas 
– a resultados imediatos de desempenho expressos numa avaliação finalística. 

 
Se as alterações são difíceis de serem percebidas por esses instrumentos, é 

necessário criarmos e utilizarmos outros mecanismos de acompanhamento como fichas, 
auto-avaliações, exposições orais... Na verdade, não existe uma “receita”; o trabalho de 
desenvolvimento de “novos” instrumentos deve ser a cada momento repensado e refeito, 
pois cada sala de aula é única, não é mesmo? Muitas vezes o que for muito bom como 
referência para uma determinada situação, não o será para outra e assim por diante. 

 
A avaliação diagnóstico-formativa deve ser entendida como um retorno reflexivo 

sobre o processo de aprendizagem, numa tomada de consciência sobre sua função de 
apoio e estímulo; pois ela é retrospectiva e prospectiva. (PENA, 2003) 

 
Muitos professores preocupam-se bastante com os conteúdos, mas muitas vezes 

não têm clareza do porquê de suas escolhas, ou mesmo do que esperar do aluno sobre 
determinado conteúdo. Tanto o professor, quanto o aluno devem saber a razão pela qual 
se está ensinando e aprendendo. Assim a avaliação diagnóstico-formativa adquire status 
de relevância no processo educativo.        

 
                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
Só assim o ato de avaliar vai 
(...) ajudar a tomada de decisões racionais e abertas proporcionando 

informações e provocando a exploração das próprias posições de valor de quem 
decide. 

Para viabilizar esse tipo de avaliação deve-se realizar análise constante da 
clareza dos objetivos de ensino preestabelecidos, o que implica em mudança na 
concepção de planejamento e avaliação. 

A decisão de trabalhar com objetivos e registrar os avanços feitos pelos 
alunos em termos desses objetivos conflitou, em parte, com a exigência 
regulamentar do colégio de expressar o aproveitamento do aluno em notas na 
escala de zero a 10 no final de cada bimestre. Este fato fez com que várias reuniões 

FORMATIVA  permite o redirecionamento da ação docente 
durante o processo. 
 
DIAGNÓSTICA  verifica os avanços e dificuldades do aluno, 
auxiliando na tomada de decisões. 

Lembre-se 
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fossem destinadas a discussões para encontrar uma forma de expressar a 
correspondência dos objetivos atingidos, segundo observações e constatações do 
professor, com as notas a serem atribuídas aos alunos. 

O registro dos objetivos alcançados possibilitou ao professor acompanhar 
adequadamente o progresso dos alunos, ao invés de limitar-se a uma avaliação 
mecânica e formal expressa por número de pontos atingidos. 

  
 
No entanto, nem todo o percurso será linear e sem obstáculos, pois a tomada de 

decisão por um processo avaliativo dessa natureza implica enfrentamento de diversas 
questões.  

  
Uma avaliação com características formativas leva a uma reflexão constante da 

prática pedagógica, revelando aspectos que muitas vezes queremos deixar encobertos 
(até de nós mesmos), a saber: 

 
• O absurdo e a inutilidade de certos conteúdos do ensino; 
• A dissonância entre objetivos e práticas; 
• A imprecisão do nível de maestria desejado; 
• A ignorância em que vive o sistema escolar quanto aos efeitos do ensino em 

termos reais (PERRENOUD, 1993, p. 169). 
 
 
 
 

Existe caminho? 
 
O único caminho que vislumbramos é a reflexão crítica dos atos que praticamos. O 

profissional que se propuser a assumir um novo modelo de avaliação, revendo antigos 
paradigmas e estabelecendo critérios coerentes com a abordagem pedagógica, avançará 
nesse caminho. 

 
A sala de aula deve se tornar um espaço de reflexão de alunos e professores, 

onde este ator (educador) adote para com aquele (aluno) um novo posicionamento, 
estabelecendo com eles objetivos claros e exeqüível-alcançáveis, tornando os educandos 
co-responsáveis no processo e não só pelo processo. É importante avançar nas reflexões 
para questionamentos sobre a própria organização do currículo e as concepções de 
conhecimentos estabelecidos e transmitidos pelas disciplinas. 

 
Concluímos com Pena (2003, p. 149). 

 
(...) mudanças profundas no processo de avaliação implicam na 

transformação de todo o contexto pedagógico, ou seja, na forma como 

os objetivos educacionais são estabelecidos em termos de 

conhecimento, na própria concepção de aprendizagem com a qual 
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trabalham os professores, na maneira de conceber o planejamento, em 

suma, em todo trabalho pedagógico. (...) a mudança não depende 

apenas da conscientização do professor, mas, principalmente, do apoio 

técnico-pedagógico-administrativo. 

 

 Dessa forma, o professor precisa extrapolar os limites mínimos do seu fazer 
pedagógico, ou seja, ele precisar ir além da tarefa de ensinar conteúdos socialmente 
relevantes ao aprendizado dos seus alunos. A idéia principal do trabalho docente tem que 
ser a formação do homem, do cidadão, favorecendo sua aprendizagem e o 
desenvolvimento do seu pensamento.  
 
 
Atividade 
 

1 – Elabore um exemplo para cada tipo de avaliação e justifique a abordagem 
apresentada em cada exemplo: 
 
Avaliação diagnóstica 
 

 

  

 
Avaliação Formativa 
 

 

  

 
Avaliação Somativa 
 

 

  

2- Faça uma pesquisa sobre avaliação com 04 professores, verificando com eles: 
 

 Tipos de avaliação praticado pelo professor (a); 
 Dificuldades encontradas na elaboração das avaliações; 
 Finalidade da avaliação para o professor e para o aluno. 
 Resultados obtidos com a aplicação das avaliações; 
 Encaminhamento dos resultados das avaliações; (o que acontece depois das 

avaliações?) 
 Demais informações que enriqueçam o assunto. 

 
Após coleta de informações, discutir os dados e elaborar gráficos com os 

resultados alcançados, apresentar para a classe toda analisando como está a avaliação 
na série pesquisada. 
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Unidade 9 
Histórias de Vida: entre a escola e a cela  

                                             
 
 
Objetivos 
 

 Apresentar histórias de vida de educandos participantes do Projeto 
Ressocialização Educativa. 

 
 
 
Introdução 
 
 Produzir história é uma característica humana muito marcante. Deixamos nosso 
‘rastro’ aonde quer que andemos. Não é diferente com os educandos do Projeto 
Ressocialização Educativa. Eles também externam sua historicidade, na medida em que 
produzem seu saber. Esse ‘saber’, muitas vezes ainda em construção, revela perspectivas 
sobre os educandos que, professores e outros envolvidos, não conseguiram perceber.  
 
 Nesse sentido, convidamos você – professor, professora e agente prisional – como 
educadores a mergulhar em algumas produções dos educandos. Chamamos de ‘histórias’, 
pois são produções dos alunos que vivenciam o momento histórico específico: a 
ressocialização.  
 
 Mantivemos as histórias no formato escrito por eles. Optamos por resguardar a 
integridade do ‘documento’ histórico produzido, a fim de permitir uma visualização do grau 
e da intensidade do aprendizado desses educandos.  
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Estudo de Caso 1: Mundo de Ilusão 
 
 

Por: Fabrício Damas de Queiroz 

 

 

 Quem vive fora da lei, vive em um mundo de ilusão, foi assim que aconteceu 

comigo, resolvi entrar nesse mundo de tão fácil ida, mas, de difícil volta, mas não 

impossível.  

 Tudo começou quando eu tinha 19 anos. Obviamente convidado por pessoas 

experiente me levaram a cometer um delito. Tudo ocorreu como planejado, no entanto 15 

dias depois fui detido pela polícia e levado para o presídio e poucos meses depois 

condenado a 18 anos e 2 meses, em regime inicialmente fechado. Após 3 meses preso, fui 

transferido para o presídio de Gurupi. Onde fiquei mais 2 anos até consegui uma 

oportunidade de ir para a colônia agrícola, para pagar os 2 anos restantes. Trabalhando e 

remindo minha pena, para que eu pudesse voltar o mais rápido possível para o convívio na 

sociedade e com minha família. Depois da minha pena cumprida me mandaram para 

Palmas para que eu pudesse trabalhar de dia e a noite voltar ao presídio. 

 Assim fiz por mais de 10 meses juntamente com um outro rapaz que estava junto 

comigo nesse delito, depois de um bom tempo nessa rotina começamos a faltar por várias 

vezes. Até chegar o ponto do juiz mandar uma intimação para o meu colega comparecer 

em juízo em audiência justificativa. 

 No dia marcado ele compareceu, mas para sua infelicidade, não conseguiu 

convencer o juiz com suas desculpa, então o juiz pediu que o recolhessem de volta para o 

presídio, mais tarde veio acontecer quase a mesma coisa comigo. Fui notificado por um 

oficial de justiça, que eu deveria comparecer em audiência justificativa na data marcada, 

para justificar o motivo das minhas faltas, foi aí que começou as tragédias novamente. 

Senti medo, pensei comigo mesmo, se não comparecer, posso ficar preso, então resolvi 

fugi, pois meu pai já estava morando no Mato-Grosso, mexendo com fazenda, foi aí que eu 

achei mais fácil ainda ir embora, pois eu sabia que iria achar apoio lá, não que fosse 

vontade do meu pai que eu ficasse corrido assim, mas como eu já tinha ido mesmo, e claro 

que um pai não vai fechar as portas para um filho. Foi a pior besteira que fiz, quando 

percebi já era tarde.    

 A partir daquele dia que eu parei de comparecer no presídio pernoitar, para a 

justiça eu já era fugitivo, e no momento eu só pensava em ir embora pois já não tinha paz 

e nem sossego. 

 Nessa época, eu estava namorando uma pessoa muito especial que é a minha 

esposa e tem feito praticamente toda diferença em minha vida, como eu estava gostando 

dela decidi convida-la para ir embora comigo e apesar de toda essa situação ela topou, 

mas não ia de cara, queria primeiro ir juntamente comigo conhecer onde eu iria morar, mas 

retornaria para casa de seus pais até que eu organizasse tudo por lá. E assim se fez. 



 
 76 

 Nós embarcamos em uma madrugada com destino ao Mato-Grosso, chegando lá 

fomos direto para a fazenda do meu pai na qual ficamos por uns 10 dias, tudo estava bem, 

mas não com o meu coração, pois eu sabia que a mulher  que eu amava estava muito 

próximo de ir embora, eu sabia que ia sofrer com o tempo, e com a distância. Então era 

chegado o dia e eu fui leva-la até a cidade, para que ela viajasse. 

 Ao chegar na cidade, fomos diretamente para um hotel para descansarmos. A 

gente se divertiu naquela tarde, fizemos compras, fomos jantar fora, mesmo assim não 

conseguíamos disfarçar a angústia e a tristeza em nossa face, pois sabíamos que a cada 

minuto que passava estava se aproximando da hora de sua partida. Ao chegar a noite fui 

leva-la até a Rodoviária, e quando chegamos lá foi muito difícil, só eu sabia como estava o 

meu coração pois a gente já estava muito envolvidos, no entanto devo confessar que eu 

sentia um pouco de insegurança, não em relação ao seu amor, mais a distancia era muito 

grande. E foi chegando o momento em que a gente se despediu, ela entrou no ônibus, 

apesar da janela estar fechada e embaçada por causa do ar condicionado, eu fiquei lhe 

observei e notei que estava chorando muito juntamente com minha filha, o ônibus foi 

saindo, e pela última vez eu lhe acenei com mão e ela se foi, eu voltei para o hotel, aquela 

noite foi muito difícil para mim, parecia que o mundo tinha desabado, pois eu estava fugido 

e longe da mulher que eu amava. No dia seguinte acordei e retornei para casa, mas com 

um grande vazio no peito, mas a vida continuava e se eu quisesse tê-la o mais rápido 

possível teria que organizar tudo para recebê-la. 

 Nesse intervalo de tempo a gente se falava direto, e a cada dia que eu estava 

longe, ao mesmo tempo a gente estava perto. Se passaram 6 meses e eu já tinha 

comprado uma terra e uma casa, já estava tudo preparado para recebe-la, eu liguei para 

ela e ela veio o mais rápido possível. 

 A gente começou a tocar nossa vida, ficamos 5 anos em Mato-Grosso, nosso 

relacionamento era ótimo, mas o fato de estar fugido acarreta muitos problemas 

socialmente, e é aí que a gente perde totalmente a liberdade estando completamente solto 

e isso priva a gente de  muitos prazeres da vida, a gente tem que mentir o tempo todo para 

esconder o passado, sua família tem que mentir para te proteger. 

 Moramos 2 anos na cidade, e nesse tempo já tínhamos encontrado muitos 

conhecidos, porque nessa região tem muitas pessoas  natal, isso é para a gente ter noção 

de como o mundo e pequeno para quem erra. Decidi que deveríamos mudar para a 

fazenda, pois se eu ficasse na rua era muito arriscado, viemos para  a fazenda e lá 

ficamos por um ano, era um lugar agradável e até confortável, mas por azar até lá comecei 

a encontrar pessoas conhecidas. Achei arriscado continuar por lá e com o passar do 

tempo, decidi que seria melhor vendermos tudo e irmos mais para longe isso só trazia 

sofrimento e tirava nossa paz, pois sabíamos que iramos nos distanciar mais das nossas 

famílias, eu jamais poderia ter o prazer de um dia passear na casa de algum parente, na 

verdade a minha família também se tornava fugitiva, pois sempre estava comigo, para 

superar essa situação toda, só com muito amor a si mesmo e ao próximo, e esse amor era 

a base de tudo.  
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Depois de decidirmos ir embora corri atrás de vender tudo que tínhamos por lá, e 

consegui vender, mas com 1 ano de prazo, foi o jeito. Ficamos batalhando e planejando o 

futuro e depois de tudo que arruma para irmos embora, o inesperado aconteceu para a 

tristeza de todos, foi horrível pois sabíamos que ia começar tudo de novo, no momento, 

diante de tanta tragédia, fui levado para o presídio, imediatamente comunicaram  a justiça 

deste estado que eu havia sido capturado., dentro de um semana eles foram me buscar, 

neste intervalo de tempo eu tive uma visita da minha esposa e aproveitei aquele momento 

para orientá-la que ela deveria organizar nossa mudança e voltar para nossa terra de 

origem, pois eu tinha certeza que seria recambiado, era bom que quando eu chegasse 

aqui ela já estivesse, assim aconteceu, eu cheguei primeiro e 2 dias depois ela também 

chegou, e veio o mais rápido possível me visitar, eu pude matar a saudade e orienta-la 

para que procurasse um advogado, tomamos todas as providencias em busca da 

liberdade, mas foi em vão. Aqui já estou a mais de um ano, quando eu capturado foi muito 

difícil para todos nós, principalmente para minha esposa e minha filha, mas hoje temos 

certeza que a melhor coisa que aconteceu, porque essa é a oportunidade que tenho de 

pagar  a justiça e voltar para a total liberdade. Juntamente com a minha família, e isso não 

tem preço, por mais que eu fique por aqui um certo tempo, tenho certeza que andar 

fugitivo é muito pior, estou aqui, mas tenho apoio da minha família e isso é muito 

importante para mim, pois tenho uma mulher que é muito guerreira que nunca sequer 

faltou um final de semana, e esta sempre presente na minha vida, me dando força e me 

apoiando nesta difícil missão, não é fácil para mim tão pouco para ela, pois sei que sofre 

muito e as vezes é constrangida, pois existe muito preconceito mais mesmo assim ela está 

sempre presente, pois acredita em mim e sabe que depois que fomos morar juntos não 

cometi nenhuma besteira e   jamais vou cair em tentação com fé em Deus. Posso até não 

ter tanto valor para a sociedade mas para ela sim, pois ela sabe que sou um bom marido, 

pai e amigo ,e como ela mesmo diz tenho esse problema mais tenho tantas qualidades 

que fazem com que ela supere essa barra, pois estou preso não por um novo fato, mas 

sim por um antigo, e busco força em Deus para que nada de ruim possa acontecer, para 

não fazer ninguém sofrer, de agora para frente só quero paz na minha vida, quero ter 

nome, quero ser alguém, e, já sou, pois apesar de estar preso, já tenho preparado bem 

minha cabeça aqui dentro mesmo. 

Ainda continuo preso, e nessa recuperação tenho encontrado muito apoio por 

parte da direção dessa casa, que nos trata como ser humano, dando condições melhores 

de vida e de trabalho nesse lugar, tive mais oportunidade de me aproximar mais de Deus, 

e logo após tive oportunidade de estudar no colégio desta unidade, quando comecei a 

estudar não ganhei só a oportunidade, mais sim,uma grande família, que são os 

professores, que fazem toda a diferença na vida dos alunos, pois eles são amigos de 

verdade e tem feito a diferença em nossas vidas, trazendo conhecimento através dos 

estudos e muito amor através do coração, com total interesse não só de ensinar, mas de 

recuperar o aluno, a escola em si é muito importante, mas tenho  certeza absoluta que se 

não fosse o afeto de professores que parecem ter sido escolhidos a dedo, nossa escola 

jamais faria sucesso como faz, pois todos professores são realmente envolvidos nesse 
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trabalho e tenho certeza que fazem até o impossível em prol da nossa recuperação, por 

esse e outros motivos que digo e respeito nossa escola Nova Geração está de parabéns 

pelo sucesso alcançado e pelo reconhecimento. 

Gostaria de lembrar que quando cheguei no colégio não acreditava que aquele 

amor todo proporcionado pelos professores fosse verdadeiro, mas já estou a 1 ano 

estudando e as vezes e fico pensando como podem essas pessoas ser tão amorosas tão 

preocupadas em ensinar e saber se o aluno realmente aprendeu, são pessoas humanas 

que se preocupam de verdade com o próximo. 

Aqui também contamos com apoio de agentes penitenciários que se preocupam 

também com esse trabalho e estão sempre empenhados para que isso aconteça da 

melhor forma possível. Agora é só aproveitar a escola até que chegue a hora de ir embora, 

e buscando em Deus para que nunca mais volte para esse lugar, aproveitar bem a 

liberdade e curtir minha família porque hoje aprendi a valorizar minha família e que não 

vale a pena o mundo do crime e muito menos fazer sofrer quem nos ama, e tem uma frase 

que diz o seguinte: O crime financia todos os seus sonhos, mas depois cobra um alto 

preço. 

Quero deixar um recado aos caros leitores, que tenham lido essa pequena e 

sofrida passagem da minha vida, que você nunca entre nesse mundo de ilusão, porque eu 

garanto a vocês que alegrias virão, mas a tristeza e a destruição virão em dobro, e você 

poderá ser abandonado. 

  Valorize sua família, porque ela é a base de tudo e não vale a pena fazer sofre-la, 

aproveite sua juventude e saúde e lute com honestidade que você vai consegui tudo o que 

almeja, e a liberdade não tem preço. 

 

 

Atividade 
 

 

No estudo de caso 1, você conheceu a história de Fabrício. Pensando nisso, tente 

construir uma percepção sobre as questões abaixo: 

 

1. Como o caso de Fabrício é semelhante aos diversos Antônios, Franciscos, 

Josés e Carlos de um país em desenvolvimento?  

2. Qual a relação que Fabrício estabelece entre justiça e liberdade, em face 

da consciência individual? 

3. Que percepção expressa Fabrício em relação à educação na Escola Nova 

Geração (Projeto Ressocialização Educativa)?  

4. Que relação parece existir entre presos, professores e agentes prisionais, 

segundo Fabrício?  
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Estudo de Caso 2: Mulher Não Tem Preço 
 

Por: Francisco dos Santos Rocha 

 

 

 Esta divulgação veio através da idéia de uma professora de português, chamada 

Ana, uma pessoa de boa, alta estima, sempre aparecia com novidades. 

 Um dia, perante a aula, ela teve uma das suas idéias, perguntou o que nós 

achávamos de escrever uma historia, todos os alunos concordaram, o título nós mesmo o 

criava, eu falei eu falei que iria questionar a respeito da mulher, ela disse, seria ótimo, 

então demos inicio, ela fez o corre de alguns materiais que não tínhamos. 

 Com o incentivo da professora Ana, estimulou minha vontade de desabafar este 

sentimento que estava represado no meu coração, e não tinha a quem contar. 

 Estou isolado da sociedade a dois anos e três meses, perante este período foi que 

eu vinha obter, aproveito e conhecimento principalmente dar continuidade aos estudos que 

abandonei a muitos anos atrás, no lugar que me encontro, vinhe a refletir o valor da mulher 

o quanto ela é importante na vida de um homem.  

 Estou terminando de pagar a sentencia em que fui submetido a passar este 

período isolado, de tudo e de todos, mais também descobrir que os poetas, e os filósofos, 

escreveram suas melhores poesias, todas em tribulações, porque na tribulação você 

medita, encontra Deus, e passa a conhecer o amor 

 

A Solidão de um Homem 

 

 A maior solidão que um homem enfrenta, é a falta de uma mulher, ela concretiza a 

firmeza daqueles que sabem reconhecer sua importância. 

 Eu, escrevo esta historia, sendo um grande desabafo, a freqüência do meu 

cotidiano, foi o que veio fazer-lo refletir que a mulher, simboliza as flores, com sua beleza e 

seu aroma, perfuma o ar. 

 O homem, sem uma mulher, é como se fosse um jardim sem flores, todos os 

sonhos e planos de um homem, sempre está incluído uma mulher, ela é tão bela e 

maravilhosa que só vinhe descobrir depois de conhecer o significado da palavra, amor, 

porque antes eu vivia somente o prazer, não sabia o que era o sentimento, e o tratamento, 

o qual deveremos oferece-la, hoje me pergunto sobre aqueles momentos que vivemos 

juntos, foi momentos lindos, e me condeno quando me lembro daqueles momentos de 

angustia, que a fiz sofrer. 

 Na Bíblia, esta escrito nunca é tarde para quem se arrepende, e busca sabedoria, 

através da leitura nós adquirimos conhecimento, em primeiro lugar, Deus, aí nós 

passamos a conhecer, o amor, se Deus não existe em nossos corações, com certeza o 

amor não existiria, Deus é tão bom que fez a mulher para ser a nossa companheira. 



 
 80 

 Vinhe contemplar através de convivência, muito tempo em um lugar, que só existe 

homens, e passei ouvi-lo, a respeito do que eles falavam, muitos criticavam a mulher, eu, 

ouvia muita baboseira, procurava livros pra ler, principio, tinha que falar bem das mulheres, 

para me aprimorar nos seus segredos infinitos. 

É triste a vida de um homem, sem uma mulher, ela será tudo para mim, porque 

saberei trata-la e respeita-la, ela é uma jóia rara, então, merece todo o carinho. 

 

A Vida sem uma Mulher 

 

A mulher, é a razão para o homem viver, minutos e segundos que vivemos, estamos 

contidos num único objetivo, é te-la nos braços, trata-la como uma rosa, não deixa-la 

muchar e faze-la feliz, amando todos os dias, como se não existisse o amanhã, fazendo 

declarações de amor, envolvendo em todas possibilidades, criado pelo o amor verdadeiro, 

para que juntos constitui uma bela família, só o homem destrói e também constrói  um 

paraíso, a mulher já nasceu sendo um paraíso, ela só precisa do carinho. 

 As vezes conversando com alguns amigos, eu falo pra eles que a minha mulher, 

esta em algum lugar, não conheço e ela também não me conhece, mais um dia nós 

vamos, se encontrar quando eu saí deste lugar, e vamos ser muitos felizes. 

Se Deus, me permitir o direito de viver mais tempo, para viver o que não vivi, vou lutar por 

essa meta, isto não é minha obsessão, é uma divida que tenho com meu coração, porque 

nunca deixei ele amar, hoje ele me convenceu, e me conscientizei, que a voz dele é tão 

linda, que foi capaz de adotar a frase, “ eu ti amo”. 

 Quero motivar este momento, quando encontrar a pessoa, escrita para esta 

finalidades, amar e amar, pra muitos é difícil viver um amor, como foi para me, mais quem 

crer no amor sempre será um vitorioso, porque o amor, esta junto com Deus  e sem ele 

nós não seremos felizes. 

 O amor só trás alegria e paz, muitas pessoas tem medo de amar, mais só aqueles 

que acreditam que o amor machuca, isto é completamente uma ilusão, porque o amor é 

composto por boas determinações. 

 Eu vivia no buraco negro, ódio, vingança, pranos diabólicos, constantemente tinha 

uns ataques neuróticos, aflições, queria culpar alguém pelo meus sofrimentos e fracassos, 

estes mau foi curado por um único remédio, um remédio que não é feito pelas mãos do 

homem, mais pela misericórdia de Deus, a receita é amor. 

 Eu tinha uma vida louca cheia de euforia, quando meu destino virar para o lado 

oposto, quero viver com dignidade, e com minha musa, para que todos os dias possa fazer 

declarações de amor, abraçá-la, beija-la, dormir com ela, acordar com ela, vocês podem 

imaginarem mais outros lances, tem coisas que meu coração quer falar e não consigo 

decifrar, então examine o seu,  e procure ouvi-la e decifra-la, o que ele ta querendo 

transmiti-lo, o amor alimenta todo o seu corpo. 

 

Deus Ilumina a Vida do Homem 
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 O verdadeiro amor não tem recepção de pessoas. 

 Desobedeci o amor e hoje estou pagando um preço muito alto, a amor, me 

proporcionou coisas boas, de forma visivelmente, quando o sujeito, está com o sentido 

virado só para as coisas do mundo, ele não encontra a felicidade porque o mundo dele é 

diferente. 

 Estabeleci um mérito, quem for meu amigo, não fale mau da mulher, este episodio 

já causou até confusão, isso quer dizer que realmente existe homem, que usa a mulher 

como objeto. 

 Mulheres vocês são, e será, para sempre a mais bela criação que Deus, criou, e 

tudo que Deus criou eu amarei, sem restrição. 

  Esta lei que veio para prioridade e auxilio da mulher foi um cara muito inteligente 

que adotou.  

 Veremos de outra forma, como tem mulheres, sendo escravizada, espancada, 

humilhada, vocês tem que se libertar, porque é assim que o mundo precisa, é ver a mulher 

alegre sorridente e muito carisma, renove cada manhã seu armazenamento de alegria de 

viver, mantenha uma atitude vitoriosa, dizem que a mulher, é sexo frágil, mentira absoluta, 

porque o homem é forte e eficiente, mais não chega aos pé da mulher. 

 Demonstre amor e alegria em todas as oportunidades, e vija que a paz nasce 

dentro de você, e a felicidade de Deus. 

 Há tanta coisa pra ser contemplada e apreciada, procure com atenção, que há de 

descobrir uma pequenina flor, e cuide bem dela, que terá sempre uma linda mulher, 

conserve seu carinho, dedicando-o a pessoas a quem você ama.  

 O mundo está cheio de luz, só o coração enxergaria, procure percebe-la e sentir 

em si, Deus nos guia sempre, dando nos a orientação da nossa vida, mas precisamos ser 

receptivo para ouvir sua voz, porque a vida nos apresenta muitos problemas difíceis, mas 

dificuldade superada é problema resolvido. 

 Quem possui o coração cheio de amor, nada tome, desta maneira quero amar, e 

não tenho medo se ser feliz, e sim fazer uma mulher feliz.  

 

 

Atividade 
 

No estudo de caso 2, você conheceu a história de Francisco. Pensando nisso, tente 

construir uma percepção sobre as questões abaixo: 

 

1. Como Francisco encara seus professores, em especial a professora Ana? O 

que isso indica sobre sua didática?  

2. Que relação estabelece Francisco entre ‘criação’ e sofrimento?  

3. Como expressa Francisco sua percepção sobre a mulher, o amor e a relação 

entre as pessoas? 
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Estudo de Caso 3: Abrindo as Portas para a Felicidade 
 

Por: Renan F. 

 

 

Dizendo da Saudade que senti 

 

 Querida...  

 Sinto-me como um ser perdido, embora viva e respire! Perdido porque não a vejo 

linda e meiga, carinhosa e terna, porque não a sinto... E nada existe neste, mundo que 

possa ser comparada a beleza de seu rosto, a candura do seu sorriso e a maciez de sua 

pele! O tempo passa para mim muito lento. 

 Quando o relógio bate as todas as horas, meu coração bate mais forte e minha 

alma se enche de uma tristeza infinita! Meu amor, como é doloroso viver sem a pessoa 

amada ao lado! 

 Quanta saudade sinto de ti, minha querida! 

 É, perdido, desorientado na lembrança do meu amor, recordo cada milésimo de 

tempo que passamos juntos, eu e você. 

 Embora saiba  que nos reencontraremos tão logo eu volte, e reiniciaremos nossa 

existência a dois, mais unidos  do que nunca, é penoso viver de lembranças. 

 E, dessas lembranças tiro forças para manter-me separado de ti, pois como disse 

o poeta, não a dor tão grande como a dor de uma saudade para nos fazer grandes 

esperançosos no futuro. 

 Até que nos reencontremos, amor meu, com muitos beijos e carinhos, o 

eternamente...   

 

 Meu amor... 

 Espero confiante, que nada mais do estas coloridas e perfumadas flores possam 

refletir o quanto lembro de você, com amor e carinho...não refletem elas tanta pureza? não 

exalam tamanho perfume? Pois tudo isso só me faz trazer aos olhos, seu sorriso.Elas 

identificam-na plenamente no encanto que a natureza as dotou, encontro que se parece 

com você! Na sua maneira de ser, bonita, meiga, gentil e carinhosa. 

 Aceite-as, por favor, como uma homenagem de quem te ama e te quer. Sei que 

aprecia muito as flores, pois esse é um dom peculiar às mulheres lindas e gentis. 

 Em cada uma , ou no conjunto destas flores, vão os meus sentimentos de amor e 

afeição que aumentam, minuto a minuto, hora a hora, dia a dia... 

 Portanto, é com imenso carinho e estima que envio-lhe estas flores, almejando que 

elas transmitam-lhe a mensagem mais oura e sincera que emana deste coração ardente 

que reluz em seus olhos, desta paixão que arde neste coração que muito a quer! 

 Do seu admirador... 
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 De um Rapaz para uma Garota 

 Fofinha... 

 Não podia deixar de escrever-lhe, porque me sinto invadido por tamanha felicidade 

e desejo, que vem do fundo do coração. Sabe, desde que nos conhecemos e passamos a 

ser namorados, tudo tornou-se maravilhoso para mim! Pelo tempo que estamos juntos, sei 

que não podemos falar em compromisso mais serio, pois estamos construindo uma vida 

ainda. 

 Mas o tempo passará e logo chegará o dia em que terei o prazer de propor-lhe 

algo mais sério. Te amo muito! E pelo que percebo, meus sentimentos são correspondidos 

com carinho e ternura por você também. 

 Peço-lhe, amor, que confiem em mim. Vamos nos conhecer mais e melhor, 

conforme o passar do tempo. 

 Confiemos nossas alegrias, nossos prazeres, nossos problemas, para que tudo, 

possamos compartilhar juntos. Eu sinto neste mundo por poder namorar você. 

 Seu carinhos para mim tem o sabor maravilhoso das mais ricas fontes e o perfume 

das mais belas flores! Sei que a amo e isso é o bastante para confiar-lhe todos os meus 

sentimentos. 

 Muitas vezes, pessoalmente, não temos a oportunidade de abrir nossos corações, 

seja porque estamos em meio inibidos. 

 Por isso estou utilizando da caneta e do papel para expressar-lhe meu 

sentimentos. 

 Por favor, escreva-me também, e diga qual a sua maneira de sentir e pensar. 

 E saiba que, mais do que tudo, eu te amo com muito carinho e admiração, e que é 

única para mim! 

 Estou aguardando suas palavras, e lhe desejo que de melhor exista no mundo, e 

com todo carinho e com toda ternura, beijos!!! 

 

Namorada 

Não pode imaginar o quanto foi grande minha alegria ao receber sua carta.  

Minha saudade já não se continha mais dentro de meu coração.  Eu necessitava 

de suas palavras para acalmar a tristeza que tomava conta de mim. 

Sei que as circunstancias imperiosas da vida obrigam-na a permanecer Algum 

tempo distante. 

Saberei enfrentar esse fato, mas amenize e acalme meus sentimentos com tuas 

lindas cartas, como podemos estar juntos , pelo através das cartas, nos momentos únicos, 

pois ouço sua voz em cada escrita e isso mantem-me feliz e sentindo como se estivesse 

ao meu lado. 

 

Quando ela tem dúvida do amor 

Minha sempre meigas e carinhosa ...por favor, não duvides nunca dos meus 

sentimentos para contigo! 
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Eu gosto muito de você, meu amor! Não é esta a primeira vez que tento mostrar-

lhe, na humildade de minhas palavras escritas, o quanto ter quero e te amo. 

  Meus pensamentos são sempre com você, nos teus olhos , no teu sorriso lindo e 

gentil. 

 Não duvida nunca, por favor! O que poderia demonstrar para comprovar que sou 

sincero e leal, e que estou verdadeiramente apaixonado? As vezes, sinto em tuas palavras 

um certo receio com relação ao que sinto por você. 

 Meu amor, com o passar dos dias aumenta meu afeto e minha ternura, e que , se 

algumas vezes pareço do contrario, isto se deve a problemas íntimos e pessoais que nada 

tem a ver com nosso amor. Perdoe-me, se assim pareço, mas neste coração palpita um 

grande sentimento de carinho por tudo que você é. 

 Meu amor não é o mesmo de antes, é maior ainda! Sei que não poderia nunca 

viver sem está ao seu lado, te fazendo carinho, acariciando-a com ternura, te amando 

sempre. 

 Por favor, confie em mim e sinta a pureza do meu amor e a intensidade do afeto 

que tenho por você. 

 Ninguém nunca a substituirá em meu coração. 

 

 A Carta de declaração de amor 

 “Oi amor... 

 Você não pode imaginar a grande felicidade e prazer que se apoderou de mim 

logo que a conheci. 

 Algo diferente, gostoso, assim como os raios de luz e bem estar intimo, tomou 

conta do meu ser. 

 Como é bom conhecer, de repente uma pessoa que pode ser aquela por quem 

esperamos ansiosamente. A companheira para toda vida! Você , acredito! Não se 

esqueceu da primeira que nos vimos... posso ter sido impulsivo, pois não sei esconder 

sentimento.  

 Posso ter me iludido, posso ter me enganado, mas não acredito que você trate 

todos os homens da mesma maneira. 

 Percebi que você é uma mulher muito educada, e que trata a todos com atenção. 

 Mas, nas suas palavras, no seu modo de agir, notei mais do que simples cortesia 

quando nos conhecemos...Dizem os poetas que resolvi lhe escrever. 

 Amor...! Seria o mais feliz dos homens, se você me respondesse que estou certo e 

que sou correspondido em meus sentimentos. 

 Gostaria muito de faze-la feliz! Deste que já está te amando muito.” 

 

 De um rapaz para a namorada 

 Meu amor ... 

 Como senti-me feliz em conhece-la! 

 O destino nos aproximou, um do outro, e de minha parte desejo prosseguir, para 

que nos conheçamos melhor, para que nenhum segredo, problema ou desejo fique oculto. 
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 Abrindo nossos corações, mutuamente, nos sentiremos mais unidos e saberemos 

enfrentar o que o destino nos reserva! 

 Obrigado meu amor,por mostrar-me seu amor, era o que eu mais queria saber, 

aclamando-me meu coração e dando-me forças para sonhar com um futuro maravilhoso 

para nós dois! 

 Responda-me, diga-me, sem reservas, o que pensa sobre tudo que escrevi acima. 

 Eu a amo, e isso é o bastante para que nos entreguemos de corpo e alma a esse 

maravilhoso sentimento! 

 Ele é sincero, leal e honesto, como sei, são também os teus sentimentos por mim. 

 Escreva-me, juro que de minha parte farei tudo para que o nosso amor cresça 

cada vez mais, até que chegue o dia de decidirmos juntos sobre algo de maior 

responsabilidade. 

 O amor constrói, o amor dá forças. Na espera de sua reposta, um abraço e um 

beijo com afeto e devoção, desde que é somente seu. 

 Rener. 

 

Amor de um homem 

Querido... 

Você não calcula a felicidade que me deu sua carta, tão linda e cheia de 

sentimentos. 

Creio que é bem aquela carta que toda mulher espera receber um dia, de uma 

pessoa por quem se sente amor à primeira vista. 

Gostaria de desfazer a dúvida que foi impressão sua , que eu correspondia seus 

olhares.  

Realmente, eu estava admirada em vê-lo ali, tão perto de mim, tão gentil, tão 

elegante.  

Amando recebi a carta, imaginei que era de você.  

Pensei que coisa boa se for ele! Como me senti feliz! Realmente, quando nos 

vimos pela primeira vez, na casa daquele amigo nosso, eu também senti as mesmas 

coisas. 

O interessante é que fiz as mesmas coisas que você fez: procurei informações 

sobre você. 

E só consegui as mais elogiosas, gostaria que você viesse o mais breve possível 

aqui em casa, para apresenta-lo aos meus pais e irmãos, que já conhecem de tanto que 

falo de você nesta casa. 

Acho que podemos estar certos de uma maneira precipitada que nos conhecemos. 

Pelo contrario, pensamos muitos antes de nos declararmos e creio que seremos, 

com a benção de Deus, muito felizes. 

Venha o mais breve possível para eu possa ouvir novamente sua voz, seus gestos 

carinhosos. Eu te amo muito, meu amor! 

Desta que te aguardo ansiosamente e com o maior afeto. 

Tua pequena... 
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Proposta de amor 

Meu bem... 

Confesso que o seu olhar franco, ao contemplar-me, parece assemelhar-se ao que 

reflete sua alma. 

Creio na afeição que diz dedicar-me de todo o coração e aceito, lisonjeada, porque 

me parece que você é um cavalheiro incapaz de tentar iludir-me. Se o futuro não me 

trouxer desilusões serrei sempre como hoje, sua afeiçoada. 

E tudo farei para nunca dar-lhe motivos que me desmereça no conceito quer faz 

de minha pessoa. 

Com todo afeto e carinho. 

Sempre tua...  

 

 
 

 

Atividade 
 

 

 No estudo de caso 3, você conheceu a história de Renan. Pensando nisso, tente 

construir uma percepção sobre as questões abaixo: 

 

1. Que você pode aprender de Renan, partindo de sua produção literária? 

2. Nos textos, vemos a relação entre Renan e sua namorada. Como se 

constroem relacionamentos entre o preso e seus familiares? 

 
 

 

Estudo de Caso 4: Grupo Capoeira: Abolição de Jesus 
 

Por: Leonir Patrício Alves 

 

 

Capoeira no Cárcere 

 

 No dia 22/11/2002 chegava na casa de custódia de Palmas, o professor parafuso, 

um dos grandes nomes da capoeira em nosso estado graduado por ser mestre fundador 

do grupo Abolição Nac.C.P dessa capital, o mesmo sempre mostrou dedicação pela arte 

folclórica e quando foi no dia 30/01/2003 por insistências de alguns detentos que residia 

com ele, o mesmo decidiu então iniciar o trabalho no sistema prisional e foi fundado o 

grupo de capoeira no cárcere, esse trabalho foi iniciado com muito amor e carinho, o grupo 
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tinha como membro apenas três detentos com muita disposição e força de vontade, com 

uma semana  já era de dez alunos e para raisar definitivamente a idéia dos pioneiros do 

projeto já tinham conquistado 50% dos jovens do pavilhão “A”, realmente a capoeira já 

tinha contagiado até os mesmo já fazia parte dos treinos e das rodas nos dias de visita. 

Após os treinamentos que era realizado de segunda a sesta noipa, banho de sol, o 

professor parafuso formava um grande circulo humano e todos nós cantamos as musicas 

de capoeira. 

  Assim como nós ele tinha o sonho de ver aquele grupo todo uniformizado e com 

todos os instrumentos utilizados na capoeira como birimbal caxixi atabaque e pandeiro as 

sextas feiras era reservada para louvar a Deus contar piadas e exquecer os problemas. 

Assim foi criado o Abolição no Cárcere.  

  A capoeira é uma manifestação da cultura brasileira que tem características 

muitos peculiares : trata-se de misto de luta- jogo- dança praticada ao som de instrumentos 

musicais (berimbal, bandeiro e atabeque) palmas e cânticos. Alem de ser um sistema 

excepicional sistema de auto defesa e de treinamento físico, a capoeira se destaca dentre 

as modalidades desportivas por ser a única originalmente brasileira e que se fundamenta 

nas nossas tradições culturais. Por tudo isso, a capoeira tem obtido cada mais espaço nas 

instituições educacionais como escolas de primeiro e segundos graus e universidades e 

sendo cada vez mais reconhecida em todas as instancias da sociedade brasileira, há uma 

grande controvérsia em torno da historia da capoeira, sobretudo no que se refere ao 

período compreendido entre seu surgimento, provavelmente   no século XVII, quando 

aparecem os primeiros movimentos escravos de fugas e rebeldias e o século XIX quando 

aparecem registro confiáveis com descrições mais detalhadas desta manifestação. 

 A capoeira regional é uma manifestação da cultura baiana que foi criada em 1928 

no dia 2 de julho de 36 a capoeira foi oficializada quando Mestre Bimba desfilou num 

cortejo cívico com seus alunos fazendo demonstração publica. Mestre Bimba criou o 

primeiro método de ensino da capoeira uma seqüência lógica de movimentos de ataque 

defesa e contra-ataque. Podendo ser ministradas para os iniciantes de forma simplificada. 

É uma série de exercícios físicos completos e organizados em números de lições práticos 

e eficientes. 

 A seqüência original completa do ensino é formado por 17 golpes onde cada aluno 

executa 154 movimentos e a dupla 308, o que desenvolve o condicionamento físico e a 

habilidade motora especifica dos participantes.   

 

 

 

 

Atividade 
 

 

No estudo de caso 4, você conheceu a história de Leonir. Pensando nisso, tente 

construir uma percepção sobre as questões abaixo: 
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1. Qual o papel da capoeira na ressocialização de Leonir? 

2. Como a arte e as manifestações artísticas podem ter um papel no 

processo reeducativo dos educandos em custódia?  

3. Como professor e reeducados podem ‘encontrar-se’ nos momentos 

culturais? (Cite experiências de como sua unidade tem realizado isso) 

 

 

 

 

Estudo de Caso 5: O Encontro 
 

Por: Cláudio Araújo do Nascimento 

 

 

-Alô, quem fala? –pergunta Gabriel, olhando em seguida para o relógio e se 

lembrando que iria chegar atrasado no novo emprego, faltando 5 para às 8 horas. 

  -Oi meu amor, achou meu bilhete, pelo menos se lembra de mim? Aposto quem 

sabe meu nome. 

 Fala uma voz, não necessariamente estranha, mas suave doce e melodiosa. 

 -Lembra do que me prometeu, do nosso encontro, vai ficar calado aí? 

 -Não, mas quem é você, que encontro é esse e qual seu nome? 

 -Digamos, sexta às 23 horas, ta bom pra você? 

 -Com quem estou falando? -perguntou novamente, começando a se irrita. Ficou 

mais irritado quando ela desligou o telefone na sua cara.  

 No mesmo instante se levanta desnorteado procurando suas roupas, quase cai 

sentado com uma pequena tontura e muita dor de cabeça, senta na cama e acha um 

bilhete dizendo:  

Me encontra na praça perto do posto J.K. 

 

Uma noite chuvosa em São Paulo, cidade agitada, faltando poucos dias para o 

natal, todas as lojas parecendo um caos,  muitas pessoas estão a procura de presentes, 

pouco se importando com a chuva de dezembro, correndo o risco de alagar boa parte da 

metrópole paulista.  

Na panificadora Bom Dia, dona Sofia, preocupada com o tempo lá fora, ambiente 

lotado, pessoas se espremendo para escapar da chuva. Não é um ponto dos melhores, 

mas se sente contente com o progresso, todos a admiram, mulher bonita e honesta, vem 

sofrendo muita labuta pra manter os negócios , com um passado melancólico, mãe de 2 

filhos, separada do 1º casamento há 17 anos e recentemente casada com Antonio a 

poucos meses feliz por ter conhecido Sofia, sua inquietação é a preocupação dela com o 

filho mais velho, desaparecido há quatro anos, sem noticias e informação do seu 

paradeiro, mas com muita esperança de reencontrar seu filho. 
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Um rapaz com 23 anos, sofreu muito com as conseqüências da separação de seus 

pais, sem ter o conhecimento de onde pode parar sua vida, alimentando o ódio, a raiva, o 

medo, as duvidas e o desprezo, até que um dia, uma discussão  com sua mãe, que o 

levou a sair de casa, sem saber onde ir, o que fazer, por onde começar, o que será do 

amanhã. 

-Sofia, acho melhor fecharmos a loja mais cedo, quando parar de chover a maioria 

vão embora, dispensarmos os funcionário mais cedo, são 8:40 da noite, o que você acha 

de sairmos pra jantar naquele restaurante novo, ouvi dizer que é ótimo, Sofia!-chama ela, 

percebendo sua distração! 

- . . . –Sofia não responde, olhando para o tempo, pensando como ele tem andado 

rápido e despercebido. 

- Sofia! 

-Sofia! 

-Há! Oi meu amor, o que estava dizendo mesmo? 

-Estava dizendo que você está aérea, no mundo da lua, qual é a preocupação, é a 

chuva ou teu filho? 

-Lembra que te falei do detetive que contratei, ele quer me ver amanhã às 9 horas 

da manhã em seu escritório, o que será que ele descobriu, faz três meses que falei com 

ele. 

-Quer minha companhia, este detetive é de confiança, pode ser mais uma 

informação sem causa e efeito. 

- Não gosto quando fala assim. 

-Também não gosto, mas quantas vezes isto já aconteceu meu amor, não vá se 

decepcionar. 

- Na noite passada tive um sonho estranho, vamos no caminho eu te conto como 

foi. 

-Dr. Souza, a senhora Sofia chegou. –informa a secretária, uma morena 

exuberante e simpática, capaz de parar o trânsito da Av. Paulista, trabalha três vezes por 

semana, curte sua vida solteira sem medo de ficar velha e carente, sua agenda sempre 

falta tempo para compromissos sérios. 

- Dr. Souza! 

-Senhora, sente-se!- tenho boas e más noticias, aceita um café, refrigerante, água 

ou suco? 

-Não, muito obrigada, vamos logo ao que interessa Sr. Souza. Estou a muito 

tempo a procura do meu filho e venho me enganando frequentemente espero que não seja 

mais um. 

-Bom, depois de nosso primeiro encontro, revirei São Paulo, de ponta a ponta e 

não encontrei nada, nenhum vestígio ou pista que me leva a ele, mas tenho uns amigos 

aqui e ali, descobri que ele não se encontra no estado.  

-Esta é a má noticia? 

-Não, faz parte da boa. 

No mesmo instante Dona Sofia entra em pânico e pergunta: 
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-Então me diga logo onde ele está? 

-No Mato Grosso do Sul, em uma cidadezinha do estado, em 3 lagoas. A senhora 

está preparada? 

-Lógico ou não estava aqui! 

-é uma informação triste e dura, você como mãe e a muito tempo sem notícias 

alguma... 

-Vamos logo vou tentar. 

- Ele faleceu no ano passado, acidente de carro. 

-Eu não acredito nisso, tem endereço, algum documento? 

- Aqui está a cópia do atestado de óbito. 

Automaticamente seu marido recebe primeiro, ele passa vista grossa, abraça ela e 

lhe entrega o atestado. No mesmo instante ela não consegue se controlar, abraça mais 

forte e chora feito uma criança. 

-Sofia se levanta, tira a carteira de dentro da sua bolsa, pega 3 notas novinhas de 

cem reais, ao esticar o braço é impedida pela mão forte e dominadora de seu marido que 

pergunta para o detetive: 

- Que garantia nos dá por esta informação e se você estiver equivocado.- Se 

levantando e encarando o detetive. 

Dona Sofia o pega pelo braço e já saindo pela porta.  

-Querida, acalme-se é o destino, vamos até lá verificar, talvez ele esteja enganado 

e blefando, confie em Deus, vamos descobrir a verdade. 

 

 

-Bom dia Valkiria, me sirva um café  e uma coxinha de frango, por favor! 

-Pra já. –fala a garçonete com um olhar que cativa, em seguida pergunta. 

-Vai na festa do sandália de prata? 

-Não sei, quando vai ser? 

-Sábado, topa ir comigo?-Fala a garçonete dando uma piscada de olho, bem 

sedutor. 

Ele acaba de comer seu lanche, paga e diz: 

-Te ligo Sábado às 22 horas. 

-Não vai me deixar esperando vai ser ótimo. 

Se despede com um caloroso beijo, se levanta, sai da lanchonete, pega o celular e 

começa a discar um numero, olha para o relógio, são 8:45 e pensa, hoje ganho as contas 

naquela espelunca, uma hora para sair fora de lá. 

Uma cooperativa com muitos micro-ônibus em alta no mercado, ganhando muitas 

frotas, valorizando o tempo, conforto e bom atendimento, com uma margem de lucro bem 

alta. 

Chegando na garagem. 

-E ai Jorge, o patrão ta aí?- pergunta para o porteiro do estacionamento dá 

cooperativa. 

-Bom dia!- Está sim, e uma fera! 
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Dá sua ultima olhada p elos carros e ônibus parados, saindo e entrando, de 

repente vê a cobiça de muitos homens , a secretaria do Sr. Osvaldo, uma loira, bem 

torneada, uma pessoa privilegiada, com aproximadamente 1,70m, 56kg, bronzeada, seios 

firmes e empinados, pernas esculturais, capaz de arrancar muitos suspiros e elogios. 

Se aproxima dela e por uns instantes a observa bem de perto, ela de costa, nem 

percebeu que esta sendo vigiada e desejada, toda produzida, com um perfume gostoso. 

Quando ela o percebe se vira e diz: 

- A quanto tempo você está aí me olhando? –Indaga Nayara 

- Digamos que estava apenas alguns minutos te admirando, me perguntando, será 

que teria um tempinho vago para um jantar romântico ou o que você desejar? 

-Hum! Isso é um convite ou uma cantada barata? 

De repente o Sr. Osvaldo aparece, o vê com sua secretária e o chama. Ele se 

despede com um caloroso aperto de mão. 

Quando entrou no pequeno escritório, o Sr. Osvaldo se encontrava sentado, 

fumando um charuto da Indonésia, que fedia a estrume, aqueles de quinta categoria. 

-Bom Dia! 

-Não para você, não quero saber de desculpas, você vem agindo estranhamente, 

tem dia que madruga aqui e hoje, como outras vezes atrasado, aqui não é cabaré, que 

você entra e sai a hora que bem entende, temos regras a ser cumpridas, sinto muito, mas 

vou ter que dispensa-lo, passe aqui no sábado de manhã para acertamos as contas. 

Nem respondeu, simplesmente se levantou e saiu. 

Procurou pela beldade, mas não a achou, ligou a moto e foi embora. 

Pilotando sua moto tranquilamente pelas ruas começou a pensar no que acabou 

de acontecer. 

Tenho que sair desta vida, meu  estagio acaba aqui, vai ser a ultima parada, 

aquele velho nem desconfia no que vai acontecer, ele vai ter o que merece, pensa que é 

dono do mundo, vou deixa-lo na pior. No tempo certo vou mudar, tenho que sair desta vida 

e o serviço funerário, ninguém descobriu, pois os tiras e todos que me procuram, já era, vai 

dar tudo certo, semana que vem tudo se concretizarão. Aquela, garota como ela foi para 

comigo em casa, preciso parar de exagerar na bebida, ela ainda acaba me matando. 

Tenho que ir no Matheus, acredito que já tenha chegado minha mercadoria, vou lá 

na favela, tenho que conferir os últimos partos. 

 

Sofia se despedia do seu marido, parada ao lado do ônibus, faltando poucos 

minutos para a partida. 

-Vá com Deus querida. 

-Vai dar tudo certo, vou descobrir tudo. 

Com o ônibus em movimento, ela refletia sobre seu objetivo, não é fácil saber o 

que a espera, um lugar desconhecido, seu filho desaparecido e agora morto, começou a 

chorar até interrompida por uma senhora que se aproximou e disse: 

-Posso me sentar, está ocupado este lugar? 
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-Você está chorando, está doente, aconteceu alguma coisa?-Pergunta a senhora 

preocupada com o pranto de Sofia que, não se agüenta e chora com mais fervor. 

-Me desculpe, não é nada! 

- É sim, senão não estaria chorando. 

-Vai passar logo 

-Olha, se quiser conversar, vai para Três Lagoas de passeio? 

-Não, vou atrás do meu filho, saiu de casa a 4 anos. Agora vou solta-lo, pena que 

seja num semitério. 

-Nossa, me desculpe, não pensava que era esse o motivo. 

-Pois é, obra do acaso! 

-Filho único? 

-Não, o mais velho. Nisso o papo imenda até altas horas. 

Enquanto isso a poucos quilômetros dali, 2 pick-up e um marea turbo, estão 

aguardando ansiosos pelo ônibus que, sem ninguém saber, apenas Gabriel e a empresa 

que está encarregada de receber uma encomenda lacrada e um vigia disfarçado a 

paisana, 7 homens bem armados, com muita sede de dinheiro, fama garotas e plena 

mordomia com muito luxo, tudo bem planejado, pouca ação e fulga rápida. 

O chefe do bando, sentado no banco do carro, carrega sua automática 9mm. 

Começa a lembrar de seu encontro daquela noite, como desconfiei de nada, sempre me 

deu bola e cego por sua beleza, mais um motivo para parar de beber muito, fiquei com ela 

e só me lembro do seu bilhete, aquela voz suave, sou uma pessoa com sorte, vou embora 

com ela, que lourassa com uma áurea esplendida, aquela noite tem de ter sido ótima, ela 

veio atrás novamente. 

Esta madrugada está fria, daqui a pouco vou estar bem longe desta cidadezinha 

cafona e michuruca, é , mas foi desta cidadezinha que a encontrei. 

De repente ônibus passa por eles deixando muita poeira do asfalto sujo e ele grita: 

-É agora, vamos. 

E os carros saem cantando pneus, em poucos minutos estão cercando o ônibus e 

começa a parar. 

Todos dentro se assustam e começa a perguntar uns para os outros. 

-O que está acontecendo, por que estamos parando? 

A maioria fica de pé e o ônibus para de uma vez. 

A gritaria começa, homens armados entra no ônibus e manda todos descerem e 

encostarem na lateral do ônibus. 

Começam a vasculhar o bagageiro do ônibus, um dos homens diz que achou o 

malote, no mesmo instante se ouve muitas salvas de vitória. 

O chefe do bando começa a revistar os passageiros, tirando todos os seus 

pertences de valores, um a um, até chegar a uma garota nova que resiste, com vergonha 

de ficar nua na frente daquele animoso bruto e violento, com medo começa a tirar a roupa, 

por uns segundos ele se sente mal com aquele terror que está causando, começa a 

abusar da garota, passando a mão em seu cabelo, que vai descendo até chegar aos seus 

pequenos e lindo seios, dá um passo rápido para trás, para sair daquelas mãos, mas é 



 
 93 

surpreendida com um violento tapa na cara, que a leva até o chão, a senhora que se 

encontra ao lado, se abaixa para ajuda-la. 

Ele grita: 

-Solta ela velha, se levanta coroa. 

Ela se levanta de cabeça baixa e ouve uma ordem para tirar a roupa, ele se irrita. 

-Não está me ouvindo sua velha surda, vamos tire a roupa agora. 

Ela não responde. 

De repente, ele pega em seu rosto e percebe que ela esta chorando, olha bem 

dentro de seus olhos cheio de lágrimas dá um inesperado forte abraço e diz : 

-Mamãe!                            

Foi um tempo muito sofrido 

Um tempo por mim vivido 

Onde a dor em silencio 

Apertavas o peito 

E o sofrimento de muitos  

Me chegavam ao ouvido 

 

Experiência horrível 

Isso não posso negar 

Mas, voltei a orar 

E foi o primeiro passo 

Pra minha vida mudar 

 

Situação como esta  

Agente nunca espera 

Mas depois que acontece 

Não pense que já era 

Pois esse mundo ele gira 

Pois ele é uma esfera 

E depois dessa fase  

Uma nova vida lhe espera 

 

Esta prisão caro ouvinte 

Foi só uma prisão carnal 

E foi com a ajuda de Deus 

Ela chegou ao final 

Mas serviu para renovar 

Meu lado espiritual 

 

Daqui pra frente pretendo 

A minha vida mudar 

Quero arrumar um emprego 
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Para então trabalhar 

E um contrato com Deus 

Também pretendo firmar 

 

Mudança de vida é uma chance 

Que Deus concede a você 

E uma chance como esta 

Você não pode perder 

Coloque Deus em sua vida 

E tudo podes vencer 

 

Vencer o mal em sua vida 

É passo fundamental 

E só assim se tornar 

Uma pessoal normal 

Servindo somente a Deus 

 

Tão maioral é o nosso Deus 

Nisso vamos concordar 

Pois só ele tem poder 

Pra nossa vida mudar 

Limpando da alma os pecados 

Pra então nos salvar 

 

A salvação é uma estrada 

Que todos querem alcançar 

Mas a vontade é em vão 

Se você não se esforçar 

Abrindo seu coração 

Para ele penetrar 

 

Penetrando em sua vida 

Deus controlará você 

Ele guiara sua vida 

Pra nem um mal cometer 

E só trará coisas boas 

Pra sua vida entreter 

 

Entretenimento é um passo 

Um passo complicado 

Tens que ficar atento 

Pra não ser manipulado 
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Enquanto existir o mal 

Tens que tomar cuidado 

 

O cuidado é necessário 

Pra você se proteger 

Pois a gente nunca sabe 

O que pode acontecer 

Só terá a proteção 

Quem a Deus obedecer 

 
 

 

Atividade 
 

 

No estudo de caso 5, você conheceu a história produzida por Cláudio.  Pensando 

nisso, tente construir uma percepção sobre as questões abaixo: 

1. Como é construída a noção de criminalidade para Cláudio?  

2. Como as  ‘histórias’ se entrelaçam na construção da história?  

 

 

 

 

Estudo de Caso 6: A Elegância da Mulher aos Olhos do Homem 
 

 
Por: J.B. 

 

                                   A mulher com sua sensualidade 

                                   Destrói a vida de um homem 

 

                                   Ela precisa de asas pra voa 

                                   Assim como o pássaro precisa 

                                   e... 

 

                                   Menina jovem, simplismente mulher 

 

                                   Quantos segredos esconde atrás  

                                   da sombras de uma mulher 

 

                                   Mãe- somente a ela for dado 
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                                   Este dom Divino 

 

                                  A mulher independente torna-se 

                                  Ousada e atrevida 

 

 Para mim a mulher é a oitava maravilha do mundo, queiras Deus ter enviado uma 

filha no lugar do filho, talvez o mundo fosse diferente sem tanto egoísmo, desavenças, 

intrigas e desumanidade. 

 A mulher além de ser guerreira, ela tem o dom do amor eterno diante da criatura 

celestial de Deus Pai Todo-Poderoso.  

 

 

 

Atividade 
 

 

No estudo de caso 6, você conheceu a história produzida por J.B.  Pensando 

nisso, tente construir uma percepção sobre as questões abaixo: 

1. Qual a visão construída por J.B. sobre a mulher? 

2. Como o cárcere potencializa os sentimentos de quem se encontra nele?  

3. Qual(is) papel(is) assume o professor diante dos educandos encarcerados 

e de suas produções sobre a sexualidade?  

 

 

 

Estudo de Caso 7: A corrida pela sobrevivência e o preço da liberdade 
 

Por: Itásio N. Silva 

 

 

 A corrida pela sobrevivência é um tema muito importante. Quando sabemos 

desvendar o mistério de quanto a dignidade vale. Pois apesar das conseqüências da vida. 

Se torna muito dificio para o ser humano viver. Plenamente diante dos problema financeiro. 

As vezes por falta de oportunidade e por irresponsabilidade da parte dos governantes. Ou 

seja onde nossos representantes político usa e abusa dos imposto pago por nós para 

comprar a nossa própria miséria. Porquê nem todas vezes as punições severas os alcança 

que se torna o dono do poder.  

 Eu não poderia deixar de mencionar alguns casos que ocorreram durante a alguns 

anos. Mais o que eu não posso deixar de mostrar nesse trecho é um pouco da trajetória da 

minha vida onde me envolvi com a parte mais constrangedora da vida de um ser humano. 
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 Pois devido as conseqüência da vida e por falta de oportunidade  e sem 

experiência de vida me envolvi com algumas pessoas que a mente não é saudável, ou 

seja mente poluída, acabei me atrasando com besteira, e a justiça achou por bem me 

encarcerar. Tirando a minha liberdade por alguns anos, onde eu me coloco a perguntar: 

será que isso é justiça ou injustiça?, pois da minha forma de penssar, a própria justiça 

contribui para a violência do nosso planeta.  

 Onde eu perdi a liberdade e quanto eu tenho que pagar para obter a mesma de 

volta, como é dificio viver preso, diante de cada caso cada um mais diferente e comovente 

que o outro.  

 Aí vem um pouco de revolta e agústia e me ponho a perguntar: porquê eu robei 30 

ou 40 reais perdi completamente o direito de ir e vir, sou discriminado por todos aí no 

desconhecido mundo de ilusão.  

 Quem não conhece o sistema prisional fica muito fácil fazer uma análise de como 

é a vida de uma pessoa que encontra preso, por causa de uma simples besteira cometido 

da parte de um delinqüente que não tem malícia sobre bandidagem. É muito fácil a justiça 

colocar nas manchetes de jornais que colocou um bandido na cadeia. Vamos analisar que 

crime esse bandido cometeu nus deparamos com um preto, que violou a lei em busca de 

uma verba para seu próprio sustento porquê se encontra desempregado e não tem estudo. 

Nem o que comer. A justiça coloca-nus na cadeia, nus julga e nus condena a uma 

sentença muito alta e nus esquece na prisão ...quando já se passa 3 ou 4 anos, aí manda 

o alvará de soltura. Não temos um preparamento para trabalhar. E ninguém não arruma 

um emprego para um ex-detento, pois a descriminação é total. Ninguém quer arriscar em 

te dar uma oportunidade, aí fica a resporta de quanto vale a liberdade. O preço da 

liberdade custa, aprisonamento do corpo, da mente, do caráter e da própria alma, que por 

incrível que pareça só Jesus solta a alma.  

 

 

 

Atividade 
 

 

No estudo de caso 7, você conheceu a história produzida por Itácio.  Pensando 

nisso, tente construir uma percepção sobre as questões abaixo: 

 

1. O que é Justiça para Itácio?  

2. Como Itácio constrói sua noção de inocência?  

3. Como deve agir o professor(a) perante uma situação semelhante?  

 

 

 


