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O que desejamos? 

Um aluno que se envolva nas situações de
aprendizagem, que preste atenção naquilo que
potencialmente é significativo, naquilo que está fazendo
(uma pesquisa ou ouvindo o professor ou o colega), mas
também seja capaz de sinalizar se a atividade não está
sendo boa ou adequada para ele. Chegando bem ao
concreto da sala de aula, um aluno que fique quieto
enquanto o outro está falando, mas não deixe de falar o
que sente ou pensa. Um aluno que se disponha a ter
acesso ao conhecimento, às informações, que pesquise,
mas igualmente se disponha a discernir, a ver o que é
bom ou válido, a fazer sua crítica. Um aluno que respeite
a tradição, mas se sinta desafiado a colocá-la em xeque,
a fazer avançar, a superar seus vazios ou contradições.
(VASCONCELLOS, 2009, p. 115).

Fonte: Banco de imagens Canva
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    Este guia foi elaborado a partir da pesquisa intitulada “Disciplina,
Indisciplina e Formação Humana Integral: um estudo sobre os
discentes do Ensino Médio Integrado ao Técnico do Curso de
Eletroeletrônica do IFMA - Campus Timon”, a qual está vinculada ao
Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica –
ProfEPT- do IFMA – Campus Monte Castelo. O referido programa oferta
curso de Mestrado Profissional em Educação Profissional e
Tecnológica, em rede nacional, pertencente à área de Ensino.
      Nesse sentido, o guia direciona-se aos professores e às professoras
do Ensino Médio Integrado (EMI) do IFMA-Campus Timon, contudo é
possível que tenha utilidade em outros contextos educacionais, desde
que sejam observadas as peculiaridades destes. Seu objetivo é
contribuir para a formação continuada dos docentes no tocante à
questão disciplinar, tendo como horizonte a Formação Humana
Integral (FHI) dos/das discentes, o que implica considerar a
indissociabilidade entre teoria e prática, conhecimento geral e
específico, educação e trabalho, razão pela qual não se configura como
produto educacional estritamente prático, mas essencialmente
teórico-prático.
      Com isso, busca-se apresentar algumas reflexões e possibilidades
de constituição da disciplina e condução da indisciplina em sala de
aula, sem a pretensão de oferecer receitas ou fórmulas “adequadas” a
toda e qualquer situação do cotidiano pedagógico, porém com a
intenção de colaborar com a viabilização crítica do conhecimento
sistematizado pela escola. Assim, espera-se que por meio deste
material e considerando as particularidades de cada componente
curricular, bem como as relações que este estabelece com os demais
componentes e com a totalidade social da qual faz parte, os
educadores e as educadoras encontrem caminhos para a realização de
uma atividade pedagógica humanizadora e emancipadora.

Excelente leitura!
Hélis Regina de Sousa Costa

APRESENTAÇÃO



   Defendemos a concepção de disciplina que corresponde ao
processo de organização da coletividade discente, tendo em vista
a autonomia dos educandos, como defende Vasconcellos (2009) e
a apropriação crítica do conhecimento sistematizado pela escola,
como sustenta Saviani (2013). Esse processo se materializa por
meio de regras e métodos (não mecânicos) que não apenas
possibilitam a aprendizagem, mas também a compreensão de
uma maneira de aprender (CARVALHO, 2016). Nessa perspectiva,
consideramos válido apontar algumas características da
disciplina.

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
 O guia está fundamentado em bases conceituais que

precisam ser explicitadas para que o leitor compreenda a
abordagem aqui tratada. Essa compreensão também

requer conhecer a forma como o guia está organizado,
razão pela qual serão apresentadas a seguir algumas

definições e considerações.
 

Fonte: Adaptado de Vasconcellos, 2009; Carvalho, 2016.
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Figura 1 - Características da DisciplinaFigura 1 - Características da Disciplina



COMO DEFINIMOS A INDISCIPLINA?

   A indisciplina corresponde ao descumprimento das regras e
métodos que seriam desenvolvidos pelos educandos, de acordo
com sua realidade e conforme as orientações do educador, como
caminhos para a aprendizagem e para a autonomia, cuja origem
precisa ser conhecida, problematizada e dialogada tendo em vista
a apropriação crítica do conhecimento científico. Ela pode
manifestar-se de forma ativa (pela ação dos sujeitos) ou passiva
(pela omissão dos sujeitos), de acordo com Vasconcellos (2009).
Comumente é confundida com outras situações que interferem no
desenvolvimento da aula, cuja diferença será ilustrada na figura
abaixo. 

  Dessa forma, a disciplina implica em respostas para o
questionamento: quais regras e métodos os discentes precisam
se apropriar para apreender os conteúdos da Física, da Língua
Portuguesa e da Eletrônica Analógica?, por exemplo.
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Figura 2 - Situações que dificultam a realização das atividadesFigura 2 - Situações que dificultam a realização das atividades
pedagógicaspedagógicas

F o n t e :  A d a p t a d o  d e  G a r c i a ,  2 0 0 6 ;  S p o s i t o ,  2 0 1 2 ;  A l v e s ,  2 0 1 6 .
 



     Percebe-se, nessa conjuntura, que apenas a indisciplina está
inserida na relação pedagógica (docentes-conhecimento-
discentes) e que as demais situações acima citadas ocupam
espaço nas relações sociais de um modo geral e são regidas
pelos costumes, pela cultura dos diversos grupos sociais e pela
lei. Vale ressaltar, também, que é importante diferenciá-las para
que a indisciplina seja conduzida, tendo em vista a superação
das dificuldades encontradas pelos educandos em seu processo
de aprendizagem, o que implica na abertura para o diálogo e na
compreensão do ato indisciplinar em sua totalidade, razão pela
qual a punição não seria recomendável nesse contexto.
   Nas demais situações aqui tratadas, a punição poderia ser
aplicada visando regulamentar as regras de convivência escolar
e de funcionamento institucional, bem como o exercício da
responsabilidade, porém defende-se uma punição por
reciprocidade, a qual, de acordo com La Taille (2013) , consiste em
relacioná-la ao conteúdo do ato praticado. Assim, caso o
educando tenha praticado bullying, seria razoável uma punição
que o levasse a conhecer e a refletir sobre essa temática,
respeitando tanto a sua dignidade, quanto a dos demais sujeitos
envolvidos. Nesse caso, ele poderia elaborar um material
educativo sobre bullying (vídeo, podcast, panfleto, etc.) ou
proferir/mediar palestra, de forma presencial ou on-line,
direcionada aos educandos da instituição, por exemplo. Além
disso, os educandos envolvidos na situação acima exemplificada
poderiam ser acompanhados pelo serviço de psicologia escolar
para as demais intervenções necessárias.
   Defende-se, ainda, a construção coletiva das regras de
convivência, incluindo-se professores, técnicos-administrativos
vinculados ao ensino, diretores da instituição, pais e educandos;
a discussão dos princípios que as fundamentam, conforme
orienta La Taille (2013),  para que façam sentido à comunidade
escolar; e a revisão coletiva e periódica destas.
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Ação dos homens exercida
sobre a natureza para

produzir sua existência.

Conhecimentos
sistematizados 

sob o crivo social e por um
processo histórico

Valores éticos e estéticos
que orientam as normas de
conduta de uma sociedade

O QUE É A FORMAÇÃO HUMANA INTEGRAL
(FHI)?

 “Sua origem remota está na educação socialista que pretendia ser
omnilateral no sentido de formar o ser humano na sua integralidade

física, mental, cultural, política, científico-tecnológica” (CIAVATTA,
2014, p. 190). Nesse sentido, visa possibilitar ao educando “uma

formação completa para a leitura do mundo e para a atuação como
cidadão pertencente a um país, integrado dignamente a sua

sociedade política” (RAMOS, 2014, p. 86), opondo-se a uma formação
instrumentalista e dualista, em que para os filhos da classe

trabalhadora é ofertada a educação profissional necessária à
condição de dirigidos e para os filhos dos donos do capital é

ofertada educação geral sólida possibilitando-lhes ocupar os postos
de dirigentes (GRAMSCI, 2001).

      A compreensão acerca da FHI requer a apropriação das categorias
básicas que a compõem e que perpassam a prática pedagógica
(ensino, pesquisa e extensão) daqueles educadores que
fundamentam suas ações nessa perspectiva educacional, as quais
foram sintetizadas abaixo: 
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Fonte: Adaptado de Saviani, 2007;  Ramos, 2014.
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Figura 03 – Categorias da FHI



      Nesse contexto, a FHI inclui as quatro dimensões da vida
humana (trabalho, ciência, tecnologia e cultura) por meio das
quais o currículo escolar balizar-se-á, materializando-se nas
atividades pedagógicas a serem desenvolvidas por educadores e 
 educandos.

DISCIPLINA E INDISCIPLINA NA PERSPECTIVA DA FHI, O QUE SIGNIFICA? 

       Perceber a disciplina e a indisciplina na perspectiva da FHI
significa encontrar meios de aprendizagem que contribuam para
uma educação omnilateral, isto é, que forme o homem nas suas
múltiplas dimensões (MARX, 1982). Significa, ainda, reconhecer o
caráter pedagógico da disciplina, cuja função é apontar caminhos
para a apropriação crítica do saber, e conduzir a indisciplina
nessa mesma direção. Além disso, a disciplina e a indisciplina na
perspectiva da FHI vinculam-se a uma concepção de educação
que defende a formação do cidadão, capaz de compreender a
realidade na qual está inserido e de buscar as mudanças
necessárias tendo em vista a justiça social e o pleno exercício da
democracia (CIAVATTA, 2014). Assim, a disciplina necessária à
apreensão dos conteúdos da Arte, da Língua Portuguesa e da
Eletrônica Analógica, por exemplo, está vinculada a uma
finalidade educacional, qual seja a FHI, que em última instância
visa à transformação social.

COMO ESTÃO ORGANIZADOS OS PRÓXIMOS CAPÍTULOS?

       O guia está organizado em mais quatro capítulos, além desse.
O segundo capítulo contempla algumas considerações sobre os
jovens, pois discutir a questão disciplinar no contexto do Ensino
Médio Integrado, implica antes de tudo ter clareza sobre a forma
como os percebemos, visto que eles são os educandos inseridos
naquela modalidade de ensino. No terceiro capítulo, apresentam-
se algumas reflexões e atividades que podem contribuir para a
constituição da disciplina em sala de aula, visando a formação do
educando  em  todas  as  suas  dimensões.   O  capítulo   seguinte, 
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por sua vez, destaca breves considerações acerca da condução
da indisciplina, buscando refletir sobre alguns casos que se
destacam no contexto da sala de aula. O quinto capítulo refere-se
às considerações finais, em que faz-se uma retomada da
concepção de disciplina aqui defendida e do objetivo que se
espera alcançar com a elaboração deste produto educacional. 
      Na abertura dos três capítulos seguintes, encontram-se textos
relacionados ao tema a ser discutido, cujo objetivo é levar o leitor
a reflexões e prepará-lo para as considerações que serão
destacadas a seguir. Para isso, optou-se por apresentar letras de
músicas e poesia, uma vez que esses textos trazem em sua
essência leveza, beleza e argumentos que podem facilitar o
suscitamento das reflexões. Ao final desses capítulos, há
indicações de artigos, livros e vídeos que podem ser consultados
através da internet, de forma gratuita, tendo em vista
complementar o estudo sobre o tema discutido.
    No final do guia, encontra-se  a carta escrita por Paulo Freire
aos professores, retirada da obra “Professora, sim; Tia, não: cartas
a quem ousa ensinar”, na qual o educador traz ricas
considerações sobre o processo ensino-aprendizagem que
podem subsidiar a prática docente, no tocante à questão
disciplinar e à finalidade educativa aqui defendida.
     É válido  também  esclarecer  que  em  virtude  da própria
natureza de um guia, a qual consiste em propor breves
orientações a seus leitores, com determinado fim, este material
não traz reflexões densas sobre o tema aqui discutido, mas busca
apontar possibilidades teórico-práticas capazes de subsidiar o
trabalho docente, no tocante à questão disciplinar, tendo como
horizonte a FHI. Assim, considera-se relevante, para efeito de
estudo e aprofundamento das questões tratadas neste texto, a
leitura das suas fontes, que se encontram no referencial teórico,
bem como sugere-se consultar o material complementar
indicado ao final de cada capítulo.
   Além disso, é oportuno destacar que se adotou o gênero
masculino na escrita deste guia apenas para facilitar a
compreensão dele, sem a intenção de enfatizar qualquer tipo de
preconceito ou discriminação em relação ao gênero feminino.
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Será que ninguém vê
O caos em que vivemos ?
Os jovens são tão jovens
E fica tudo por isso mesmo
A juventude é rica, a juventude é pobre
A juventude sofre e ninguém parece
perceber
Eu tenho um coração
Eu tenho ideais

Eu gosto de cinema
E de coisas naturais
E penso sempre em sexo, oh yeah!
Todo adulto tem inveja dos mais jovens
A juventude está sozinha
Não há ninguém para ajudar
A explicar por que é que o mundo
É este desastre que aí está
Eu não sei, eu não sei

Dizem que eu não sei nada
Dizem que eu não tenho opinião
Me compram, me vendem, me estragam
E é tudo mentira, me deixam na mão
Não me deixam fazer nada
E a culpa é sempre minha, oh yeah!
E meus amigos parecem ter medo

De quem fala o que sentiu
De quem pensa diferente
Nos querem todos iguais
Assim é bem mais fácil nos controlar
E mentir, mentir, mentir
E matar, matar, matar
O que eu tenho de melhor: minha esperança
Que se faça o sacrifício
E cresçam logo as crianças.

ALOHA

AUTOR: RENATO
RUSSO

INTÉRPRETE: LEGIÃO
URBANA

ÁLBUM: A TEMPESTADE
OU O LIVRO DOS DIAS

PUBLICAÇÃO: 1996
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     Nesse sentido, de acordo com Dayrell (2003), o jovem não é um
sujeito que está no futuro, no vir a ser, como comumente é
percebido pela escola ao prepará-lo para o diploma ou para o
mundo do trabalho, mas é um sujeito do presente que precisa ter
um espaço válido de formação. Para isso, é importante conhecer a
realidade dos educandos, ter disponibilidade para ouvi-los,
valorizar suas potencialidades, observar gestos e expressões que
possam indicar a necessidade de intervenção, bem como acolhê-
los, para que se sintam parte da escola e a perceba como um lugar
de alegria, de encontro e de conhecimento.
     Dessa forma, a constituição da disciplina tendo em vista a FHI
requer considerar a identidade dos jovens, o contexto em que
vivem, a visão de mundo deles, assim como o encaminhamento
dos casos de indisciplina pressupõe levar em conta até que ponto
um ato dito “indisciplinar”, que fora praticado pelo discente,
corresponde ao descumprimento de regras pedagógicas,
incivilidades ou a sua legítima manifestação de se posicionar
sobre determinado assunto, de questionar, de buscar a verdade
que está oculta etc.

2 QUEM SÃO OS EDUCANDOS
COM QUEM CONVIVO?

  São jovens e como tais são sujeitos sociais que têm uma
historicidade, aspirações; que são capazes de interpretar o
mundo e dar-lhe significado; que se constituem a partir das

relações que estabelecem com os outros sujeitos e com o
meio no qual estão inseridos, bem como da qualidade dessas

relações, as quais muitas vezes se constroem em um
contexto de desumanização, em que são privados de viver

plenamente, dadas as condições materiais de que dispõem
(DAYRELL, 2003). 
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                     Para conhecer mais
Juventude e Ensino Médio: sujeitos e currículos em diálogo

(DAYREL; CORRANO; MAIA, 2014). Disponível em:

https://educacaointegral.org.br/wp-

content/uploads/2015/01/livro-completo_juventude-e-ensino-

medio_2014.pdf.

Juventudes contemporâneas: um mosaico de possibilidades

(DAYREL; MOREIRA; STENGEL, 2011). Disponível em:

https://portal.pucminas.br/imagedb/documento/DOC_DSC_NOME

_ARQUI20120704131151.pdf.

Diz juventudes – o que é ser jovem? (UNIVERSIDADE FEDERAL DO

CEARÁ, 2018). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?

v=IcbDJCVVT5E.

Juventude, trabalho e projeto de vida (INSTITUTO FEDERAL DO

NORTE DE MINAS GERAIS, 2021). Disponível em:

https://www.youtube.com/watch?v=FFP_psschUQ.
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Escola é ... o lugar que se faz amigos. 

Não se trata só de prédios, salas, quadros, 
Programas, horários, conceitos... 

Escola é sobretudo, gente
Gente que trabalha, que estuda 

Que alegra, se conhece, se estima. 

O Diretor é gente, 
O coordenador é gente, 

O professor é gente, 
O aluno é gente,

Cada funcionário é gente. 

E a escola será cada vez melhor 
Na medida em que cada um se comporte

Como colega, amigo, irmão. 
Nada de “ilha cercada de gente por todos os lados” 

Nada de conviver com as pessoas e depois, 
Descobrir que não tem amizade a ninguém. 
Nada de ser como tijolo que forma a parede, 

Indiferente, frio, só.

Importante na escola não é só estudar, não é só
trabalhar, 

É também criar laços de amizade, 
É criar ambiente de camaradagem, 

É conviver, é se “amarrar nela”! 

Ora é lógico... 
Numa escola assim vai ser fácil!

Estudar, trabalhar, crescer, 
Fazer amigos, educar-se, ser feliz. 

É por aqui que podemos começar a melhorar o mundo. 
Paulo
Freire
Nova
Escola, Nº
163, 2003

A ESCOLA
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      A criação das regras pedagógicas é uma iniciativa do professor,
visto que ele é o mediador do processo ensino-aprendizagem e
responsável pela socialização do saber. Nesse sentido, além de outros
atributos, é importante que ele compreenda não apenas o
conhecimento científico inerente a sua área de atuação, mas a melhor
forma dos discentes se apropriarem deste, o que inclui regras que
indiquem o caminho a ser seguido, visto que a disciplina está
relacionada aos meios necessários para o alcance dos objetivos
educacionais, como pontua Carvalho (2016).
     

3  DISCIPLINA NA PERSPECTIVA DA
FHI: COMO CONSTITUI-LA?

 A constituição da disciplina em sala de aula, na perspectiva da FHI,
pressupõe considerar a realidade dos educandos, a dinâmica de
funcionamento de cada componente curricular, as regras para a

aprendizagem, o contexto social no qual a instituição de ensino está
inserida, a finalidade educacional e a postura do docente enquanto

mediador do processo pedagógico. A relevância da postura do professor,
nesse processo, consiste na realização de ações que podem contribuir para

a aprendizagem e a autonomia dos educandos, como a criação das regras
pedagógicas, o uso do método dialético de ensino, a construção de

vínculos, e as orientações quanto às técnicas de estudo, conforme veremos
a seguir.

 
 3.1 CRIAÇÃO DAS REGRAS PEDAGÓGICAS
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       É importante destacar que as regras precisam
ser explicitadas de forma problematizadora para que
o educando entenda o objetivo a ser alcançado e não
apenas os meios para isso. Assim também como
devem estar relacionados ao conhecimento de
mundo do educando, como salienta Freire (2019) e
possibilitar as relações com outras áreas do
conhecimento e com o contexto social mais amplo
(RAMOS, 2014), tendo em vista não apenas apreender
o conhecimento existente, mas fazê-lo avançar, o
que implica mediar o processo dialético adaptação-
transformação (VASCONCELLOS, 2009).

Fonte: Banco de imagens Canva



       Nessa perspectiva, de acordo com os objetivos da aula e com
o conteúdo a ser socializado o professor poderá explicitar as
regras necessárias para a apropriação daquele conhecimento,
como por exemplo a leitura prévia de textos para serem
discutidos em sala de aula; a realização de experimentos; a
revisão de conhecimentos pré-requisitos à apreensão do novo
conteúdo, o silêncio durante a exposição oral do professor e dos
colegas; o uso de determinados materiais pedagógicos (mapa,
calculadora, dicionário, livro didático etc.); a pesquisa
bibliográfica sobre o conteúdo novo, a participação no sentido de
expor dúvidas, sugestões, críticas, acrescentar contribuições etc.
Quanto a essa última sugestão, é importante criar estratégias
para que todos participem, do contrário os mais extrovertidos não
cederão espaço de fala aos demais colegas e os menos
extrovertidos permanecerão em silêncio, o que requer
criatividade por parte do professor e conhecimento das
características dos discentes com quem convive.

3.2 MÉTODO DIALÉTICO DE ENSINO
      A disciplina também está relacionada ao método de ensino do
professor, isto é, ao modo como sistematiza e socializa o
conhecimento científico, pois além de elaborar as regras
pedagógicas a serem seguidas pelos educandos é necessário
fazer a mediação entre estes e os conteúdos escolares.
       Nessa perspectiva, defende-se o método dialético de Marx, no
qual estão ancorados a Pedagogia Histórico-Crítica, de Dermeval
Saviani, e a Teoria Histórico-Cultural de Vigotski, que de acordo
com Gasparin (2012), parte do concreto, passando pelo abstrato,
até chegar novamente ao concreto (pensado) sob uma nova
perspectiva, sintética e científica, o que implica no movimento
contínuo entre prática e teoria, em que o educando se apropriará
do novo conhecimento a partir daquilo que já sabe e será capaz
de usá-lo em função das necessidades sociais às quais se
destinam ou de transformá-lo tendo em vista o avanço científico
e a promoção do bem comum. Para isso, Saviani sugere cinco
passos abaixo ilustrados: 
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Socialização do
conhecimento científico
para que os discentes o
assimilem, o recriem e
tenham condições de

utilizá-lo na prática social.

1 PRÁTICA SOCIAL
 INICIAL 3 INSTRUMENTALIZAÇÃO

4 CATARSE

Nova forma de perceber a prática
social (sintética, científica) que
possibilita ao educando intervir
nela, de forma crítica, criativa e

ética.

2 PROBLEMATIZAÇÃO

5 PRÁTICA SOCIAL
 FINAL

Levantamento de questões
sobre a prática social inicial,

o conteúdo a ser trabalhado e
as exigências sociais de

aplicação desse.

Contextualização do
conteúdo a partir das

experiências dos educandos.

Síntese, conclusão a que
chegaram os educandos a

partir do conteúdo
apreendido.

Fonte: Adaptado de Saviani, 2012; Gasparin, 2012.

        Esse movimento dialético acima destacado possibilita ao
educando ultrapassar o nível de desenvolvimento atual (aquele em
que consegue realizar as tarefas pedagógicas sozinho), desenvolver
suas atividades no nível de desenvolvimento proximal (aquele em
que realiza as atividades com a orientação do professor ou de outro
adulto), até chegar a um novo nível de desenvolvimento atual
(sintético), a partir do qual o processo de aprendizagem continuará
(GASPARIN, 2012), conforme ilustrado abaixo:
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Figura 04 - Método de ensino da Pedagogia Histórico-Crítica



Nível de
desenvolvimento

proximal

Novo nível de
desenvolvimento 

atual

     Dessa forma, a partir do método dialético, o discente poderá dar um
salto qualitativo em seu processo de aprendizagem, através da
apreensão do conhecimento em sua totalidade, isto é, nas suas
mediações e contradições, tendo em vista uma inserção crítica na
sociedade.

Nível de
desenvolvimento

 atual

Fonte: Adaptado de Gasparin, 2012.
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Figura 05 - Processo de aprendizagem segundo a Teoria Histórico-Cultural



        A constituição da disciplina também inclui a construção de
vínculos relacionados ao sentido do estudo e à afetividade,
conforme defende Vasconcellos (2009). O primeiro sugere clareza
quanto à função social da escola, o papel do professor e a
concepção pedagógica que adota, uma vez que será necessário
manifestar um posicionamento que explicite a finalidade da
educação, além de atuar de forma coerente a esta, razão pela
qual é relevante refletir sobre: “que perspectivas apresentar aos
alunos? Estudar para quê? Ser alguém na vida, garantir o seu?
Qualificar-se para o trabalho? Desenvolver-se plenamente como
ser humano? Ajudar a transformar a realidade?” (VASCONCELLOS,
2009, p. 153).
       A partir das reflexões acima realizadas e com fundamento
nos documentos da escola, como o Projeto Pedagógico
Institucional e o Projeto de Curso,  o professor poderia apresentar
aos educandos as finalidades do curso de Ensino Médio
Integrado (EMI), as contradições e possibilidades que perpassam
sua história, o perfil profissional do curso etc. Posteriormente,
seria realizada a apresentação do plano de curso, apontando-se
os objetivos a serem alcançados, os conteúdos, os métodos de
ensino que serão trabalhados, os instrumentos e critérios de
avaliação, bem como a disciplina necessária à apreensão dos
conteúdos, dentre outros aspectos relacionados ao componente
curricular em questão. 
 

3.3 CONSTRUÇÃO DE VÍNCULOS 

ESCOLA
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Fonte: Banco de imagens Canva



    Complementar à apresentação acima destacada, seria
interessante ouvir os jovens, no sentido de conhecer suas
expectativas em relação à escola e seus projetos de vida para que
o ensino a ser ofertado se aproxime da realidade dos educandos
e apontem possibilidades de inserção crítica e criativa na
sociedade, no mundo do trabalho e/ou no ensino superior (LEÃO;
DAYREL; REIS, 2011). Essa atividade também poderia ser realizada
por meio de projetos interdisciplinares que acompanhassem os
jovens durante todo o EMI, envolvendo docentes das áreas de
conhecimentos gerais e específicos, além da equipe
multidisciplinar da instituição de ensino, nos quais seriam
apresentadas palestras, rodas de conversas, entrevistas com
profissionais das mais diversas áreas para socializar as
peculiaridades de cada profissão, os caminhos a serem seguidos
até lá, as dificuldades encontradas nesse percurso, o
funcionamento do mundo do trabalho no sistema de produção
capitalista, os impactos desse sistema na vida da classe
trabalhadora, as contradições que o compõe e as possibilidades
de superá-las etc., de maneira que os jovens encontrassem um
horizonte a ser seguido e, consequentemente, o sentido do
estudo.
       Outro aspecto que se relaciona ao sentido do estudo diz
respeito à relação do conteúdo escolar com o conhecimento de
mundo do educando, com a função desse conhecimento na
prática social, razão pela qual o conhecimento sistematizado pela
escola e socializado pelo professor precisa partir da realidade
socioeconômica e cognitiva dos educandos, de maneira que eles
possam fazer a passagem do conhecimento ingênuo para o
conhecimento científico (FREIRE, 2019). Assim, eles saberão por
que é importante aprender  juro simples,história da arte e força
elétrica, por exemplo. 
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Fonte: Banco de imagens Canva



       Quanto à construção dos vínculos afetivos entre professor e
estudante e entre os próprios estudantes, é relevante salientar
que a apropriação das regras necessárias à realização das
atividades pedagógicas e o desejo de aprender tem estreita
relação com o sentimento de pertença, com a efetiva inserção do
educando no espaço escolar (GRANDINO, 2010). Para isso, de
acordo com Vasconcellos (2009), é importante, dentre outros
fatores, que os professores estejam dispostos a um
relacionamento afetivo com seus educandos e criem atividades
capazes de explorar as potencialidades destes e enfatizar suas
virtudes; que não desistam daqueles mais rebeldes, mas
busquem alternativas para se aproximar deles no intuito de
contribuir para a superação dos desafios que os incomodam.
      Outro fator que colabora para a criação dos vínculos afetivos
refere-se ao clima de respeito que deve ser construído na escola
entre todos os membros da comunidade escolar. No tocante à
sala de aula, de acordo com Vasconcellos (2009), o respeito do
professor para com seus educandos consiste na pontualidade ao
horário da aula, nas ausências previamente ou posteriormente
justificadas, nas reposições das aulas não ministradas, na
aceitação das limitações e diferenças dos educandos (física,
cognitiva, econômica, racial, de gênero etc.), na cortesia ao falar
etc. Em contrapartida os educandos também precisam respeitar
colegas de classe e professores, no sentido do cumprimento dos
horários letivos, das atividades escolares e da cortesia, por
exemplo. Porém é importante ressaltar que o respeito dos
discentes para com os professores e entre os pares não depende
apenas do educando, mas do contexto e das experiências de vida
de cada um deles, razão pela qual não chegam prontos à escola e
precisam de orientação e acolhimento. Nessa perspectiva, é
importante a construção das regras de convivência e a
explicitação dos princípios que as fundamentam, para que de
fato tenham valor para o estudante (LA TAILLE, 2013).
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       Ademais, é válido destacar que para haver vínculos entre os
sujeitos do processo ensino-aprendizagem é necessário que eles
tenham abertura para o diálogo, o qual se constitui em
disponibilidade para o outro, para a vida e seus desafios,
considerando que somos seres inacabados “à procura de
explicação, de repostas a múltiplas perguntas” (FREIRE, 2019, p.
133), o que significa que todos somos aprendizes na escola da
vida e que precisamos uns dos outros para Sermos Mais.
   O vínculo afetivo entre os próprios discentes pode ser
fortalecido por meio de diversas atividades como trabalhos em
grupo, aulas-passeio, manhãs (tardes ou noites) de convivência
logo nos primeiros dias de aula, jogos, atrações culturais no
horário do intervalo, pois são formas de sociabilidades que
estreitam os laços e superam barreiras (SILVA, 2013). O mais
importante aqui é construir a coletividade em sala de aula para
que os discentes possam realizar os objetivos educacionais
propostos, indo de encontro a qualquer prática pedagógica que
estimule o individualismo e a competitividade, mas ao encontro
de práticas pedagógicas ancoradas na solidariedade, na ética e
no respeito à dignidade humana.
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Fonte: Banco de imagens Canva



  Algumas técnicas de estudo poderão contribuir para a
apropriação crítica do conteúdo escolar e o desenvolvimento da
autonomia dos educandos, assim como poderão facilitar o ensino
ofertado pelo professor. Sabidamente, essas técnicas não são
universais, podendo variar ou até mesmo não ser útil para alguns
conteúdos, uma vez que estes têm suas particularidades.
Contudo, as técnicas aqui propostas podem ser adaptadas à
realidade de cada componente curricular ou servir de inspiração
para a elaboração de outras.
    As possibilidades que serão apresentadas a seguir visam
atender demandas observadas no contexto objeto da pesquisa a
qual este material está vinculado. Essas demandas guardam
estreita ligação com a disciplina, razão pela qual considerou-se
oportuno inserir neste guia algumas sugestões que possam
atendê-las, pelo menos em parte. Foram observadas, de forma
recorrente, por parte dos docentes, queixas como “os alunos não
sabem estudar”, “os alunos não sabem sequer retirar a resposta
do texto, então dificilmente o compreenderão”, “os seminários
que os alunos apresentam parecem um leminário” (fazendo-se
referência a uma exposição oral monótona), dentre outras.
      As queixas acima citadas indicam que os educandos necessitam
de orientação pedagógica no sentido de organizar o estudo,
preparar-se para as aulas e realizar as atividades propostas, além de
outras necessidades que podem ser de natureza socioeconômica,
cognitiva, psicológica etc. Essa orientação pode ser viabilizada pelo
professor do componente curricular que a demanda ou por um
conjunto de professores e membros da equipe multidisciplinar,
através de projetos interdisciplinares, envolvendo especialmente os
profissionais da Língua Portuguesa, Filosofia, Sociologia, Pedagogia e
Psicologia,  uma vez que essa atividade requer conhecimento sobre
leitura e compreensão de texto, técnicas de estudo, finalidade social
da educação, didática e teorias da aprendizagem.

3.4 TÉCNICAS DE ESTUDO
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     Considerando que este guia tem como finalidade contribuir
para a FHI, o que implica compreender teoria e prática como
unidade indivisível, tendo em vista a emancipação e a
humanização dos sujeitos, defende-se uma orientação
problematizadora, quanto ao uso das técnicas  de estudo, para
que os educandos entendam as finalidades às quais se
destinam, as possibilidades de estabelecer relações com vários
conteúdos escolares, bem como de elaborar outras técnicas,
tendo em vista a compreensão do conhecimento científico e da
totalidade social da qual fazem parte. A seguir serão
apresentadas algumas sugestões de técnicas de estudo, que
esperamos serem úteis a docentes e discentes.

Anotações durante a aula
   Durante a exposição oral do professor, colega de classe ou
profissional convidado os educandos poderão anotar informações
importantes que possibilitem a revisão e o aprofundamento do
conteúdo abordado em sala de aula ou espaço similar. Contudo, é
importante ressaltar que essa é uma atividade secundária, visto que
a principal é a atenção ao discurso do palestrante no intuito de
compreender e refletir sobre o contexto, as ideias, os argumentos, a
estrutura e a função do conteúdo verbalizado. Para uso dessa técnica,  
Severino (2016) sugere alguns procedimentos:
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Registrar palavras ou expressões que traduzam conteúdos
conceituais (substantivos ou verbos);
Separar as categorias registradas por barra transversal (/);
No local de estudo extraclasse, retomar as anotações buscando
recompor a síntese do discurso (priorizando as ideias
fundamentais), podendo para isso recorrer ao dicionário ou
pesquisa bibliográfica em fontes seguras (livros impressos ou
oriundos de bibliotecas virtuais ligadas às universidades e
Institutos Federais, por exemplo);
Filtrar as informações relevantes e realizar a síntese destas no
caderno;
Ler a síntese antes da aula seguinte.



Organização do espaço e do tempo de estudo

Estudar todos os dias, ainda que não se possa estabelecer horário
fixo, pois isso mantém o ritmo de estudo e poderá evitar acúmulo
de atividades;
A cada duas horas de estudo, fazer um intervalo de 30 min;
Se for necessário, utilizar os finais de semana para realizar as
atividades pedagógicas, mas não negligenciar tempo para o lazer,
amigos e familiares;
Utilizar o tempo de estudo para revisar e/ou complementar os
conteúdos abordados em sala de aula;
 Criar o hábito de dormir e acordar no mesmo horário todos os
dias, pois isso possibilita a regularidade do sono, o descanso
necessário e facilita a concentração.

ORGANIZAÇÃO DO TEMPO
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      Sabe-se que a realidade socioeconômica de muitos educandos da
escola pública brasileira não lhes possibilita condições ideais de
estudo, uma vez que precisam dividir o espaço da casa com vários
membros da família e o tempo com as diversas atividades que
realizam (domésticas, emprego, de cuidador dos irmãos mais novos
e/ou dos avós), além de outras dificuldades enfrentadas
cotidianamente. Contudo, é possível ajudá-los a encontrar
possibilidades de estudo nas condições reais em que estão inseridos,
a partir do diálogo e de orientações que viabilizem a organização e a
realização das atividades pedagógicas fora da escola. O quadro abaixo
destaca algumas dessas orientações: 



Encontrar um local limpo, arejado, privativo e iluminado em
casa ou fora dela para realizar as atividades pedagógicas;
Levar para o local de estudo todos os materiais necessários à
realização das atividades do dia (livro, caderno, apostila,
calculadora, lápis, caneta, borracha etc.);
Guardar o material escolar sempre no mesmo local para evitar o
estresse de não o encontrar quando for necessário;
Anotar em papel as atividades com prazo de entrega e fixá-lo em
lugar visível, preferencialmente próximo ao material escolar;
Organizar livros e apostilas por área de conhecimento ou
componente curricular, em estante ou similar. 

ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO

Fonte: Adaptado de Werneck, 2010; Severino, 2016

    As orientações aqui destacadas, embora sejam elementares e
conhecidas por muitos educandos que estudam em ambientes ideais
de aprendizagem (escritório, internet veloz, computador de última
geração, biblioteca etc.) e com assistência pedagógica, podem ser
desconhecidas e, portanto, fundamentais para outros que não
possuem as mesmas condições de aprendizagem, dadas as inúmeras
dificuldades que enfrentam cotidianamente, especialmente a de
natureza econômica. 
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Leitura de estudo

PROCEDIMENTO

     Busca a ampla compreensão das ideias e estrutura do texto (escrito ou
falado), com vistas à apropriação do conhecimento nele inserido, o que
inclui ler, reler, sublinhar, esquematizar e resumir (MARCONI; LAKATOS, 2021).
Para tanto, sugere-se:

DEFINIÇÃO OBJETIVO (S)

Leitura exploratória

Leitura analítica

Sublinhamento de
palavras ou
expressões

Esquematização
 do texto

Resumo informativo

Resumo crítico

Leitura rápida, 
superficial.

Atividade realizada após a
leitura exploratória, de forma
detalhada e atenciosa.

Ato de destacar, por meio de
um traço horizontal inserido
sob a palavra, pequenos
trechos do texto para atender
determinada finalidade.
Geralmente é utilizado
durante a leitura analítica.

Tomar conhecimento
sobre o assunto tratado no
texto

Compreender as ideias e a
organização do texto,
através do uso do
dicionário, pesquisa
bibliográfica e das
atividades intelectuais de
comparação, diferenciação
e julgamento das ideias
contidas no texto.

Identificar as principais
ideias  do texto; possibilitar
a elaboração de esquemas;
destacar palavras ou
expressões cujo
significado e/ou o contexto
são desconhecidos e
requer pesquisa, dentre
outros.

Corresponde a uma
radiografia do texto em que
são usadas palavras-chaves,
setas, linhas, círculos,
símbolos. Podem assumir
formato de tópicos ou de
mapas mentais.

Obter uma visão geral do
texto para revisão de
conteúdo ou elaboração de  
resumo informativo

Condensação das ideias
contidas no texto, sem
julgamento do autor do
resumo

Apropriar-se das ideias do
texto, de forma sintética.

Avaliar as ideias do texto,
seus aspectos
metodológicos, conteúdo,
estrutura lógica,
apresentação e validade dos
argumentos.

Síntese das ideias contidas
no texto, com julgamento do
autor do resumo. 

Fonte: Adaptado de Marconi e Lakatos, 2021; Andrade, 2010.
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“São quatro as atividades principais dos especialistas em
comunicação: detecção prévia do meio ambiente, correlação das
partes da sociedade na reação a esse meio, transmissão da herança
social de uma geração para a seguinte e entretenimento. A detecção
prévia consiste na coleta e distribuição de informações sobre os
acontecimentos do meio ambiente, tanto fora como dentro de
qualquer sociedade particular. Até certo ponto isso corresponde ao
que é conhecido como manipulação de notícias. Os atos de
correlação, aqui, incluem a interpretação das informações sobre o
meio ambiente e a orientação da conduta em reação a esses
acontecimentos. Em geral essa atividade é popularmente classificada
como editorial, ou propaganda. A transmissão de cultura se faz
através da comunicação das informações, dos valores e normas
sociais de uma geração a outra ou de membros de um grupo a outros
recém-chegados. Comumente é identificada como atividade
educacional. Por fim, o entretenimento compreende os atos
comunicativos com intenção de distração, sem qualquer
preocupação com os efeitos instrumentais que eles possam ter”
(Wright, apud Soares; Campos, 1978, p. 120).

Ideias principais Ideias secundárias

     Além disso, sobre as atividades de leitura e de sublinhamento,  
Andrade (2010) destaca algumas sugestões:

Parágrafo sublinhado/destacado

Assinalar com uma linha vertical, à margem do texto, os tópicos mais
importantes;
Assinalar com um ponto de interrogação, à margem do texto, os casos de
discordância, as passagens obscuras e os argumentos discutíveis;
Não se deve sublinhar frases inteiras, mas palavras-chaves, do contrário
sobrecarrega-se a memória e compromete-se a estética do texto;
Sublinhar com lápis preto macio, para não danificar o texto;
Sublinhar com dois traços as ideias principais e com um traço as
secundárias; se preferir, usar canetas coloridas ou marca-textos, em duas
cores.

       Seguem alguns exemplos das técnicas citadas anteriormente:

Fonte: Adaptado de Andrade, 2010.
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Atividades dos
especialistas 

em comunicação

Correlação das
 partes da 
sociedade

Transmissão
 de cultura

Entretenimento

Detecção do 
meio ambiente

Coleta e
distribuição

 de informações

Interpretação das
informações

Comunicação das
informações,

valores e normas
sociais

Atos 
comunicativos

Editorial/
propaganda

Atividade
educacional

DistraçãoAtos 
comunicativos

São atividades dos especialistas em comunicação: detecção prévia do meio
ambiente, que consiste na coleta e distribuição das  informações, ou
manipulação de notícias;  correlação das partes da sociedade na reação ao meio,
que inclui a interpretação das informações pelo editorial ou propaganda;
transmissão da cultura, que se faz através da comunicação de informações,
valores e normas sociais, identificada como atividade educacional; e
entretenimento, que se realiza por atos comunicativos, visando distração.

Fonte: Adaptado de Andrade, 2010.

Resumo informativo

Fonte: Adaptado de Andrade, 2010.

São atividades dos especialistas em comunicação: detecção prévia do meio ambiente,
que consiste na coleta e distribuição das informações, ou manipulação de notícias;
correlação das partes da sociedade na reação ao meio, que inclui a interpretação das
informações pelo editorial ou propaganda; transmissão da cultura, que se faz através da
comunicação de informações, valores e normas sociais, identificada como atividade
educacional; e entretenimento, que se realiza por atos comunicativos, visando distração.
Essas atividades, assim como as demais atividades humanas, estão inseridas em
determinados contextos histórico, geográfico, cultural e econômico que afetam a
subjetividade do comunicador, o que implica dizer que ele não é neutro e que as
informações que traz precisam ser confrontadas com as de outros comunicadores
daqueles contextos, no intuito de identificar a essência. 

Fonte: Adaptado de Andrade, 2010.
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Resumo crítico

Esquema em formato de mapa mental



Seminário
     É uma técnica de estudo e de pesquisa, realizada individualmente ou
em grupo, cujo objetivo principal é promover a todos os discentes uma
reflexão profunda sobre  determinado(s) tema(s) (SEVERINO, 2016). Nesse
sentido, é importante que o professor apresente o tema/os temas, explicite
os objetivos a serem alcançados pelos educandos e oriente-os quanto à
preparação e a apresentação do seminário para que compreendam a
atividade como mais uma possibilidade de apropriação crítica de
conhecimento e não apenas como instrumento avaliativo. 
       Quando é realizado em grupo, tem como um dos objetivos desenvolver
o senso de equipe, de coletividade, o que implica, de acordo com
Vasconcellos (2009), comprometer-se com a realização de objetivos
comuns, de forma crítica, criativa e responsável, contribuindo, assim, para
a consolidação dos vínculos entre os educandos e entre estes e o
professor, além de possibilitar o exercício da democracia no âmbito da
escola. Assim, para a preparação e a apresentação do seminário em
grupo, sugere-se que:

O professor disponibilize aos educandos o texto-base relacionado
a cada tema do seminário e a indicação de fontes para  leitura
complementar.
Cada membro do grupo leia o texto-base (podendo utilizar-se das
técnicas da leitura de estudo) e realize pesquisa complementar
sobre o tema.
Os educandos leiam também o texto-base dos demais grupos,
para subsidiar as discussões durante/após a apresentação do
seminário.
Cada grupo se reúna para que seus membros apresentem suas
percepções sobre o texto, as pesquisas realizadas sobre o tema e
as ideias sobre a apresentação do seminário. Outras reuniões
poderão ser marcadas.
Caso a apresentação seja realizada por meio de projeção de slides,
alguns cuidados precisam ser levados em conta: fonte legível,
slides com pouco texto, padronização do layout dos slides,
utilização das ferramentas que o programa possui e que constitui
o diferencial dessa tecnologia como imagens, áudios e vídeos.
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Os membros do grupo distribuam entre si as tarefas e trabalhem
de forma articulada e harmônica, podendo ser escolhido o
dirigente (organiza as atividades dos demais membros), o redator
(elabora o texto-roteiro da apresentação), o secretário (anota as
ideias e observações de todos os membros do grupo para
disponibilizá-las ao redator), o relator (apresenta o seminário),
dentre outras funções. Em outros seminários pode-se realizar o
rodízio das funções para que todos tenham as mesmas
oportunidades de aprendizagem. 
O texto-roteiro para apresentação contemple introdução
(apresentação do tema e da estrutura do seminário),
desenvolvimento (dividido em tópicos logicamente interligados) e
conclusão (síntese de toda a reflexão, com as contribuições do
grupo para o tema).
O grupo planeje a participação da turma através de dinâmicas,
questões norteadoras, experimentos, etc.
Em cada apresentação haja um grupo debatedor, previamente
escolhido e orientado pelo professor, para iniciar a discussão do
tema após a apresentação da atividade.
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O relator/os relatores apresente/apresentem o seminário seguindo
o texto-roteiro, previamente elaborado pelo redator, com a
utilização dos recursos didáticos planejados (quadro, pincel,
notebook, datashow, caixa amplificada, etc.)
Os colegas de classe contribuam com a apresentação do tema
realizando as atividades propostas, provocando reflexões,
esclarecendo dúvidas, acrescentando informações, trazendo
exemplos e sugestões etc. Esse momento pode acontecer durante
a apresentação ou após os comentários do grupo debatedor, a
critério do grupo responsável pelo seminário.
O grupo debatedor inicie a discussão sobre o tema apresentado, a
qual pode ser complementada pelos demais educandos da turma
e pelo professor
O professor finalize a apresentação do seminário destacando os
aspectos positivos deste e realizando a reflexão e a síntese
necessárias à compreensão do tema em sua totalidade. 
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    A apresentação individual, no que couber, poderá seguir as mesmas
orientações acima destacadas, as quais serão realizadas pelo educando
responsável.

Fonte: Adaptado de Severino, 2016; Marconi e Lakatos, 2021
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                     Para conhecer mais
Educação Profissional e Tecnológica no Brasil: da
história à teoria, da teoria à práxis (XAVIER; OLIVEIRA,
2020 ). Disponível em:
https://www.editoracrv.com.br/produtos/detalhes/358
95-educacao-profissional-e-tecnologica-no-brasil-brda-
historia-a-teoria-da-teoria-a-praxis-brbrcolecao-
educacao-profissional-e-tecnologica-no-brasilbr-
volume-1.
Ensino Médio Integrado no Brasil: fundamentos, práticas
e desafios (ARAÚJO; SILVA, 2017). Disponível em:
https://www.anped.org.br/sites/default/files/images/
livro_completo_ensino_medio_integrado_-
_13_10_2017.pdf.
Contribuições de Henri Wallon à relação cognição e
afetividade na educação (FERREIRA; REGNIÉR, 2010).
Disponível em:
https://www.scielo.br/j/er/a/9jbsbrcX4GygcRr3BDF98
GL/?lang=pt&format=pdf
Brincando no ensino médio (SOUSA; SIMEONI, 2014).
Disponível em:
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadern
ospde/pdebusca/producoes_pde/2014/2014_uenp_edfi
s_artigo_ana_rosa_dos_santos.pdf
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            Para conhecer mais

Contribuições da Psicologia Histórico-Cultural para
Pedagogia Histórico-Crítica (FERRACIOLI, 2021). Disponível
em: https://www.youtube.com/watch?v=0p9wLO98jJQ.

O Ensino Médio Integrado frente a Pedagogia das
Competências: que cidadão estamos formando? (RAMOS,
2021). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?
v=VP_w9BLwvvw.

Curso básico de mapas mentais-aulas 01, 02, 03, 04 e 05-
(PICCINI, 2020). Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?
v=PHmZRgAp3Uc&list=RDCMUCjXB59OO_bvBxg9h3LCmL
Pw&start_radio=1&rv=PHmZRgAp3Uc&t=198. 

https://www.youtube.com/watch?
v=S4U54Riw0F0&list=RDCMUCjXB59OO_bvBxg9h3LCmLP
w&index=4.

https://www.youtube.com/watch?
v=Ec1Y8ShSX64&list=RDCMUCjXB59OO_bvBxg9h3LCmLP
w&index=2.

https://www.youtube.com/watch?v=IiAONmE-
v2g&list=RDCMUCjXB59OO_bvBxg9h3LCmLPw&index=4.

https://www.youtube.com/watch?
v=pHb2a1awN_g&list=RDCMUCjXB59OO_bvBxg9h3LCmLP
w&index=6
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[...]Matei a aula porque num dava
 Eu não aguentava mais
 E fui escutar o Pensador escondido dos meus pais
 Mas se eles fossem da minha idade eles entenderiam
 (Esse num é o valor que um aluno merecia!)
 Ih, sujô (hein?)
 O inspetor!

(Acabou a farra, já pra sala do coordenador!)
 Achei que ia ser suspenso mas era só pra conversar
 E me disseram que a escola era meu segundo lar
 E é verdade, eu aprendo muita coisa realmente
 Faço amigos, conheço gente, mas não quero estudar pra sempre!
 Então eu vou passar de ano.

Não tenho outra saída
 Mas o ideal é que a escola me prepare pra vida
 Discutindo e ensinando os problemas atuais
 E não me dando as mesmas aulas que eles deram pros meus pais
 Com matérias das quais eles não lembram mais nada
 E quando eu tiro dez é sempre a mesma palhaçada.

Manhê! Tirei um dez na prova
 Me dei bem, tirei um cem e eu quero ver quem me reprova
 Decorei toda lição
 Não errei nenhuma questão
 Não aprendi nada de bom
 Mas tirei dez (boa filhão!)

Quase tudo que aprendi, amanhã eu já esqueci
 Decorei, copiei, memorizei, mas não entendi
 Quase tudo que aprendi, amanhã eu já esqueci
 Decorei, copiei, memorizei, mas não entendi.

Encarem as crianças com mais seriedade
 Pois na escola é onde formamos nossa personalidade
 Vocês tratam a educação como um negócio 
onde a ganância, a exploração, e a indiferença são sócios
 Quem devia lucrar só é prejudicado
 Assim vocês vão criar uma geração de revoltados
 Tá tudo errado e eu já tô de saco cheio
 Agora me dá minha bola e deixa eu ir embora pro recreio.

Juquinha você tá falando demais!
Assim eu vou ter que lhe deixar sem recreio
 Mas é só a verdade professora!
 Eu sei, mas colabora senão eu perco o meu emprego!
. 

Autor e
intérprete:
Gabriel, o
Pensador
Álbum:
Ainda é só
o começo      
Publicação:
1995

ESTUDO
ERRADO
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      Ainda que o professor socialize as regras pedagógicas, utilize o
método dialético de ensino, construa vínculos em sala de aula,
oriente os educandos quanto ao uso de técnicas de estudo, além
de realizar outras atividades no intuito de constituir a disciplina, é
possível que a indisciplina ocorra em sala de aula, uma vez que
esses jovens, assim como os professores, recebem influência do
meio social em que vive, cujas consequências poderão emergir na
sala de aula e trazer dificuldades ao processo ensino-
aprendizagem. O que fazer nesses casos? Como conduzir a
indisciplina? Se a intenção é formar os educandos em todas as
suas dimensões e possibilitar-lhes acesso à cultura, ao patrimônio
e ao conhecimento historicamente produzidos pela humanidade, é
indispensável que se inicie a condução da indisciplina em sala de
aula por meio do diálogo que não significa “passar a mão na
cabeça do discente” ou “aplicar-lhe um sermão”, mas ter
disponibilidade para ouvi-lo e fazer uma reflexão propositiva da
situação em análise (VASCONCELLOS, 2009).
   Nessa perspectiva, através do diálogo compreender-se-á o
contexto do ato indisciplinar praticado pelo educando e será
possível encontrar possibilidades que promovam o avanço desse
sujeito rumoà humanização e à emancipação. Essa não é uma
tarefa simples e não há receitas para realizá-la, considerando que
cada caso é único, visto que está inserido em um contexto
particular. 
     Contudo, a partir da compreensão da realidade do educando,
viabilizada pelo diálogo, é possível propor algumas ações que
podem contribuir para a FHI do educando envolvido em situações
de indisciplina, como: conversa e parceria com os familiares;
reforço pedagógico na própria instituição de ensino onde o
educando estuda, em horário diferente das aulas e sob a
orientação dos professores; formação de grupos de estudo com
colegas de classe mais avançados; a inserção do educando em
atividades esportivas; o encaminhamento do caso aos serviços de
apoio da instituição (Pedagógico, Psicológico e/ou Social),  conforme
as demandas do educando e as possibilidades da escola, dentre
outras.

4 INDISCIPLINA NA PERSPECTIVA DA
FHI: COMO CONDUZI-LA?
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      As conversas paralelas à exposição do professor ou de um colega
de classe ou de quem quer que esteja na posição de orador da
turma, de acordo com Vasconcellos (2009), quando são apenas
cochichos rápidos que visam esclarecer a dúvida do colega em
relação ao conteúdo tratado na aula, não prejudicam o processo
pedagógico, pelo contrário, o auxilia. Porém, segundo o autor, se essa
conversa se prolongar a ponto de chamar a atenção dos colegas
próximos e do professor e se não houver relação com a aula, é
necessário realizar uma intervenção para que ela se encerre,
resgatando-se as regras pedagógicas previamente socializadas pelo
professor.
     

4.1 CONVERSAS PARALELAS DURANTE A
EXPOSIÇÃO ORAL
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      Vasconcellos (2009) ainda destaca que é preciso ter cautela para
realizar a intervenção acima citada, pois às vezes as conversas são
frutos de momentos de dispersão e os sujeitos que dela participam nem
se quer se dão conta do que estão fazendo, razão pela qual é necessário
fazer inicialmente uma abordagem serena para compreender a situação.
Ele também alerta que se a intenção do discente é enfrentar o professor
porque entende que pedir silêncio é ser autoritário e que a obrigação do
mestre é motivá-lo, por exemplo, é válido possibilitar-lhe a expressão do
pensamento para confrontá-lo com outra visão, de forma argumentativa
e tranquila. Voltando ao exemplo, o professor pode questionar ao
discente: “será que na vida vou ficar o tempo todo na dependência de
que algo ou alguém me motive? Onde está o auto movimento, a
autopoiésis?” (p. 202) e a partir disso estabelecer um diálogo tendo em
vista a autonomia do educando.

Fonte: Banco de imagens Canva



       Quanto ao uso do celular durante as aulas, há muitos debates
sobre seus benefícios e malefícios, mas o que importa destacar
em relação à disciplina é que o uso desse equipamento é válido
em atividades pedagógicas orientadas pelo docente, conforme
destacam Zuin e Zuin(2018), o que pode contribuir para a
apropriação crítica do conhecimento científico. 
       Nesse contexto, é interessante realizar atividades pedagógicas
com o uso do celular e da internet, desde que todos os educandos
tenham acesso a essa tecnologia. Caso o celular tenha uso restrito,
é importante esclarecer em que momentos esse equipamento não
poderá ser utilizado e o porquê dessa proibição para que a regra
seja compreendida pelos educandos (LA TAILLE, 2013) evitando-se,
por exemplo, que eles ultrapassem os limites do respeito, como
denegrir a imagem do professor ou de um colega de classe,
através da divulgação de fotografias, filmagens e piadas de cunho
pejorativo, caracterizando, assim, a prática de cyberbullying, que é
um tipo de bullying viabilizado por ambientes virtuais (ZUIN; ZUIN,
2018). É oportuno também destacar que caso haja proibição do uso
do celular durante a aula ou em determinado momento da aula, o
professor também não deverá fazê-lo, uma vez que isso
contrariaria o princípio que sustenta a regra e legitimaria a
transgressão desta. 
       Visando prevenir a prática de cyberbullying e contribuir para o
uso consciente e educativo do celular e da internet, é importante
compreender essa temática em sua totalidade. Assim,  seria
interessante o professor, logo nos primeiros dias de aula,
problematizar a finalidade do celular no contexto escolar, os
limites do seu uso em respeito à imagem dos outros, as várias
possibilidades que esse equipamento oferece como meio de
estudo e de pesquisa, os problemas advindos do seu uso
exacerbado (dependência emocional, irregularidade do sono, por
exemplo), os interesses econômicos ocultos na disponibilização de
celulares cada vez mais modernos (ética do lucro) e as
consequências disso para a vida do cidadão (consumismo,
desvalorização do “ser” em detrimento do “ter” e do “aparecer”),
etc.

4.2 USO NÃO AUTORIZADO DO CELULAR
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       Lembrando que a problematização, de acordo com Saviani
(2012), é dialética, o que  pressupõe contextualização; diálogo;
atenção aos argumentos, justificativas e informações trazidas
pelos educandos, para posteriormente socializar o conhecimento
científico que o professor dispõe sobre o tema; e a síntese a que
chegaram os educandos, a qual representa uma nova forma de
pensar e agir sobre o uso do celular.
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       No tocante à cola, Werneck (2010) enfatiza que esta não tem
apenas natureza moral, visto que fere o princípio da honestidade,
mas também possui natureza pedagógica, pois se relaciona ao
ensino tradicional em que a avaliação prioriza a memorização
mecânica do saber. Com isso, segundo o autor, o educando é
ensinado a decorar e incentivado, indiretamente, a colar porque
não será capaz de guardar todas as informações que lhe foram
transmitidas e que deverá devolver no ato da avaliação. Assim,
sugere-se que as atividades propostas pelos educadores,
inclusive as avaliações, apresentem questões desafiadoras, que
levem os educandos a pensar sobre o conhecimento, sobre o
mundo e sobre seu lugar nesse contexto, o que inviabilizaria a
cola.
      Nesse sentido, é válido refletir até que ponto as atividades
propostas pelos professores estão contribuindo para a prática da
cola, de outras ações desonestas e/ou mecânicas por parte dos
discentes, tendo em vista tão somente a promoção para a série
seguinte, pois este não é objetivo de uma educação cujo horizonte
é a Formação Humana Integral. Para isso, faz-se necessário o
exercício da práxis, isto é, do movimento dialético que parte da
prática e a ela volta, fundamentado pela teoria, tendo em vista
encontrar novas possibilidades educativas capazes de viabilizar a
socialização crítica do saber, uma vez que essa é a função
específica da escola (SAVIANI, 2013). 
      Além disso, a educação numa perspectiva emancipadora e
humanizadora não se reduz à transferência de conhecimento,
como defende Freire (2019), mas alcança todas as dimensões da
vida humana, inclusive a ética, cujo o melhor discurso sobre ela é
a sua prática cotidiana que, no contexto escolar, consiste em
possibilitar a livre manifestação do pensamento dos educandos (o
direito de indagar, de duvidar e de criticar) a participação efetiva
deles nas decisões e ações que os afetam (Conselho de Classe,
elaboração do calendário acadêmico, planejamento e realização
de eventos institucionais, elaboração e revisão das normas de
convivência, por exemplo), a formação de sua representatividade
(grêmio, colegiado), dentre outras ações. 

4.3 A COLA
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        Sendo assim, a questão da cola não se resolve com discurso e
punição, como comumente é conduzida nas escolas, mas pelo
exercício constante da ética por todos os membros da
comunidade escolar e pelas mudanças na prática pedagógica
visando a apreensão crítica dos conteúdos escolares em lugar da
mera memorização mecânica que o ensino tradicional possibilita.
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       Quanto à falta de interesse dos estudantes pelo estudo, um
dos motivos pode ser o desinteresse também do docente pela
atividade que realiza, representado pelo exercício mecânico de
transmissão do conhecimento (CASTANHEIRA; REHBERG, 2001). De
acordo com as autoras, para despertar o interesse no educando é
importante propor atividades que estimulem a sua curiosidade,
criticidade e criatividade. Essas atividades podem ser
desenvolvidas com o uso dos diversos recursos tecnológicos que
tanto atraem a atenção dos jovens como jogos virtuais, vídeos,
áudios, aplicativos relacionados às diversas áreas do
conhecimento, uma vez que são considerados meios para a
aprendizagem. Porém, é válido enfatizar que esses recursos
atingem sua finalidade educativa por meio da mediação realizada
pelo professor, uma vez que ele já apreendeu o conhecimento
científico e é responsável por socializá-lo aos educandos, de
forma crítica e contextualizada (SAVIANI, 2013). 
       Destaca-se, ainda, que muitas vezes os professores
encontram dificuldades que inviabilizam a preparação de uma
aula mais elaborada e atrativa, seja em razão do pouco tempo de
que dispõem, visto que precisam trabalhar em várias escolas para
garantir sua sobrevivência e a dos familiares, pois sua profissão é
mal remunerada; seja pelas precárias condições de trabalho (salas
super lotadas, quentes, com poucos recursos didáticos
disponíveis); seja pela má formação acadêmica (inicial e
continuada) que não lhes possibilitou o exercício da práxis sobre o
trabalho por eles desenvolvido e sua função social, dentre outras
situações.
 

4.4 FALTA DE INTERESSE DOS EDUCANDOS
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     Existem também outros fatores que possibilitam o desinteresse
dos educandos como os de natureza econômica (pobreza,
desemprego dos pais etc.), cognitiva (dificuldade de concentração
e atenção, perda de memória, déficit de raciocínio etc.), psicológica
(ansiedade, depressão etc.), além daqueles relacionados ao uso de
drogas e à ausência de conhecimentos elementares e essenciais
para apropriação do novo conteúdo que está sendo socializado
pelo professor, dentre outros, os quais tornar-se-ão conhecidos a
partir do diálogo e da confiança estabelecidos entre docente e
discente no intuito de compreender a situação em sua totalidade
e de buscar alternativas de superação. 
    Dessa forma, tanto docentes como discentes estão inseridos em
contextos que dificultam a realização de aulas interessantes, que
estimulem a curiosidade dos educandos, o gosto pelo
conhecimento e a vontade de mudar aquilo que vai de encontro
ao efetivo exercício da democracia e da ética. Entretanto, essa não
é uma realidade natural, mas histórica, produzida pela
humanidade e, portanto, passível de mudança e superação
(FREIRE, 2019). Nessa perspectiva, a questão do desinteresse dos
educandos requer o resgate do comprometimento ético do
professor, isto é, ação e reflexão sobre o mundo e sobre sua
prática profissional em busca de possibilidades educativas que
contribuam para a transformação social (FREIRE, 2014).
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       A falta de interesse dos discentes associada à metodologia
tradicional adotada pelo professor, conforme destacado
anteriormente, também pode ser um dos motivos para a não
realização das tarefas de casa. Para Vasconcellos (2009), é um
equívoco solicitar tarefa de casa visando a memorização
mecânica do conteúdo trabalhado na aula, pois este não é o
objetivo dessa atividade e incentiva a cópia de respostas, além do
desinteresse em realizar uma atividade sem significado. A tarefa
de casa, de acordo com o autor, tem como funções aprofundar e
sintetizar um conteúdo já trabalhado como também possibilitar
representações prévias do assunto a ser abordado. Assim, está
relacionada “à aplicação do conhecimento em situações novas, à
elaboração e sistematização do conhecimento, à pesquisa, sendo
atividade significativa para o educando (VASCONCELLOS, 2009, p.
214).

      Outro equívoco a ser superado é solicitar a tarefa contando
com a ajuda dos pais, pois a atividade é para o discente e este
deve ter condições de realizá-la sozinho, ainda que os familiares
tenham disponibilidade e competência técnica para auxiliá-lo 
 (VASCONCELLOS, 2009). Por essa razão, a tarefa de casa precisa
estar vinculada às atividades desenvolvidas em sala de aula sob a
orientação do professor, de maneira que o discente ultrapasse a
zona de desenvolvimento proximal, definida por Vigotski como
aquela localizada entre os conhecimentos que o estudante já
apreendeu e os que poderá apreender com a ajuda do adulto, e
alcance um novo nível de desenvolvimento atual, que consiste em
realizar as atividades sem auxílio de outros sujeitos, conforme
destaca Gasparin (2012). Isso não significa transformar a tarefa de
casa em cópia das atividades realizadas em sala de aula, mas
propor possibilidades de estudo em casa coerentes com o nível de
desenvolvimento do educando.

4.5 TAREFAS DE CASA NÃO REALIZADAS
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                     Para conhecer mais
Pedagogia Histórico Crítica: da teoria à prática no contexto escolar

(GASPARIN; PETENUCCI, 2008). Disponível em:

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/22

89-8.pdf.

A zona de desenvolvimento próximo na análise de Vigotski sobre

aprendizagem e ensino (CHAIKLIN, 2011). Disponível em:

https://www.scielo.br/j/pe/a/jCGfKbkrHPCr8KyZD4xjB3C/?

lang=pt

Prova à prova de cola (MOÇO, 2011). Disponível em:

https://novaescola.org.br/conteudo/1860/prova-a-prova-de-cola

Desinteresse em sala de aula: reflexões sobre causas e

dificuldades (NOBRE; ROCHA, 2018). Disponível em:

http://editorarealize.com.br/editora/anais/enalic/2018/443-

54830-29112018-215311.pdf
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                     Para conhecer mais
Relações entre ensino, aprendizagem e desenvolvimento em

Vigotski (DUARTE, 2020). Disponível em:

https://www.youtube.com/watch?v=6WD3tddQUNE

Põe na roda: celular em sala de aula (TV ESTADÃO, 2017). Disponível

em: https://www.youtube.com/watch?v=sQWEaeq_gpc

Explicando passo a passo como criar um slide profissional no

PowerPoint 2016. (G. NETO, 2018). Disponível em:

https://www.youtube.com/watch?

v=fvNYeI0z2C8&list=PL8FxGfbL4Vq3lnqaHyrCts_sP6SqlLL0C&inde

x=1
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  Com isso, espera-se provocar mudanças na prática
pedagógica, visando formar sujeitos críticos, criativos e
revolucionários, uma vez que a realidade existente não é justa
para todos. Contudo, não se ignora as dificuldades a serem
superadas tendo em vista a implementação dessas mudanças,
seja em razão da formação acadêmica fragmentada  e
descontextualizada de muitos professores, seja em virtude das
limitações sofridas por vários educandos da escola pública
(econômicas, sociais, psicológicas, físicas, cognitivas, etc.) e dos
interesses econômicos que exigem uma formação
instrumentalista para os filhos da classe trabalhadora, dentre
várias outras razões. Porém, acredita-se na capacidade humana
de criar e recriar, de resistir e superar barreiras, pois a realidade
em que vivemos não é natural, inexorável, porém histórica e,
por tanto, fruto da intervenção humana, passível de
transformação.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
  Através desse guia buscou-se trazer algumas

possibilidades de constituição da disciplina e de
condução da indisciplina em sala de aula, na perspectiva

da Formação Humana Integral, defendo uma concepção
de disciplina diferente da tradicional, isto é desvinculada

do controle de comportamento humano e do
adestramento que disso resulta, porém, comprometida

com a socialização/apropriação crítica do saber
sistematizado pela escola, constituindo-se em caminho

para aprendizagem. Considera-se, portanto, que a
concepção aqui defendida e sustentada a partir das ideias

de Saviani, Freire, Vasconcellos e Carvalho pode
contribuir para a ampla formação do cidadão e sua

inserção crítica na sociedade.
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       Acredita-se, também, que muitas questões e atividades
tratadas neste guia já foram ou estão sendo objeto da práxis de
vários educadores e esperamos ter contribuído, de alguma forma,
para a formação continuada destes, assim também como
desejamos ter despertado, ao menos, a curiosidade naqueles que
ainda não iniciaram suas reflexões sobre o tema em tela, para que
posteriormente vivenciem essa experiência.
           Por fim, apresenta-se uma carta escrita por Paulo Freire aos
professores, a qual traz contribuições valiosas sobre o processo
ensino-aprendizagem que podem subsidiar a constituição da
disciplina e a condução da indisciplina na perspectiva da
Formação Humana Integral. 
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CARTA DE PAULO FREIRE AOS
PROFESSORES
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      NENHUM TEMA mais adequado para constituir-se em objeto desta primeira
carta a quem ousa ensinar do que a significação crítica desse ato, assim como a
significação igualmente crítica de aprender. É que não existe ensinar sem aprender e
com isto eu quero dizer mais do que diria se dissesse que o ato de ensinar exige a
existência de quem ensina e de quem aprende. Quero dizer que ensinar e aprender se
vão dando de tal maneira que quem ensina aprende, de um lado, porque reconhece um
conhecimento antes aprendido e, de outro, porque, observado a maneira como a
curiosidade do aluno aprendiz trabalha para apreender o ensinando-se, sem o que não
o aprende, o ensinante se ajuda a descobrir incertezas, acertos, equívocos.

    O aprendizado do ensinante ao ensinar não se dá necessariamente através da
retificação que o aprendiz lhe faça de erros cometidos. O aprendizado do ensinante ao
ensinar se verifica à medida em que o ensinante, humilde, aberto, se ache
permanentemente disponível a repensar o pensado, rever-se em suas posições; em que
procura envolver-se com a curiosidade dos alunos e dos diferentes caminhos e veredas,
que ela os faz percorrer. Alguns desses caminhos e algumas dessas veredas, que a
curiosidade às vezes quase virgem dos alunos percorre, estão grávidas de sugestões, de
perguntas que não foram percebidas antes pelo ensinante. Mas agora, ao ensinar, não
como um burocrata da mente, mas reconstruindo os caminhos de sua curiosidade 
razão por que seu corpo consciente, sensível, emocionado, se abre às adivinhações dos
alunos, à sua ingenuidade e à sua criatividade  o ensinante que assim atua tem, no
seu ensinar, um momento rico de seu aprender. O ensinante aprende primeiro a
ensinar mas aprende a ensinar ao ensinar algo que é reaprendido por estar sendo
ensinado.

       O fato, porém, de que ensinar ensina o ensinante a ensinar um certo conteúdo não
deve significar, de modo algum, que o ensinante se aventure a ensinar sem competência
para fazê-lo. Não o autoriza a ensinar o que não sabe. A responsabilidade ética,
política e profissional do ensinante lhe coloca o dever de se preparar, de se capacitar, de
se formar antes mesmo de iniciar sua atividade docente. Esta atividade exige que sua
preparação, sua capacitação, sua formação se tornem processos permanentes. Sua
experiência docente, se bem percebida e bem vivida, vai deixando claro que ela requer
uma formação permanente do ensinante. Formação que se funda na análise crítica de
sua prática.

Autoria:
Paulo
Freire
Obra:
Professora,
sim; Tia,
não: cartas 
a quem 
ousa
ensinar
Publicação
: 1993

Ensinar, aprender: Leitura do
mundo, leitura da palavra
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Partamos da experiência de aprender, de conhecer, por parte de quem se prepara para
a tarefa docente, que envolve necessariamente estudar. Obviamente, minha intenção
não é escrever prescrições que devam ser rigorosamente seguidas, o que significaria uma
chocante contradição com tudo o que falei até agora. Pelo contrário, o que me interessa
aqui, de acordo com o espírito mesmo deste livro, é desafiar seus leitores e leitoras em
torno de certos pontos ou aspectos, insistindo em que há sempre algo diferente a fazer
na nossa cotidianidade educativa, quer dela participemos como aprendizes, e portanto
ensinantes, ou como ensinantes e, por isso, aprendizes também.

Não gostaria, assim, sequer, de dar a impressão de estar deixando absolutamente clara
a questão do estudar, do ler, do observar, do reconhecer as relações entre os objetos para
conhecê-los. Estarei tentando clarear alguns dos pontos que merecem nossa atenção na
compreensão crítica desses processos.

Comecemos por estudar, que envolvendo o ensinar do ensinante, envolve também de um
lado, a aprendizagem anterior e concomitante de quem ensina e a aprendizagem do
aprendiz que se prepara para ensinar amanhã ou refaz seu saber para melhor ensinar
hoje ou, de outro lado, aprendizagem de quem, criança ainda, se acha nos começos de
sua escolarização.

Enquanto preparação do sujeito para aprender, estudar é, em primeiro lugar, um que-
fazer crítico, criador, recriador, não importa que eu nele me engaje através da leitura
de um texto que trata ou discute um certo conteúdo que me foi proposto pela escola ou
se o realizo partindo de uma reflexão crítica sobre um certo acontecimentos social ou
natural e que, como necessidade da própria reflexão, me conduz à leitura de textos que
minha curiosidade e minha experiência intelectual me sugerem ou que me são sugeridos
por outros.

Assim, em nível de uma posição crítica, a que não dicotomiza o saber do senso comum
do outro saber, mais sistemático, de maior exatidão, mas busca uma síntese dos
contrários, o ato de estudar implica sempre o de ler, mesmo que neste não se esgote. De
ler o mundo, de ler a palavra e assim ler a leitura do mundo anteriormente feita. Mas
ler não é puro entretenimento nem tampouco um exercício de memorização mecânica
de certos trechos do texto.
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Se, na verdade, estou estudando e estou lendo seriamente, não posso ultra-passar uma
página se não consegui com relativa clareza, ganhar sua significação. Minha saída
não está em memorizar porções de períodos lendo mecanicamente duas, três, quatro
vezes pedaços do texto fechando os olhos e tentando repeti-las como se sua fixação
puramente maquinal me desse o conhecimento de que preciso.

Ler é uma operação inteligente, difícil, exigente, mas gratificante. Ninguém lê ou
estuda autenticamente se não assume, diante do texto ou do objeto da curiosidade a
forma crítica de ser ou de estar sendo sujeito da curiosidade, sujeito da leitura, sujeito
do processo de conhecer em que se acha. Ler é procurar buscar criar a compreensão do
lido; daí, entre outros pontos fundamentais, a importância do ensino correto da leitura
e da escrita. É que ensinar a ler é engajar-se numa experiência criativa em torno da
compreensão. Da compreensão e da comunicação.

E a experiência da compreensão será tão mais profunda quanto sejamos nela capazes
de associar, jamais dicotomizar, os conceitos emergentes da experiência escolar aos que
resultam do mundo da cotidianidade. Um exercício crítico sempre exigido pela leitura e
necessariamente pela escuta é o de como nos darmos facilmente à passagem da
experiência sensorial que caracteriza a cotidianidade à generalização que se opera na
linguagem escolar e desta ao concreto tangível. Uma das formas de realizarmos este
exercício consiste na prática que me venho referindo como "leitura da leitura anterior
do mundo", entendendo-se aqui como "leitura do mundo" a "leitura" que precede a
leitura da palavra e que perseguindo igualmente a compreensão do objeto se faz no
domínio da cotidianidade. A leitura da palavra, fazendo-se também em busca da
compreensão do texto e, portanto, dos objetos nele referidos, nos remete agora à leitura
anterior do mundo. O que me parece fundamental deixar claro é que a leitura do
mundo que é feita a partir da experiência sensorial não basta. Mas, por outro lado,
não pode ser desprezada como inferior pela leitura feita a partir do mundo abstrato
dos conceitos que vai da generalização ao tangível.

Certa vez, uma alfabetizanda nordestina discutia, em seu círculo de cultura, uma
codificação (1) que representava um homem que, trabalhando o barro, criava com as
mãos, um jarro. Discutia-se, através da "leitura" de uma série de codificações que, no
fundo, são representações da realidade concreta, o que é cultura. O conceito de cultura
já havia sido apreendido pelo grupo através do esforço da compreensão que caracteriza
a leitura do mundo e/ou da palavra. Na sua experiência anterior, cuja memória ela
guardava no seu corpo, sua compreensão do processo em que o homem, trabalhando o
barro, criava o jarro, compreensão gestada sensorialmente, lhe dizia que fazer o jarro
era uma forma de trabalho com que, concretamente, se sustentava. Assim como o jarro
era apenas o objeto, produto do trabalho que, vendido, viabilizava sua vida e a de sua
família.
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Agora, ultrapassando a experiência sensorial, indo mais além dela, dava um passo
fundamental: alcançava a capacidade de generalizar que caracteriza a "experiência
escolar". Criar o jarro como o trabalho transformador sobre o barro não era apenas a
forma de sobreviver, mas também de fazer cultura, de fazer arte. Foi por isso que,
relendo sua leitura anterior do mundo e dos que-fazeres no mundo, aquela
alfabetizanda nordestina disse segura e orgulhosa: "Faço cultura. Faço isto".

Noutra ocasião presenciei experiência semelhante do ponto de vista da inteligência do
comportamento das pessoas. Já me referi a este fato em outro trabalho mas não faz mal
que o retome agora. Me achava na Ilha de São Tomé, na África Ocidental, no Golfo
da Guiné. Participava com educadores e educadoras nacionais, do primeiro curso de
formação para alfabetizadores.

Havia sido escolhido pela equipe nacional um pequeno povoado, Porto Mont, região de
pesca, para ser o centro das atividades de formação. Havia sugerido aos nacionais que
a formação dos educadores e educadoras se fizesse não seguindo certos métodos
tradicionais que separam prática de teoria. Nem tampouco através de nenhuma forma
de trabalho essencialmente dicotomizante de teoria e prática e que ou menospreza a
teoria, negando-lhe qualquer importância, enfatizando exclusivamente a prática, a
única a valer, ou negando a prática fixando-se só na teoria. Pelo contrário, minha
intenção era que, desde o começo do curso, vivêssemos a relação contraditória entre
prática e teoria, que será objeto de análise de uma de minhas cartas.

Recusava, por isso mesmo, uma forma de trabalho em que fossem reservados os
primeiros momentos do curso para exposições ditas teóricas sobre matéria fundamental
de formação dos futuros educadores e educadoras. Momento para discursos de
algumas pessoas, as consideradas mais capazes para falar aos outros.

Minha convicção era outra. Pensava numa forma de trabalho em que, numa única
manhã, se falasse de alguns conceitos-chave  codificação, decodificação, por exemplo 
como se estivéssemos num tempo de apresentações, sem, contudo, nem de longe imaginar
que as apresentações de certos conceitos fossem já suficientes para o domínio da
compreensão em torno deles. A discussão crítica sobre a prática em que se engajariam é
o que o faria.
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Assim, a idéia básica, aceita e posta em prática, é que os jovens que se preparariam
para a tarefa de educadoras e educadores populares deveriam coordenar a discussão
em torno de codificações num círculo de cultura com 25 participantes. Os
participantes do círculo de cultura estavam cientes de que se tratava de um trabalho
de afirmação de educadores. Discutiu-se com eles antes sua tarefa política de nos
ajudar no esforço de formação, sabendo que iam trabalhar com jovens em pleno
processo de sua formação. Sabiam que eles, assim como os jovens a serem formados,
jamais tinham feito o que iam fazer. A única diferença que os marcava é que os
participantes liam apenas o mundo enquanto os jovens a serem formados para a
tarefa de educadores liam já a palavra também. Jamais, contudo, haviam discutido
uma codificação assim como jamais haviam tido a mais mínima experiência
alfabetizando alguém.

Em cada tarde do curso com duas horas de trabalho com os 25 participantes, quatro
candidatos assumiam a direção dos debates. Os responsáveis pelo curso assistiam em
silêncio, sem interferir, fazendo suas notas. No dia seguinte, no seminário de
avaliação de formação, de quatro horas, se discutiam os equívocos, os erros e os
acertos dos candidatos, na presença do grupo inteiro, desocultando-se com eles a
teoria que se achava na sua prática.

Dificilmente se repetiam os erros e os equívocos que haviam sido cometidos e
analisados. A teoria emergia molhada da prática vivida.

Foi exatamente numa das tardes de formação que, durante a discussão de uma
codificação que retratava Porto Mont, com suas casinhas alinhadas à margem da
praia, em frente ao mar, com um pescador que deixava seu barco com um peixe na
mão, que dois dos participantes, como se houvessem combinado, se levantaram,
andaram até a janela da escola em que estávamos e olhando Porto Mont lá longe,
disseram, de frente novamente para a codificação que representava o povoado: "É.
Porto Mont é assim e não sabíamos".

Até então, sua "leitura" do lugarejo, de seu mundo particular, uma "leitura" feita
demasiadamente próxima do "texto", que era o contexto do povoado, não lhes havia
permitido ver Porto Mont como ele era. Havia uma certa "opacidade" que cobria e
encobria Porto Mont. A experiência que estavam fazendo de "tomar distância" do
objeto, no caso, da codificação de Porto Mont, lhes possibilitava uma nova leitura
mais fiel ao "texto", quer dizer, ao contexto de Porto Mont. A "tomada de distância"
que a "leitura" da codificação lhes possibilitou os aproximou mais de Porto Mont
como "texto" sendo lido. Esta nova leitura refez a leitura anterior, daí que hajam
dito: "É. Porto Mont é assim e não sabíamos". Imersos na realidade de seu pequeno
mundo, não eram capazes de vê-la. "Tomando distância" dela, emergiram e, assim,
a viram como até então jamais a tinham visto.
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Estudar é desocultar, é ganhar a compreensão mais exata do objeto, é perceber suas
relações com outros objetos. Implica que o estudioso, sujeito do estudo, se arrisque, se
aventure, sem o que não cria nem recria.

Por isso também é que ensinar não pode ser um puro processo, como tanto tenho dito, de
transferência de conhecimento do ensinante ao aprendiz. Transferência mecânica de que
resulte a memorização maquinal que já critiquei. Ao estudo crítico corresponde um
ensino igualmente crítico que demanda necessariamente uma forma crítica de
compreender e de realizar a leitura da palavra e a leitura do mundo, leitura do
contexto.

A forma crítica de compreender e de realizar a leitura da palavra e a leitura do mundo
está, de um lado, na não negação da linguagem simples, "desarmada", ingênua, na sua
não desvalorização por constituir-se de conceitos criados na cotidianidade, no mundo
da experiência sensorial; de outro, na recusa ao que se chama de "linguagem difícil",
impossível, porque desenvolvendo-se em torno de conceitos abstratos. Pelo contrário, a
forma crítica de compreender e de realizar a leitura do texto e a do contexto não exclui
nenhuma da duas formas de linguagem ou de sintaxe. Reconhece, todavia, que o
escritor que usa a linguagem científica, acadêmica, ao dever procurar tornar-se
acessível, menos fechado, mais claro, menos difícil, mais simples, não pode ser simplista.

Ninguém que lê, que estuda, tem o direito de abandonar a leitura de um texto como
difícil porque não entendeu o que significa, por exemplo, a palavra epistemologia.

Assim como um pedreiro não pode prescindir de um conjunto de instrumentos de
trabalho, sem os quais não levanta as paredes da casa que está sendo construída, assim
também o leitor estudioso precisa de instrumentos fundamentais, sem os quais não pode
ler ou escrever com eficácia. Dicionários entre eles o etimológico, o de regimes de verbos, o
de regimes de substantivos e adjetivos, o filosófico, o de sinônimos e de antônimos,
enciclopédias. A leitura comparativa de texto, de outro autor que trate o mesmo tema
cuja linguagem seja menos complexa.

Usar esses instrumentos de trabalho não é, como às vezes se pensa, uma perda de tempo.
O tempo que eu uso quando leio ou escrevo ou escrevo e leio, na consulta de dicionários e
enciclopédias, na leitura de capítulos, ou trechos de livros que podem me ajudar na
análise mais crítica de um tema  é tempo fundamental de meu trabalho, de meu ofício
gostoso de ler ou de escrever.

Enquanto leitores, não temos o direito de esperar, muito menos de exigir, que os escritores
façam sua tarefa, a de escrever, e quase a nossa, a de compreender o escrito, explicando a
cada passo, no texto ou numa nota ao pé da página, o que quiseram dizer com isto ou
aquilo. Seu dever, como escritores, é escrever simples, escrever leve, é facilitar e não
dificultar a compreensão do leitor, mas não dar a ele as coisas feitas e prontas.
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A compreensão do que se está lendo, estudando, não estala assim, de repente, como se
fosse um milagre. A compreensão é trabalhada, é forjada, por quem lê, por quem estuda
que, sendo sujeito dela, se deve instrumentar para melhor fazê-la. Por isso mesmo, ler,
estudar, é um trabalho paciente, desafiador, persistente.

Não é tarefa para gente demasiado apressada ou pouco humilde que, em lugar de
assumir suas deficiências, as transfere para o autor ou autora do livro, considerado
como impossível de ser estudado.

É preciso deixar claro, também, que há uma relação necessária entre o nível do conteúdo
do livro e o nível da atual formação do leitor. Estes níveis envolvem a experiência
intelectual do autor e do leitor. A compreensão do que se lê tem que ver com essa relação.
Quando a distância entre aqueles níveis é demasiado grande, quanto um não tem nada
que ver com o outro, todo esforço em busca da compreensão é inútil. Não está havendo,
neste caso, uma consonância entre o indispensável tratamento dos temas pelo autor do
livro e a capacidade de apreensão por parte do leitor da linguagem necessária àquele
tratamento. Por isso mesmo é que estudar é uma preparação para conhecer, é um
exercício paciente e impaciente de quem, não pretendendo tudo de uma vez, luta para
fazer a vez de conhecer.

A questão do uso necessário de instrumentos indispensáveis à nossa leitura e ao nosso
trabalho de escrever levanta o problema do poder aquisitivo do estudante e das
professoras e professores em face dos custos elevados para obter dicionários básicos da
língua, dicionários filosóficos etc. Poder consultar todo esse material é um direito que
têm alunos e professores a que corresponde o dever das escolas de fazer-lhes possível a
consulta, equipando ou criando suas bibliotecas, com horários realistas de estudo.
Reivindicar esse material é um direito e um dever de professores e estudantes.

Gostaria de voltar a algo a que fiz referência anteriormente: a relação entre ler e
escrever, entendidos como processos que não se podem separar. Como processos que se
devem organizar de tal modo que ler e escrever sejam percebidos como necessários para
algo, como sendo alguma coisa de que a criança, como salientou Vygotsky (3), necessita
e nós também.

Em primeiro lugar, a oralidade precede a grafia mas a traz em si desde o primeiro
momento em que os seres humanos se tornaram socialmente capazes de ir exprimindo-se
através de símbolos que diziam algo de seus sonhos, de seus medos, de sua experiência
social, de suas esperanças, de suas práticas.

Quando aprendemos a ler, o fazemos sobre a escrita de alguém que antes aprendeu a ler
e a escrever. Ao aprender a ler, nos preparamos para imediatamente escrever a fala que
socialmente construímos.

Nas culturas letradas, sem ler e sem escrever, não se pode estudar, buscar conhecer,
apreender a substantividade do objeto, reconhecer criticamente a razão de ser do objeto.
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Um dos equívocos que cometemos está em dicotomizar ler de escrever, desde o começo da
experiência em que as crianças ensaiam seus primeiros passos na prática da leitura e da
escrita, tomando esses processos como algo desligado do processo geral de conhecer. Essa
dicotomia entre ler e escrever nos acompanha sempre, como estudantes e professores.
"Tenho uma dificuldade enorme de fazer minha dissertação. Não sei escrever", é a
afirmação comum que se ouve nos cursos de pós-graduação de que tenho participado.
No fundo, isso lamentavelmente revela o quanto nos achamos longe de uma
compreensão crítica do que é estudar e do que é ensinar.

É preciso que nosso corpo, que socialmente vai se tornando atuante, consciente, falante,
leitor e "escritor" se aproprie criticamente de sua forma de vir sendo que faz parte de sua
natureza, histórica e socialmente constituindo-se. Quer dizer, é necessário que não
apenas nos demos conta de como estamos sendo mas nos assumamos plenamente com
estes "seres programados, mas para aprender", de que nos fala François Jacob. É
necessário, então, que aprendamos a aprender, vale dizer, que entre outras coisas, demos
à linguagem oral e escrita, a seu uso, a importância que lhe vem sendo cientificamente
reconhecida.

Aos que estudamos, aos que ensinamos e, por isso, estudamos também, se nos impõe, ao
lado da necessária leitura de textos, a redação de notas, de fichas de leitura, a redação
de pequenos textos sobre as leituras que fazemos. A leitura de bons escritores, de bons
romancistas, de bons poetas, dos cientistas, dos filósofos que não temem trabalhar sua
linguagem a procura da boniteza, da simplicidade e da clareza

Se nossas escolas, desde a mais tenra idade de seus alunos se entregassem ao trabalho de
estimular neles o gosto da leitura e o da escrita, gosto que continuasse a ser estimulado
durante todo o tempo de sua escolaridade, haveria possivelmente um número bastante
menor de pós-graduandos falando de sua insegurança ou de sua incapacidade de
escrever.

Se estudar, para nós, não fosse quase sempre um fardo, se ler não fosse uma obrigação
amarga a cumprir, se, pelo contrário, estudar e ler fossem fontes de alegria e de prazer,
de que resulta também o indispensável conhecimento com que nos movemos melhor no
mundo, teríamos índices melhor reveladores da qualidade de nossa educação.

Este é um esforço que deve começar na pré-escola, intensificar-se no período da
alfabetização e continuar sem jamais parar.

A leitura de Piaget, de Vygotsky, de Emilia Ferreiro, de Madalena F. Weffort, entre
outros, assim como a leitura de especialistas que tratam não propriamente da
alfabetização mas do processo de leitura como Marisa Lajolo e Ezequiel T. da Silva é de
indiscutível importância.

58



Pensando na relação de intimidade entre pensar, ler e escrever e na necessidade que
temos de viver intensamente essa relação, sugeriria a quem pretenda rigorosamente
experimentá-la que, pelo menos, três vezes por semana, se entregasse à tarefa de escrever
algo. Uma nota sobre uma leitura, um comentário em torno de um acontecimento de
que tomou conhecimento pela imprensa, pela televisão, não importa. Uma carta para
destinatário inexistente. É interessante datar os pequenos textos e guardá-los e dois ou
três meses depois submetê-los a uma avaliação crítica.

Ninguém escreve se não escrever, assim como ninguém nada se não nadar.

Ao deixar claro que o uso da linguagem escrita, portanto o da leitura, está em relação
com o desenvolvimento das condições materiais da sociedade, estou sublimando que
minha posição não é idealista.

Recusando qualquer interpretação mecanicista da História, recuso igualmente a
idealista. A primeira reduz a consciência à pura cópia das estruturas materiais da
sociedade; a segunda submete tudo ao todo poderosismo da consciência. Minha posição é
outra. Entendo que estas relações entre consciência e mundo são dialéticas.

O que não é correto, porém, é esperar que as transformações materiais se processem para
que depois comecemos a encarar corretamente o problema da leitura e da escrita.

A leitura crítica dos textos e do mundo tem que ver com a sua mudança em processo.
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