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PREFÁCIO 

Afinal, para que serve um livro? Qual a utilidade de um livro? Uma questão que pode 

parecer ter uma resposta pronta, além de contemplar a mais pura obviedade. Todavia, 

talvez, seja necessário que se tenha uma certa prudência, um certo carinho com todo o 

conceito que envolve a composição de um livro; com toda uma imagem de pensamento 

que implica em uma potência de poder dizer e em uma potência de poder escutar. Um 

livro afirma a possibilidade do encontro de um autor que procura um leitor. Um autor que 

deseja dizer por sua escrita e, um leitor, que ainda não se pode aproximar, mas, que pode 

estar por vir. Uma estratégia que adota como premissa, uma necessidade de encontrar um 

modo de poder dizer algo, que possa a vir a encontrar um leitor que possa escutar. Até 

então, talvez, a obviedade da questão ainda perdure, afinal, qualquer um sabe, ou pensa 

saber, para que serve um livro.  

Procura-se uma outra perspectiva, então; um outro modo de chegar, relativamente ao 

mesmo ponto, mesmo que isso aconteça de um modo perigoso, posto que afirma a 

possibilidade de que exista um determinado ponto universalizante, um modo certo em 

detrimento de todos os outros, que por exclusão assumiriam o signo do errado.E, se um 

livro não deseja um ponto? E, se por entre suas linhas, àquelas possíveis em uma 

determinada instância, deseja produzir outras linhas de pensamento, que impulsionem 

uma coletividade de pontos, que por seus movimentos componham uma coreografia de 

escrita, que venha a assumir a autoria singular de um modo de expressão. Neste caso, 

parece que este livro tem sangue, e que este sangue pulsa pelo desejo de dizer, e que 

necessita encontrar um modo de poder dizer.  

O sangue pulsa em todo desejo de dizer, mas nem todo sangue encontra um percurso que 

possa irrigar este corpo texto, até que este afirme por si, em uma condição de possibilidade 

de sustentar o que diz. Muito do dizer se esvai, e preenche por hemorragia as formas de 

expressão, o que acaba por compor o espaço-tempo de mera informação. Têm-se 

informações de toda ordem e de toda a natureza, despejadas em enxurradas, que ocupam 

todos os espaços possíveis, independentemente das linhas de fluxo que preenchem este 

espaço. A informação invade cada pequeno território singular, e inunda os percursos 

possíveis, até que só reste o que pode boiar, mínimo em peso de conteúdo e máximo em 

área de abrangência de expressividade.  
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Um livro não deseja informar; ele tem sede de poder dizer; de poder conversar. Assim, 

como se pode diferenciar uma ideia da inevitabilidade de uma perspectiva de verdade, 

como estética da afirmação das posições de um sujeito, que fala de determinado lugar, e 

que provê significado à sua ética de existência; de uma ideia de poder dizer a verdade que 

se confunde com o amplo direito de poder dizer qualquer coisa, na esteira de uma livre 

expressão? Contemporaneamente, tem-se o funcionamento de uma economia da 

expressão, que impõe a garantia de que cada um possa expressar sua livre opinião, 

independente do que diga. Garante-se um poder dizer. De algum modo, o desejo de poder 

dizer se tem tomado por um dever de dizer. E, cada vez mais, diz-se de tudo. Diz-se de 

modo abrupto, sem resguardar o dito, sem questionar um mal dito. Importa, apenas poder 

dizer; importa o direito irrestrito de poder dizer. Uma política de expressividade que a 

mídia alimenta, em um patrocínio de uma exacerbada gula de informação, pelo qual o 

excesso de expressão preenche a “cabeça” que pensa, ao ponto de por excesso, não 

precisar pensar, mas, simplesmente, informar-se, entreter-se; preencher o tempo. 

A noção de verdade, da expressão de verdade, enquanto qualidade singular da conquista 

de um ser, tem-se diminuída a uma pluralidade de se poder dizer, seja o que for, como 

modo de afirmação de uma necessidade de equalização do ser, de uma diretriz de 

equidade do ser. Assim, a expressão que toma a voz, diz de uma necessidade de 

semelhança, de consenso, de estabilidade e, faz de toda a voz que se possa erguer, uma 

continuidade desta tendência, que acolhe quem dela se aproxima e exclui quem dela se 

atreve diferir. 

Um livro comporta uma multiplicidade de vozes. E, necessariamente, as vozes que 

compõem o discurso de um livro não precisam provir de um mesmo lugar e, menos, 

alcançarem um mesmo lugar pretendido. Um livro funciona como um plano de 

consistência, aonde várias vozes ocupam um espaço-tempo de relação e têm a 

oportunidade de prover a audição e a dicção de seus desejos, de seus pensamentos; e, 

talvez, quanto mais diferenciados, mais bem possam funcionar como potencializadores 

de novas perspectivas de se poder dizer e de se poder ouvir. 

Este livro, claramente deseja exercer a possibilidade singular de agregar uma diferença 

de vozes. Sem juízo, sem restrições a priori, procura agenciar com perspectivas, cada qual 

concernindo a um modo de relação com uma determinada área de estudo, no entanto, sem 
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restringir o pensamento a um ideal de doutrinamento. Ou seja, este livro funciona como 

um plano de consistência, não apenas do conteúdo, mas, também da expressão, em um 

procedimento que aposta em um discurso polifônico, múltiplo de sentidos e singular de 

cada um dos desejos colocados em jogo. 

Desde a linguagem até a tecnologia, em uma estética ambiental que problematiza o meio 

de relação e os modos de expressão, pode-se perceber o cuidado e a potência, que cada 

palavra e que cada atitude pode ter na composição de uma estética de criação, seja na 

relação com as tecnologias da informação e da comunicação, seja no cuidado das questões 

ambientais, seja no carinho e no apresso pela linguagem, seja em uma realidade possível, 

seja em uma factível ficção criadora; o que este livro cria, o que se compromete em tentar 

criar, compõe-se em uma instância possível de relação entre o desejo de dizer, de quem 

tem algo a dizer, e a conquista de um espaço aonde seja possível dizer e, ainda mais, sem 

a necessidade de reverências e de atenuantes, sem uma necessidade de filiação a priori; 

uma ação de afirmação da diferença como princípio de relação; para além da imagem que 

se espera que outro reflita de si, deseja-se o que se pode, o que talvez se venha a poder, 

afinal, para que serve um livro, senão para propor mais dúvidas, novas problematizações, 

outras perspectivas, novos encontros; autores e leitores no limite das palavras que podem 

vir a imaginar pensamentos. 

E, o que um livro na área de educação pode dizer? Como um livro que pressupõe 

conversar sobre educação pode balizar um bem dito e um mal dito? Talvez, não possa, 

mesmo que para algumas correntes deva. Na verdade, por uma perspectiva de verdade 

que se pode desejar sustentar neste caso, a educação tem uma amplitude que dificulta 

conter suas fronteiras. Deste os processos possíveis de enunciação de si, nas discussões 

do poder e do discurso pastoral, nas questões referentes e inferentes a linguagem, nas 

tecnologias da informação e da comunicação, nos avanços tecnológicos, nas questões 

curriculares e de políticas públicas, nas questões ambientais, nas discussões pedagógicas, 

filosóficas e filológicas; em toda esta equação de diversidade, pode-se colocar em 

evidência a educação, transpondo inclusive o contexto escolar puro. Dizem os 

documentos oficiais de uma necessidade de educar para a vida, o que implica e envolve 

a educação em um movimento de aproximação de tudo que potencializa ou reduz a força 

vital, seja na relação direta com o conhecimento, seja por seus efeitos, por entre próteses 

e camadas tecnológicas, por entre discursos e matrizes epistemológicas, por entre 
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conceitos e metáforas, talvez, educar comece por arriscar pensar com o entorno que cerca 

a escola, tentar acolher a diferença, e teimar em afirmar a diversidade. Mas, afinal, para 

que serve um livro? Este livro parece desejar propor uma conversa. Talvez, esse seja o 

seu destino. Um destino entre tantos possíveis. Nisso, a escolha e a acolhida de vários 

caminhos para poder dizer e vários percursos para que isso se possa fazer ouvir. E, que 

ele, o livro, possa vir a encontrar um leitor para, então, efetivamente poder conversar. 

Prof. Dr. Róger Albernaz de Araujo 
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ENUNCIAÇÃO DE SI: ficções possíveis 

Róger Albernaz de Araujo 

 

ive-se em uma dimensão de contínuas mudanças, seja na relação com o 

entorno, seja na própria representação1 que se ergue desse entorno e, ainda 

mais, naquilo que se modifica a todo tempo na produção de um ser. Parece 

que se avança na absorção de um espaço de convivência em que a imagem do ser se reflete 

nas mais variadas direções. Anda-se e, quanto mais se anda e, quanto mais se pensa 

evoluir, mais semelhança se produz. Esse desejo de transformação, de superação e de 

conquista permeia um ideal que encontra guarita em uma espécie de esperança de um 

tempo que virá e, pelo qual se espera; muitas vezes sentado à beira do caminho em 

sucessões de estações que desembocam em algum lugar do qual não se retorna jamais. 

Um pouco de exagero, talvez, mas, não são poucas às vezes em que o olhar parece só 

conseguir estabelecer o foco em um passado perdido, enquanto o tempo presente se esvai 

em meio à reprodução de lembranças. Cria-se um ambiente em que a estabilidade dos 

acontecimentos2 rememorados como ficção de uma realidade presente, funciona como 

ópio em um corpo3 dilacerado pelas incertezas do futuro e, ainda mais pelas asperezas 

impostas pelo presente. Em verdade, o corpo parece desejar, através da memória, 

artifícios que possam criar dimensões outras no tempo presente que reduzam a pressão 

sempre eminente da escolha, da decisão e do próximo passo. Com isso, intensifica-se a 

repetição de certo modo de ser, o que reduz as possibilidades de uma diferenciação e, por 

                                                 
1 Não se domina nem mesmo o aumento de uma ‘massa monetária’ Quando se projeta aos 
limites do universo uma imagem de senhor, uma idéia de Estado ou de governo secreto, como 
se uma dominação se exercesse sobre os fluxos tanto quanto e do mesmo modo que sobre os 
segmentos, cai-se numa representação ridícula e fictícia.” (DELEUZE, 1996, p. 107) 
2 Segundo Deleuze e Guattari “(...) o modelo é problemático, e não mais teoremático: as figuras 
só são consideradas em função das afecções que lhes acontecem, secções, ablações, 
adjunções, projeções. [...] Há aí toda sorte de deformações, transmutações, passagens ao limite, 
operações onde cada figura designa um "acontecimento" muito mais que uma essência: o 
quadrado já não existe independente de uma quadratura, o cubo de uma cubatura, a reta de uma 
retificação. Enquanto o teorema é da ordem das razões, o problema é afectivo e inseparável das 
metamorfoses, gerações e criações na própria ciência (DELEUZE, 1997, p. 25-26) 
3 O que é o corpo? Nós não o definimos dizendo que é um campo de forças, um meio provedor 
disputado por uma pluralidade de forças. Com efeito, não há ‘meio’, não há campo de forças ou 
de batalha. Não a quantidade de realidade, toda realidade já é quantidade de força. Nada mais 
do que quantidades de força “em relação de tensão” umas com as outras.” (DELEUZE, 1976, 
p. 21) 
 

V 
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conseguinte, resguarda o corpo de possíveis transformações. Produz-se um olhar para 

dentro de si, o que fornece ao corpo o sentido e a sensação de um acolher a si mesmo que 

conforta. Esse reconhecimento de si em si mesmo reproduz o elemento esperado e 

consolidado com o ideal que delimita o olhar que se tem sobre um desejo de vida; mais 

que isso, permite conformar o sujeito com a imagem que esse deseja de si. Talvez, uma 

busca constante de pessoalidade. Tornar mais pessoal o mundo, a vida e a si mesmo e, 

nesse procedimento circular de retorno sobre um passado sempre presente resguardar no 

conhecido todo o medo que o desconhecido produz. Longe de um juízo sobre esse modo 

cumulativo de produção do ser, aguça a percepção às semelhanças com um processo 

produtivista de subjetividades identitárias, cuja função latente se realiza na contraposição 

a quaisquer possibilidades de diferença que possam vir a interferir na relação com o 

produto esperado. Modo organizativo de um sistema que tem em sua origem uma 

finalidade, que determina os modos de funcionamento que deverão ser preservados por 

conta de resguardar o produto idealizado.  Em suma, as subjetividades são apropriadas 

por um sistema produtivista de subjetivação, que funciona como dispositivo modulador 

das frequências esperadas. Isso determina um modo de funcionamento circular que 

preserva as subjetividades reconhecidas no interior do sistema. Esse procedimento de 

pertença cumpre a função de evitar que processos de subjetivação não reconhecidos 

venham a produzir outras/novas subjetividades que possam modificar o ideal de produção 

esperado. Ou seja, garante-se a manutenção da estabilidade do sistema pela preservação 

contínua de um mesmo modo de funcionamento, o que exclui o diferente ou o absorve 

como semelhante – processo de aniquilação ou atenuação da mudança. 

Quem sabe se possa buscar uma impessoalidade? Um impessoal que instigue 

a retirada cirúrgica dos pedaços de uma má-consciência introjetada e inscrita na ordem 

de um discurso moralista. Mas, quanto desse ideal ressentido se corporifica em palavras 

de ordem? Quem sabe seja um movimento óbvio de uma modelagem formativa niilista 

que se instaura e, talvez isso seja mais corriqueiro nesses dias ditos atuais, do que se 

poderia requerer mensurar.  

De certo modo, acontece que se é impelido a assumir um estado de realidade 

absoluta, no qual a razão suprime e afasta quaisquer possibilidades de ficção. Contudo, 

esse tensionamento do que se deve4 ser, ou talvez, daquilo que se deve demonstrar que se 

                                                 
4 “Do ponto de vista do racismo, não existe exterior, não existem as pessoas de fora. Só existem 
pessoas que deveriam ser como nós, e cujo crime é não o serem. A cisão não passa mais entre 
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é, funciona como um redutor de possibilidades de descobertas outras, além daquelas 

modeladas e legisladas. Procedimento que delimita a área de trânsito possível e determina 

os modos de produção dos hábitos que constituem um viver. Viver que deve cumprir um 

curso que leva deliberadamente ao lugar esperado. O problema, talvez, seja que esse lugar 

não basta ou, em prática, não se aproxima do desenho que lhe criou em imagem de 

pensamento. O sinal dos tempos contemporâneos acaba por provocar abalos sísmicos em 

uma realidade materialista que aprisiona as subjetivações que se aventuram a espiar um 

fora. Um tempo que referencia a instauração de um estado de dúvida e de 

descontentamento, paradoxalmente misturados a um sentimento pessoal de inaptidão e de 

incapacidade que se desenvolve por extensividade. Relação que na composição desigual 

de forças, progressivamente coloca as coisas em um estado de dormência que reduz o 

viver à representação de uma vida. Ao processo de aquisição do direito de descobertas e 

de criações sucede a inércia de um consumo daquilo que está disponível ao uso. Ao desejo 

de provar novos ares e novos sabores, sucede a apatia de conservar os pés ao chão e o ar 

em temperatura estável e amena. Isso, talvez, quando o desejo de segurança vence. Suar 

o corpo, somente em academias climatizadas, distribuidoras da matriz estética esperada. 

São procedimentos que estabelecem modos de funcionamento a partir de uma mesma 

matriz de pensamento, com finalidade explícita de manutenção de uma determinada 

posição de mundo e, mais, da regulação das posições de sujeito possíveis. Ou seja, nas 

mais diferentes esferas da constituição social, erigem-se modos produtivos de 

subjetividade que intencionam a imagem de uma determinada realidade. Mas, afinal, o 

que isso tem em comum com a educação? Não diferente, no território5 da educação, esse 

modelo, também se repete. 

O contexto educativo tem sido nos últimos anos questionado por sua 

diversidade temática, principalmente quando se coloca em posição de dissecação de 

                                                 
um dentro e um fora, mas no interior das cadeias significantes simultâneas e das escolhas 
subjetivas sucessivas. O racismo jamais detecta as partículas do outro, ele propaga as ondas do 
mesmo até à extinção daquilo que não se deixa identificar (ou que só se deixa identificar a partir 
de tal ou qual desvio). Sua crueldade só se iguala a sua incompetência ou a sua ingenuidade.” 
(DELEUZE, 1997, p. 45-46) 

 
5 “O nômade tem um território, segue trajetos costumeiros, vai de um ponto a outro, não ignora 
os pontos (ponto de água, de habitação, de assembleia, etc.) Mas a questão é diferenciar o que 
é princípio do que é somente consequência na vida nômade. Em primeiro lugar, ainda que os 
pontos determinem trajetos, estão estritamente subordinados aos trajetos que eles determinam, 
ao contrário do que sucede no caso do sedentário.” (DELEUZE, 1997, p. 50) 
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questões estratégicas de estado, cuja sustentação se tem fundamentado em uma 

determinada enunciação de verdade que produz a imagem única de um ideal esperado, 

muitas vezes, questionando questões de leis e preceitos, inquestionáveis no seio de 

determinadas formações sociais e políticas que se consolidam. Menos que conceituar uma 

educação como transformadora, redentora ou qualquer outra definição paradigmática, 

faz-se premente pensar sobre como a educação que se tem desenhou-se a imagem 

representacional que se faz dela. Conhecer os modos de produção do processo educativo 

se faz necessário para qualquer possibilidade de inferência que se possa desejar proceder. 

A crítica do pensado em educação, do já constituído e afirmado, apenas encaminha o 

embate de um ideal que se candidata a hegemônico pela declaração de oposição ao regime 

vigente. O que, talvez seja necessário, transpondo uma crítica dialética, seja o 

agenciamento das forças díspares que compõem o território da educação, inclusive 

aquelas que não participam da frequência de modulação esperada pelo modelo vigente. 

Pretende-se um estudo imanente, em que o pensamento mais diverso possa tomar a 

superfície, mostrar seus olhos e fazer ouvir sua voz. Com esse procedimento se pode 

desafiar a histórica estrutura compartimentalizada e fragmentada da educação, 

provocando a mistura de potências paradigmáticas diversas. Mistura que traz à superfície 

a diferença de potencial entre forças que podem criar algo novo; algo que drible as 

questões de pertença e de derivação; algo que se faça enquanto processo de invenção. 

Inventar e pensar: deslocamentos contínuos, articulados em pontos de conexão que 

implicam intensa proximidade por entre o que se negocia em desejo de criação. Criar e 

ficcionar que funcionam em agenciamentos que pensam invenções e também inventam 

pensamentos. Agenciar: invenção, pensamento, criação e ficção. Agenciar invenções que 

criem ficções de pensamento e pensamentos de ficção e invenções de criação e, e, e... 

Do prazer de ler ao desejo de escrever, como diz Barthes (1987), de certo 

modo insere um sentimento que incita a necessidade em se requerer uma percepção de 

como o mundo se torna o que se diz que ele é; como alguém se torna o que é; ou o que se 

pensa e o que se diz que se é. Esse procedimento escancara um desejo que, mais que 

necessidade de um conhecimento, flutua como sensação que se alastra à superfície da pele 

sem que se possa evitar e ressoa em sussurro, um cuidado. Mais que conhecimento e 

cuidado de si. Talvez, quem cuide conheça... 

Se leio com prazer esta frase, esta história/ou esta palavra, é porque foram 

escritas no prazer/(este prazer não está em contradição com as/queixas do 

escritor). Mas e o contrário? Escrever/no prazer me assegura a mim, escritor 
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o prazer de meu leitor? De modo algum. Esse leitor, é/mister que eu o procure 

(que eu o drague), sem/saber onde ele está. Um espaço de fruição fica//então 

criado. Não é a pessoa do outro que me é/necessária, é o espaço: a 

possibilidade de uma/dialética do desejo, de uma imprevisão do/desfrute: que 

os dados não estejam lançados, que/haja um jogo. (BARTHES, 1987) 

 

Nesse caso, o prazer de olhar para além do espelho que reflete a imagem de 

um ser nomeado enquanto elemento identificado de um espaço coletivo e o simultâneo 

desejo de inferir no modo como se pode vir a ser.  Aí, um cuidado! O prazer de uma 

leitura de si e do mundo, ampliada na relação com as possibilidades que emergem desse 

movimento. Atitude que pode romper com a inércia de continuísmo de ser. Romper com 

o que simplesmente se pensa que se é e vislumbrar o desejo daquilo que em potência 

ainda está por vir. Giram os dados e se ampliam as possibilidades do ser; multiplicam-se 

as dimensões do possível; proliferam as multiplicidades do olhar. 

Olhando a formação docente, e principalmente, os processos que envolvem e 

implicam com/nos modos de produção de um ser docente, tem-se toda uma realidade 

escrita, pululante em ser lida e, também toda uma realidade por se escrever. E toda uma 

ficção, também! Lida e escrita, vivida e inventada. O processo de leitura e de escrita na 

autoformação docente, na relação de tornar-se professor, desenvolve-se por séries 

múltiplas de possibilidades de uma imagem de professor. Uma imagem que surge na 

relação de forças em luta constante; forças espelhadas em imagens gravadas na memória, 

vistas e revistas no caminho da eternidade. O historicamente escrito? Talvez, na maioria 

das vezes, mas uma questão de simplicidade impõe sua presença. Um corpo simples de 

pensamento, um sim às pequenas coisas deixadas de lado como detalhes de um todo que 

por sua assomada extensão atenua qualquer sussurro de intensidade. Proposição de 

ruptura? Não se faz premente romper, apenas possibilitar a simplicidade de pensar o 

pensamento, de vasculhar os labirintos que escondem os medos-monstros, as paredes-

verdades para além da imagem do que se vê. Perceber os sons ao seu redor, os aromas e 

os movimentos ínfimos. Uma rostidade6 – uma rostificação – um rosto que se torna o que 

                                                 
6 Uma criança, uma mulher, uma mãe de família, um homem, um pai, um chefe, um professor 

primário, um policial, não falam uma língua em geral, mas uma língua cujos traços significantes 
são indexados nos traços de rostidade específicos. Os rostos não são primeiramente individuais, 
eles definem zonas de frequência ou de probabilidade, delimitam um campo que neutraliza 
antecipadamente as expressões e conexões rebeldes às significações conformes. Do mesmo 
modo, a forma da subjetividade, consciência ou paixão, permaneceria absolutamente vazia se 
os rostos não formassem lugares de ressonância que selecionam o real mental ou sentido, 
tornando-o antecipadamente conforme a uma realidade dominante. O rosto é, ele mesmo, 
redundância. E faz ele mesmo redundância com as redundâncias de significância ou frequência, 
e também com as de ressonância ou de subjetividade. O rosto constrói o muro do qual o 
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é na medida das marcas de expressão que lhe tomam na relação de si com o entorno – 

indissociável resultante de uma luta constante entre ir e ficar, entre dizer e calar; entre. 

Escrever, menos para dizer e, talvez, mais bem escutar o que não se diz e, nisso mais bem 

poder ouvir e quiçá escrever. Uma escrita na composição de um eterno encontro que 

retorna sobre o campo de um espaço a ser preenchido em movimento de conquista. 

Conquistam-se linhas de palavras que em suas formações bélicas tomam de assalto o 

território conturbado das ideias. Expressividade tomada de gosto pela expressão! 

Conquista de paixão. E de carinho. E de cuidado. Bélico do não belo dionisíaco. Encontro 

do rosto do outro lado do espelho, um outro plano, sem reflexo, sem nexo, talvez nem tão 

simplesmente sem complexo. Ler a escrita na simultaneidade de desejar escrever a leitura. 

Ler e escrever, sem precedência, em ilimitada convivência, em alegre conivência, ao som 

e ao sabor do prazer e do desejo. 

O prazer do texto não tem preferência por/ideologia. Entretanto: essa 

impertinência não vem/por liberalismo, mas por perversão: o texto, 

sua/leitura, são clivados. O que é desbordado/quebrado, é a unidade moral 

que a sociedade/exige de todo produto humano. Lemos um texto/(de prazer) 

como uma mosca voando no volume/de um quarto: por ângulos bruscos, 

falsamente/definitivos, atarefados e inúteis: a ideologia passa/sobre o texto e 

sua leitura como o rubor sobre um/rosto (em amor, alguns apreciam 

eroticamente/esse vermelho); todo escritor de prazer tem suas/ruborizações 

imbecis (Balzac, Zola, Flaubert,/Proust; somente Mallarmé talvez é senhor de 

sua/pele): no texto de prazer, as forças contrárias não/se encontram mais em 

estado de recalcamento,/mas de devir: nada é verdadeiramente 

antagonista,/tudo é plural. (BARTHES, 1987) 

 

Acontece que o movimento de formação se faz em uma relação que 

simultaneamente ao impulso de formar, acaba por deformar, desformar, sendo a forma 

uma instância provisória de um continuum que brinca de se materializar percebível, 

enquanto imperceptível foge, contudo não antes sem deixar seus rastros espalhados ao 

caminho. Muitas vezes, não se é tão bom com os pedaços que sobram de uma obra maior 

e mais visível. No território da educação, esses pedaços desconexos de percepções 

preenchem sulcos de uma geografia que se materializa em pura impossibilidade de um 

algo acabado e, absolutamente determinado enquanto tal. Pelo menos aos olhos 

projetados em direção a montanha. Esses buscam identidades bem formadas, delimitadas 

                                                 
significante necessita para ricochetear, constitui o muro do significante, o quadro ou a tela. O 
rosto escava o buraco de que a subjetivação necessita para atravessar, constitui o buraco negro 
da subjetividade como consciência ou paixão, a câmera, o terceiro olho. (DELEUZE, 1996, p. 32) 
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e inquestionáveis, na mesma ordem de um paraíso construído em termos de um lugar que 

aguarda a espera de ser descoberto pela boa vontade de alguns poucos escolhidos. Ora, o 

que um pensamento dessa monta encaminha, acaba por erigir uma norma excludente, que 

classifica e seleciona. Apartam-se aqueles que estão em concordância com as finalidades 

elencadas como fundantes de uma relação com o ideal esperado, cuja ação deve ser 

potencializada e, aqueles que, por não se enquadrar ao modelo desejado, necessitam ser 

neutralizados. Essa perspectiva de pensamento instaura um regime de dogmatismo de 

amplitude coletiva, onde a regra de observância de uma determinada tendência acaba por 

sepultar qualquer possibilidade de diferença. Por esses procedimentos, materializam-se 

realidades inquestionáveis de acontecimentos que, por não estarem sujeitos a 

possibilidades de outras perspectivas de olhar, acabam por definir verdades absolutas e, 

por consequente, o que se nomina de saberes universais. Mas isso não é apenas pensado, 

também é enunciado, escrito e legislado! 

Nos processos de formação docente e, mais especificamente nas iniciativas 

que incrementam experimentações de uma autoformação, essas questões tendem a ser 

replicadas, o que reproduz um modo de pensamento que não intenta a criação de uma 

outra possibilidade de realidade, mas sim, pretende afirmar a realidade pensada enquanto 

ideário do coletivo hegemônico. Em suma, parece que se tem uma necessidade latente de 

produzir uma formação que espelhe um perfil formativo já idealizado a priori, o que acaba 

por não fornecer espaços a aprendizados que possam ser liberados pelo próprio processo 

formativo. Nesse caso, os esforços são concentrados em uma imagem de formação, ou 

seja, naquilo, ou naqueles que devem ser formados, ao invés de investir no processo da 

formação. Ou seja, relega-se o acontecimento da formação, a representação daquilo que 

necessita ser formado. Para além do romantismo, acredita-se que uma finalidade de 

formação é inerente ao próprio pensamento formativo, contanto que esse não seja redutor 

de possibilidades de formação que o próprio formador não pensou. Formação duplamente 

articulada, reverberando em todas as dimensões e sentidos. Menos abstratamente, esse 

olhar que não pretende uma crítica, mas que a movimenta, talvez busque uma resistência 

a um pensamento formativo que reluz nas grades curriculares que ostentam em suas 

articulações objetivistas, perfis de conclusão de cursos que certificam aos formados, 

habilidades e competências que, para além de conhecimentos e saberes, auferem direitos 

e deveres, mais das vezes, delimitadores de possibilidade de trânsito em áreas restritas e 

demarcadas no âmbito da organização social.  
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A partir da delimitação deste contexto, perspectivado pelas considerações 

argumentativas desenvolvidas até aqui e, recuperando-se o conceito de rostidade, bem 

como seu desdobramento em processo de rostificação, propõe-se um olhar sobre as 

possibilidades de movimentação da leitura e da escrita, articuladas na simultaneidade da 

composição de processos de subjetivação, como forma de criar forças de resistência, que 

possam vir a alterar a estética do quadro formativo no território da educação. Assim como 

a escrita deseja a leitura como um personagem cúmplice-criador de mundos 

incompossíveis, ficcionais ou não, a formação de docentes deseja um formando cúmplice-

criativo que possa ler os acontecimentos partícipes de seus processos de autoformação. 

Nesse sentido, recuperar pela escrita acontecimentos marcantes de um determinado 

contexto formativo, mais que produzir a rememoração de um acontecido, possibilita a 

criação de um novo acontecimento, potencializado pelas relações presentes na atualidade 

da realidade em questão, o que não restitui um tempo passado, um espaço passado, mas 

ao contrário produz um outro tempo e um outro espaço. Isso em uma relação contínua e 

permanente de múltiplas dimensões simultâneas que se precisa reduzir a quadros estáticos 

bem definidos como possibilidade de uma apreensão parcial. Contudo, o que acontece, 

acontece na indiscernibilidade de tempos que se sobrepõem indefinidamente. Ou seja, ao 

escrever uma experiência vivenciada podem-se acrescer contornos a essa história, efeito 

de outras experiências vivenciadas que nessa instância produzem conexões. Quanto de 

ficção se acrescenta ao se contar uma experiência vivenciada? Talvez, a história não seja 

significativa em si, mas os processos de subjetivação desencadeados, a partir dela, com 

todos os gradientes de subjetividades que possam desenhar a superfície estética deste 

acontecimento, ficcionais ou não. Aliás, faz-se necessário adentrar um pouco mais no 

conceito de ficção e, transvalorá-lo, no sentido de Nietzsche, como personagem criador 

de novas possibilidades de si. Esse movimento pode produzir ressonâncias diferentes nos 

modos de criar outros pontos de conexão no agenciamento de histórias de vida, de 

produção de si e de autoformação.  

Contar a sua história de múltiplas formas, exercitar a diferença da narrativa, 

pode potencializar diferentes modos de olhar, sentir e perceber. 

Formar-se professor, autoformar-se gente, humano, ser, que percebe a 

possibilidade de se perceber diferente, de se olhar diferente e de se sentir diferente. 

Percepção de um modo de ser e estar que se coloca em aberto às escolhas e aos encontros. 

Alguns instantes entre tantos outros de si e do mundo. Todavia, este está ali, no instante 
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que se cria em uma dimensão que pode transformar a composição de uma vida, não em 

outro lugar que não seja a contemporaneidade desta existência, palpável, localizável e, 

ainda assim, incontroladamente inimaginável. 
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PODER, DIÁLOGO E PASTORADO CRISTÃO: provocando alguns emblemas 

da Pedagogia humanista Freireana 

Bárbara Hees Garré 

Paula Corrêa Henning 

 

retendemos neste artigo fazer provocações a alguns dos discursos 

educacionais tão caros ao campo da formação de professores e, 

especialmente, ao campo da Pedagogia.  Discursos que há mais de cinquenta 

anos habitam a educação, principalmente no Brasil. Esta escolha se situa nas obras de 

Paulo Freire, intituladas Pedagogia da Autonomia1 e Pedagogia do Oprimido2. 

Destacamos que a escolha das referidas obras deu-se por sua potência e presença nos 

Planos de Ensino de cursos de formação de professores em diferentes instituições de 

Ensino Superior de nosso país. Pedagogia do Oprimido e Pedagogia da Autonomia são 

importantes livros que consagram Paulo Freire como o mais influente educador brasileiro. 

O primeiro sendo reconhecido mundialmente e escrito durante o exílio do autor no Chile. 

O outro tornou-se relevante no campo educacional por apresentar os últimos escritos de 

Freire e, principalmente, discorrer sobre a prática docente.  Entendemos que o autor deixa 

um legado com suas obras, que se reverberam nas licenciaturas e nas práticas docentes. 

Então, nossa provocação situa-se: é possível pensarmos a educação e a própria Pedagogia 

na contramão da obra freireana? 

Entendemos que é possível travar algumas batalhas com os discursos da obra 

freireana e encontramos nas palavras de Nietzsche (2003) algo que nos toca, que nos 

seduz e que nos coloca a pensar e a escolher travar lutas contra causas vencedoras. 

Escolhendo nesse movimento lutar com os discursos da Pedagogia Freireana3, por 

entendê-la como vencedora, forte e potente no campo da Educação. Não estamos 

indispostas a Paulo Freire, mas queremos é guerrear contra os discursos de sua obra. 

Conseguiremos, no campo educacional, causa mais vencedora do que a Pedagogia 

Freireana? 

Primeiro: eu ataco coisas que são vitoriosas – caso for necessário eu espero até 

que elas sejam vitoriosas. Segundo eu apenas ataco coisas contra as quais eu 

jamais encontraria aliados, contra as quais tenho que me virar sozinho – contra 

as quais tenho que me comprometer sozinho... Jamais dei um passo em público 

                                                 
1 FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. 18ª ed. São Paulo: Paz 
e Terra, 2001. 
2 FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. 9ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1981. 
3 Optamos por utilizar letras maiúsculas ao tratarmos da Pedagogia Freireana por entendermos que tal 
pensamento constituiu-se como hegemônico no campo da educação. 

P 
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que não comprometesse: é esse o meu critério de ação correta. Terceiro: eu 

jamais ataco pessoas – eu apenas me sirvo da pessoa como de uma 

poderosa lente de aumento, através da qual é possível tornar manifesta 

uma situação de necessidade comum, mas furtiva e pouco tangível. (...) 

Quarto eu apenas ataco coisas contra as quais todo o tipo de diferença pessoal 

é excluído, contra as quais não existe qualquer segundo plano relativo a más 

intenções. Pelo contrário, atacar é uma prova de bem-querer em mim e, 

conforme a circunstância, de agradecimento (NIETZSCHE, 2003, p. 38) 

[grifos nossos]. 

 

Nesse combate entendemos que se torna importante situar o conceito de 

discurso com o qual operamos. Os discursos não ocorrem fora de uma ordem do discurso 

mais ampla, mas num campo de ação possível, num sistema que acolhe esses ditos e os 

faz funcionar como verdadeiros. Esses dizeres não estão soltos no mundo à espera de 

serem interpretados, desvelados, descobertos. Eles são produzidos e produzem esse 

mundo, e nele produzem efeitos de verdade. Para Foucault os discursos são “práticas que 

formam sistematicamente os objetos de que falam” (2002, p. 56). 

Operamos com o referencial teórico foucaultiano, na tentativa de questionar 

as verdades produzidas e instauradas pela Pedagogia Humanista Freireana.  Fazemos tal 

escolha por entender que Michel Foucault é um autor que nos diz muito, que nos inquieta, 

nos instiga e nos desacomoda, fazendo com que questionemos nossas verdades e nossas 

certezas. O autor nos possibilita transitar por outras formas de pensamento e de 

problematização, lançando outros olhares para o cenário educativo. Assim, tomamos o 

filósofo francês como um intercessor do nosso trabalho, das nossas pesquisas, das nossas 

produções. O atribuímos a tal sentido por entender que ele nos atravessa, nos interpela, 

nos dá o que pensar, o que indagar, nos lança ao limite das nossas convicções – 

colocando-as sob suspeita. Através de seus escritos somos instigadas a produzir olhares, 

a dar forma ao nosso corpus discursivo, sendo intercedidas por conceitos, pensamentos, 

palavras que nos tocam e transitam em nossa vida, em nossa produção científica. Deste 

modo, nos aproximamos das palavras de Gilles Deleuze (2006) que ao falar de 

intercessores coloca: 

O essencial são os intercessores. A criação são os intercessores. Sem eles não 

há obra. Podem ser pessoas – para um filósofo, artistas ou cientistas; para um 

cientista, filósofos ou artistas – mas também coisas, plantas, até animais, como 

em Castañeda. Fictícios ou reais, animados ou inanimados, é preciso fabricar 

seus próprios intercessores (2006, p. 156). 

 

Desta forma, assumimos que Foucault é intercessor de nossas inquietações e 

angústias. É através dele que produzimos perguntas, olhamos com desconfiança as 

verdades da educação e procuramos de forma bem mais humilde e contingente 
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encaminhar nossas produções, nossos escritos, nossa vida pessoal e profissional. E, na 

correnteza de nosso intercessor, atravessadas por seus questionamentos e provocações, é 

que passaremos a problematizar alguns enunciados de poder, opressão e pastorado cristão 

que compõe as obras em estudo. 

Na ordem da Pedagogia Freireana, os discursos estabelecem, constituem, 

produzem uma educação emancipatória, livre, crítica, desprovida de poder, formando um 

cidadão correto, solidário e justo. Então, nos provoca pensar que sujeito livre, 

emancipado, crítico e autônomo é esse? Talvez a utopia pedagógica de um sujeito ideal, 

o sujeito do bem, o sujeito da verdade. Um sujeito inalcançável, que caminha acreditando 

na promessa de atingir, talvez, algum dia, no futuro, a utopia, o sonho de uma sociedade 

livre de um poder que oprime e massacra uma sociedade justa, solidária e fraterna. 

Para Paulo Freire a educação, pautada no diálogo, na comunhão e no 

testemunho ético é a possibilidade de “salvação do mundo”. O homem só será livre e 

emancipado quando conseguir se desvencilhar do poder opressor que vitimiza alguns, 

construindo uma sociedade verdadeiramente humana, sem relações de poder. Nessa 

concepção, o processo educativo assume a tarefa de mudar a sociedade e o próprio 

homem. A Educação para formação de cidadãos críticos, autônomos, competentes, 

agentes de transformação, responsáveis e justos, são os emblemas freireanos. Freire 

acreditava e orientava sua pedagogia para uma reinvenção do humano.  

A verdadeira revolução, cedo ou tarde, tem de inaugurar o diálogo corajoso 

com as massas. Sua legitimidade está no diálogo com elas, não no engodo, na 

mentira. Não pode temer as massas, a sua expressividade, a sua participação 

efetiva no poder. Não pode negá-las. Não pode deixar de prestar-lhes conta. 

De falar de seus acertos, de seus erros, de seus equívocos, de suas dificuldades 

(FREIRE, 1981, p. 149) [grifos nossos]. 

 Por tudo isto é que defendemos o processo revolucionário como ação cultural 

dialógica que se prolongue em “revolução cultural” com a chegada ao poder. 

E, em ambas, o esforço sério e profundo da conscientização, com que os 

homens, através de uma práxis verdadeira, superam o estado de objetos, como 

dominados, e assumem o de sujeito da História (FREIRE, 1981, p. 187) [grifos 

do autor]. 

Não podemos nos assumir como sujeitos da procura, da decisão, da ruptura, 

da opção, como sujeitos históricos, transformadores, a não ser assumindo-

nos como sujeitos éticos (FREIRE, 2001, p. 19) [grifos nossos]. 

 

Alguns questionamentos nos passam. Que sujeito da procura, da decisão, da 

ruptura, sujeito histórico e transformador é este? O ideal de homem formulado nesses 

ditos é, em nosso entendimento, o resultado de estratégias discursivas. É o resultado de 

uma Pedagogia que narra uma história de progresso e evolução, na qual o sujeito, pela 

via da educação, sai de uma condição menor, cognitivamente, e vai construindo 
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conhecimentos, aperfeiçoando a aprendizagem, concretizando a sua tarefa histórica4. 

Ora, nesta lógica, a educação e a própria pedagogia seguem uma linearidade, uma direção 

ordenada para atingir um fim específico. A educação é a grande produtora, a grande 

transformadora desses indivíduos, tornando-os melhores através do processo educativo.  

Não seria possível pensar diferente desta lógica linear e contínua que estamos 

acostumados no campo das ciências humanas e da Pedagogia? Percebemos nestes 

enunciados atravessamentos teóricos que contribuíram para a formação do pensamento 

de Paulo Freire. Neste artigo destacaremos, especialmente, o Iluminismo de Immanuel 

Kant (2002) e o Personalismo de Emmanuel Mounier (2004). No primeiro, pelos 

pressupostos de uma Pedagogia pautada no esclarecimento das consciências, levam-se os 

sujeitos da consciência ingênua para a epistemológica. No segundo, por toda uma 

concepção que coloca a ênfase no humano, na pessoa em união com os outros, carrega-

se marcas de um humanismo cristão, na crença num Deus universal e num pastor que guia 

seu rebanho. 

Immanuel Kant, pai do Iluminismo no século XVIII, apresenta a escola como 

a instituição capaz de arrancar a selvageria para transformar os seres humanos em seres 

civilizados, cidadãos corretos, dignos, capazes de transformação da realidade. Nas 

palavras do próprio autor: 

A disciplina transforma a animalidade em humanidade. Um animal é por seu 

próprio instinto tudo aquilo que pode ser; uma razão exterior a ele tomou por 

ele antecipadamente todos os cuidados necessários. Mas o homem tem 

necessidade de sua própria razão. Não tem instinto, e precisa formar por si 

mesmo o projeto de sua conduta. Entretanto, por ele não ter a capacidade 

imediata de o realizar, mas vir ao mundo em estado bruto, outros devem fazê-

lo por ele (2002, p. 12). 

Para Kant, a educação deve formar a capacidade racional, a capacidade de 

conhecer a realidade e compreendê-la. Destaca ainda, uma educação através da qual o 

homem deve aprender a agir de acordo com a moral e a ética, controlando suas vontades 

e seus desejos através da disciplina. Desta forma, podemos dizer que para o filósofo 

iluminista, a educação desenvolve a razão e forma o caráter moral, tendo como objetivo 

elevar a condição humana para uma condição esclarecida. Os excertos abaixo dão 

visibilidade a uma convicção iluminista nas obras em análise. 

Críticos seremos, verdadeiros, se vivermos a plenitude da práxis. Isto é, se 

nossa ação involucra uma crítica reflexão que, organizando cada vez o pensar, 

nos leva a superar um conhecimento estritamente ingênuo da realidade. Este 

precisa alcançar um nível superior, com que os homens cheguem à razão da 

                                                 
4 O Filósofo Mario Sergio Cortella (2004, p. 4) coloca que: “Tarefa histórica era uma expressão muito 
usada por Paulo Freire” [grifo do autor]. 
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realidade. Mas isto exige um pensar constante, que não pode ser negado às 

massas populares, se o objetivo visado é a libertação (FREIRE, 1981, p. 152 

e 153) [grifos nossos]. 

Precisamente porque a promoção da ingenuidade para a criticidade não se dá 

automaticamente, uma das tarefas precípuas da prática educativo-

progressista é exatamente o desenvolvimento da curiosidade crítica, 

insatisfeita, indócil (FREIRE, 2001, p. 35 e 36) [grifos nossos]. 

Por isso, é fundamental que, na prática da formação docente, o aprendiz de 

educador assuma que o indispensável pensar certo não é presente dos deuses 

nem se acha nos guias de professores que iluminados intelectuais escrevem 

desde o centro do poder, mas, pelo contrário, o pensar certo que supera o 

ingênuo tem que ser produzido pelo próprio aprendiz em comunhão com o 

professor formador. É preciso, por outro lado, reinsistir em que a matriz do 

pensar ingênuo como a do crítico é a curiosidade mesma, característica do 

fenômeno vital [...] O de que se precisa é possibilitar, que, voltando-se sobre 

si mesma, através da reflexão sobre a prática, a curiosidade ingênua, 

percebendo-se como tal, se vá tornando crítica (FREIRE, 2001, p. 43) [grifos 

nossos]. 

 

A educação assumida, nesta perspectiva, como a mais eficaz tecnologia para 

transformação do homem, arrancando-lhe a condição de menoridade, de incapacidade, de 

ingenuidade para torná-lo maior. Esse processo somente seria possível através da razão, 

do desenvolvimento de competências, potencialidades e habilidades, através de projetos 

que visam o desenvolvimento pleno dos sujeitos para o exercício da cidadania. Dessa 

forma, entendemos que os discursos pedagógicos estabelecem e produzem um modelo de 

cidadão correto que é necessário se formar nas escolas – para que se tenha uma sociedade 

mais justa, solidária e humana. 

Na Pedagogia Freireana, o indivíduo assume a responsabilidade de conduzir 

sua própria vida, ao tornar-se crítico, autônomo e emancipado.  Percebemos que a 

transferência do controle da conduta para o próprio sujeito, em nome da autonomia, da 

libertação, da emancipação, é uma estratégia de autogoverno. Cada um se 

autogovernando “mais e melhor”, com mais autonomia, com mais regulação. 

Consideramos então, que o discurso pedagógico do autogoverno e o discurso pedagógico 

da autonomia estão associados aos efeitos do poder, mais especificamente do poder 

disciplinar – uma tecnologia de poder que vai produzir corpos dóceis e úteis numa 

estratégia de economia do poder.  Aqui, cada um vai cuidar de si mesmo, sabendo o que 

é permitido e o que não é permitido. Economia de poder, porque agora cada um se auto-

regula, não mais por um poder de espada5 como na soberania, mas um poder que se 

espalha nos interstícios da sociedade e vai produzindo estratégias de controle e vigilância. 

                                                 
5 Foucault em Vigiar e Punir refere o Poder de Espada ao Poder Soberano. Com sua espada o rei 
determinava quem poderia viver e quem deveria morrer. Um poder, como diz o autor, que reprime, exclui 
e bane. “O direito de punir será então como um aspecto de direito que tem o soberano de guerrear seus 
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A crença, num processo educativo dialógico que esclarece as consciências e 

torna os sujeitos mais críticos, é que possibilitará a luta contra um poder opressor, um 

poder massacrante, na perspectiva freireana. Assim, trazemos aqui alguns excertos das 

obras freireanas para pensar e problematizar a temática do poder. Um poder que, nessas 

obras, é detido nas mãos de uma minoria (a classe dominante), é um poder localizado, 

repressivo, negativo, do qual é necessário desvencilhar-se, construindo um mundo 

melhor, mais digno e humano. Aqui aparecem os sujeitos oprimidos, esfarrapados do 

mundo (FREIRE, 2001, p. 113), vítimas do desprezo, do sofrimento, traídos e enganados 

por uma minoria que detém o poder, contra o qual é preciso lutar. Nas palavras de Freire: 

[...] Nada, o avanço das ciências e/ou da tecnologia, pode legitimar uma 

“ordem” desordeira em que só as minorias do poder esbanjam e gozam 

enquanto às maiorias em dificuldades até para sobreviver se diz que a 

realidade é assim mesmo, que sua fome é uma fatalidade do fim do século. Não 

junto a minha voz à dos que, falando em paz, pedem aos oprimidos, aos 

esfarrapados do mundo, a sua resignação. Minha voz tem outra semântica, 

tem outra música. Falo da resistência, da indignação, da “justa ira” dos 

traídos e dos enganados. Do seu direito e do seu dever de rebelar-se contra 

as transgressões éticas de que são vítimas cada vez mais sofridas (FREIRE, 

2001, p. 113 e 114) [grifos nossos]. 

No primeiro momento, o da pedagogia do oprimido, objeto da análise deste 

capítulo, estamos em face do problema da consciência oprimida e da 

consciência opressora; dos homens opressores e dos homens oprimidos, em 

uma situação concreta de opressão. Em face do problema de seu 

comportamento, de sua visão do mundo, de sua ética. Da dualidade dos 

oprimidos. E é como seres duais, contraditórios, divididos, que temos de 

encará-los. A situação de opressão em que se “formam” em que “realizam” 

sua existência, os constitui nesta dualidade, na qual se encontram proibidos 

de ser (FREIRE, 1981, p. 44) [grifos nossos]. 

Os opressores, violentando e proibindo que os outros sejam, não podem 

igualmente ser; os oprimidos, lutando por ser, ao retirar-lhes o poder de 

oprimir de esmagar, lhes restauram a humanidade que haviam perdido no 

uso da opressão. (FREIRE, 1981, p. 46) [grifos nossos].  

 

Questionamos, então, o discurso de um poder de opressores sobre oprimidos, 

um poder massacrante, que vitimiza alguns. Que concepção de poder é esta? Algo que 

está fora do sujeito, algo negativo, algo do qual não se precisa? Algo pronto, dado, 

localizado, instituído? Fazemos tais provocações por acreditar que o poder não está fora 

do sujeito, o poder não é detido nas mãos de alguns. Pensamos no poder como exercício, 

como exercício que acontece, acontece em relação e entre sujeitos. O poder não é o outro 

do sujeito, o poder atravessa o sujeito, o poder está espalhado, esparramado, distribuído 

capilarmente, nas malhas mais finas da sociedade, o poder é micro, o poder acontece em 

                                                 
inimigos: castigar provém desse direito de espada, desse poder absoluto de vida ou de morte” 
(FOUCAULT, 2002a, p. 42). 
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rede, o poder produz efeitos de verdade. Como coloca Foucault (2002a, p. 183): “o poder 

não se aplica aos indivíduos, passa por eles”. O poder é produtivo, produz coisas, para 

além do bem e do mal, para além dos binarismos tão caros à Pedagogia Freireana. O poder 

produz e forma saber, produz verdades, como afirma Foucault (1990, p. 08): 

Se o poder fosse somente repressivo, se não fizesse outra coisa a não ser dizer 

não você acredita que seria obedecido? O que faz com que o poder se mantenha 

e que seja aceito é simplesmente que ele não pesa só como uma força que diz 

não, mas que de fato ele permeia, produz coisas, induz prazer, forma saber, 

produz discurso. 

 

Na esteira com Foucault ousamos pensar em um poder como ação que se 

exerça entre sujeitos livres, sujeitos num mesmo jogo. Um poder que incita, suscita, é 

criativo. Então, o poder narrado pela Pedagogia Freireana – um poder do qual é preciso 

abrir mão, processo pelo qual chegaremos a uma sociedade mais justa e igualitária, sem 

relações de poder – nos parece uma ideia enganosa, duvidosa e, na correnteza com 

Nietzsche (2005), a entendemos como falaciosa! Uma ideia que não nos diz muito, talvez, 

inalcançável para nosso pensar e nosso fazer docente. Entendemos que é uma forma de 

conduzir os sujeitos na crença por uma ideologia, por algo que dificilmente será 

conquistado, atingido: a emancipação dos oprimidos em sujeitos totalmente livres. 

Pensamos na possibilidade de uma liberdade. Porém, falamos em uma 

liberdade bem diferente da liberdade defendida na obra freireana, da liberdade instaurada 

nos discursos da pedagogia humanista. Essa liberdade de que falamos é uma liberdade 

provisória, é uma liberdade que só é possível acontecer como movimentos de pequenas 

revoltas diárias, movimentos de resistências. É uma liberdade em exercício, que se dá em 

alguns momentos, uma liberdade regulada, como nos propõe Tomaz Tadeu da Silva 

(1999). Não ousamos defender e acreditar numa liberdade eterna como salvação do 

mundo e dos homens. Uma liberdade que proporcionará a construção de um mundo 

melhor sem poder. Pensamos sim, numa liberdade enquanto exercício de resistência, nas 

relações de poder que se estabelecem nas instâncias micro da sociedade contemporânea. 

A libertação, por isto, é um parto. E um parto doloroso. O homem que nasce 

deste parto é um homem novo que só é viável na e pela superação da 

contradição opressores-oprimidos, que é a libertação de todos (FREIRE, 

1981, p. 36). 

Se “uma ação livre somente o é na medida em que o homem transforma seu 

mundo e a si mesmo, se uma condição positiva para a liberdade é o despertar 

das possibilidades criadoras humanas, se a luta por uma sociedade livre não 

é a menos que, através dela, seja criando um sempre maior grau de liberdade 

individual”, se há de reconhecer ao processo revolucionário o seu caráter 

eminentemente pedagógico. De uma pedagogia problematizante, e não de uma 

“pedagogia” dos “depósitos”, “bancária”. Por isto é que o caminho da 

revolução é o da abertura às massas populares, não o do fechamento a elas. 
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É o da convivência com elas, não o da desconfiança delas. E, quanto mais a 

revolução exija a sua teoria, como salienta Lênin, mais sua liderança tem de 

estar com as massas, para que possa estar contra o poder opresso. (FREIRE, 

1981, p. 161) [grifos do autor]. 

A liderança revolucionária, comprometida com as massas oprimidas, tem um 

compromisso com a liberdade. E, precisamente porque o seu compromisso é 

com as massas oprimidas para que se libertem, não pode pretender conquistá-

las, mas conseguir sua adesão para libertação (FREIRE, 1981, p. 197). 

 

Para lutar contra o poder opressor, expulsando-o de dentro do oprimido, esta 

vertente teórica acredita que a educação é a grande responsável por salvar o mundo e a 

cada um. Os oprimidos através da consciência esclarecida e crítica poderão reivindicar 

seus direitos, seu reconhecimento enquanto humanos, enquanto cidadãos, enquanto 

homens livres.  Essa luta não pode ser uma luta solitária, deve ser uma luta coletiva, uma 

luta em prol de todos, com o mesmo objetivo de união da classe oprimida na busca por 

sua libertação. Classe que unida, tendo uma verdadeira liderança revolucionária, que 

acredita e se junta ao povo, travará uma batalha contra todas as formas de repressão e 

dominação.  

Aqui, gostaríamos de fazer uma aproximação da Pedagogia Freireana com o 

Personalismo Mouneriano. Entendemos que, nestes dois importantes humanistas há 

importantes cruzamentos. No primeiro, o foco é o ser humano, o homem, o oprimido que 

precisa libertar-se, construindo uma sociedade mais igualitária. No segundo, a ênfase é 

no processo de personalização, há o resgate da pessoa que só existe enquanto convivência 

com os outros. “A verdade de cada um só existe quando em união com todos os outros” 

(MOUNIER, 2004, p. 26). 

Instiga-nos perceber o quanto esse discurso da comunhão, da união presente 

tanto em Freire quanto em Mounier, apresenta atravessamentos de uma pedagogia 

pastoral, que teve como marca o cristianismo. Para essa Pedagogia é fundamental a vida 

em comunhão, em coletividade, num exercício pleno e constante de humildade, 

solidariedade, generosidade, onde cada um deve pensar em si mesmo e no outro.  

O pastor (ou por que não pedagogo?) deve se preocupar com todos e com 

cada um individualmente. Nada pode escapar aos olhos do pastor, deve conhecer cada 

ovelha no detalhe. Percebemos então que a liderança revolucionária anunciada por Paulo 

Freire é uma liderança como a do pastor, aquele que abdica de tudo para viver com seu 

rebanho, cuidando e zelando por seu bem-estar. 

Esta busca do Ser Mais, porém, não pode realizar-se no isolamento, no 

individualismo, mas na comunhão, na solidariedade dos existires, daí que 
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seja impossível dar-se nas relações antagônicas entre opressores e oprimidos 

(FREIRE, 1981, p. 86) [grifos nossos]. 

Que seja esta, pois, uma afirmação radicalmente conseqüente, isto é, que se 

torne existenciada pela liderança na sua comunhão com o povo. Comunhão 

em que crescerão juntos e em que a liderança, em lugar de simplesmente 

autonomeiar-se, se instaura ou se autentica na sua práxis com a do povo, 

nunca no des-encontro ou no dirigismo (FREIRE, 1981, p. 151) [grifos 

nossos]. 

Por isso, é fundamental que, na prática da formação docente, o aprendiz de 

educador assuma que o indispensável pensar certo não é presente dos deuses 

nem se acha nos guias de professores que iluminados intelectuais escrevem 

desde o centro do poder, mas, pelo contrário, o pensar certo que supera o 

ingênuo tem que ser produzido pelo próprio aprendiz em comunhão com o 

professor formador (FREIRE, 2001, p. 43) [grifos nossos]. 

 

Para essa Pedagogia com marcas pastorais, não basta lutar pela causa dos 

oprimidos, dos esfarrapados do mundo, dos excluídos da terra, é fundamental juntar-se 

a eles, estar com eles, acompanhando cada passo, regulando cada ação, corrigindo cada 

erro. O bom pastor é aquele que conduz seu rebanho para o caminho do bem, para o 

caminho da verdade, buscando uma forma de vida melhor, mais digna e superior. 

Identificamos a marca, o atravessamento da pedagogia pastoral em outras 

passagens dessas obras, nas quais são narradas práticas de testemunho, práticas 

confessionais. Nesses discursos, o testemunho ético e decente do professor ou da 

liderança revolucionária se faz presente. Assim, entendemos que para a Pedagogia 

Freireana, o verdadeiro professor, o verdadeiro pastor, aquele que emancipa e liberta o 

aluno, deve ser puro, humilde, fraterno e com ele estará a verdade.  

 

Cada vez me convenço mais de que, desperta com relação à possibilidade de 

enveredar-se no descaminho do puritanismo, a prática educativa tem de ser, 

em si, um testemunho rigoroso de decência e de pureza. Uma crítica 

permanente aos desvios fáceis com que somos tentados, às vezes ou quase 

sempre, a deixar as dificuldades que os caminhos verdadeiros podem nos 

colocar. (FREIRE, 2001, p. 36) [grifos nossos] 

O que exige a teoria da ação dialógica é que, qualquer que seja o momento 

da ação revolucionária, ela não pode prescindir desta comunhão com as 

massas populares.  

A comunhão provoca a co-laboração que leva liderança a massa àquela 

“fusão” a que se refere o grande líder recentemente desaparecido. Fusão que 

só existe se a ação revolucionária é realmente humana, por isto, sim-prática, 

amorosa, comunicante, humilde, para ser libertadora. (FREIRE, 1981, p. 

201) [grifos nossos] 

 

A ação do pedagogo-pastor é uma ação que converte os indivíduos de uma 

vida carente, massacrante, infeliz para uma existência racional, moral e digna. 

Transforma estes sujeitos incompletos, alienados, imaturos em sujeitos completos, 

íntegros, conscientes e maduros. Acompanha cada um com dedicação, reformando, 

guiando, curando e colocando no caminho da verdade. Guiar as consciências, conduzir as 
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condutas, revelar os erros para corrigi-los e colocá-los na direção da salvação de suas 

almas. Eis os atributos do pedagogo-pastor! 

Vemos que tanto no discurso da Pedagogia de Freire quanto no Personalismo 

de Mounier, a condução das condutas dos sujeitos é pautada numa moralização. A 

liderança revolucionária, o professor, ou o pedagogo-pastor devem ser exemplos de 

decência e pudor. A conduta correta, solidária e misericordiosa são condições 

indispensáveis para aqueles que pretendem guiar seu rebanho. 

Sou professor a favor da decência contra o despudor, a favor da liberdade 

contra o autoritarismo, da autoridade contra a licenciosidade, da democracia 

contra a ditadura de direita ou de esquerda (FREIRE, 2001, p. 115). 

A reserva da expressão, a discrição, são manifestações de respeito da pessoa 

pelo seu infinito interior. [...] O pudor é o sentimento da pessoa que não quer 

ser esvaziada nas suas expressões, nem ameaçada em seu ser pelos sentimentos 

que assumiria a sua existência, uma vez que esta totalmente se manifestasse 

(MOUNIER, 2004, p. 59). 

 

O pedagogo-pastor precisa conviver em comunhão com as massas oprimidas: 

guiar, governar as condutas de cada um e de todo o rebanho – para a salvação e redenção 

em um mundo melhor, ético, justo e fraterno. Para tanto deve ser um sujeito íntegro, de 

postura correta, ileso, acima do bem e do mal. Cidadão decente, humilde, solidário, enfim 

ser um sujeito de princípios e condutas exemplares. Então questionamos quem é este 

sujeito? Aonde ele se encontra? É possível na atualidade pensarmos a profissão docente, 

a partir desses dogmas sagrados? 

Para exercerem o papel da consciência alheia e de guardiões da verdade e da 

justiça, os sujeitos intelectuais e docentes críticos necessitam de princípios 

inabaláveis e qualidades morais exemplares. Necessitam ter as habilidades de 

um pastor e a abnegação de quem sabe a grandeza moral da tarefa que exerce 

(GARCIA, 2002, p. 150). 

 

Nessa correnteza colocamo-nos a pensar e a olhar com desconfiança quanto 

à possibilidade de uma atitude de “não poder”, para que os sujeitos atinjam a salvação, 

como defende a obra freireana. Ora se o poder é exercido em movimento, é algo que 

circula, está relacionado à resistência, como pensarmos em uma sociedade desprovida de 

relações de poder?  Se o poder é produtivo, produz e forma saber, como pensarmos numa 

sociedade que abdica de qualquer forma, qualquer possibilidade de relações de poder?  

Instiga-nos o fato desses discursos remeterem ao poder como localizado em 

alguém, localizado em um indivíduo opressor, que reprime, exclui, maltrata, impede o 

oprimido de qualquer possibilidade de reação. É um poder que domina, escraviza e 

massacra. Interessante que para Freire, o poder está recorrentemente atrelado a uma 

dominação violenta, numa relação de oposição binária, ou se é opressor ou se é oprimido. 
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Na análise da situação concreta, existencial, de opressão, não podemos deixar 

de surpreender ou seu nascimento num ato de violência que é inaugurado 

repitamos, pelos que têm poder (FREIRE, 1981, p. 48) [grifos nossos]. 

Uma destas, de que já falamos rapidamente, é a dualidade existencial dos 

oprimidos, que, “hospedando” o opressor cuja “sombra” eles “introjetam”, 

são eles e ao mesmo tempo são o outro. Daí que, quase sempre, enquanto não 

chegam a localizar o opressor concretamente, como também enquanto não 

cheguem a ser “consciência para si”, assumam atitudes fatalistas em face da 

situação concreta de opressão em que estão (FREIRE, 1981, p. 52) [grifo entre 

aspas do autor; grifo em negrito nosso]. 

No fundo, diminuo a distância que me separa das condições malvadas em que 

vivem os explorados, quando aderindo realmente ao sonho da justiça, luto 

pela mudança radical do mundo e na apenas espero que ela chegue porque se 

disse que chegará. Diminuo a distância entre mim e a dureza de vida dos 

explorados não com discursos raivosos, sectários, que só não são ineficazes 

porque dificultam mais ainda a minha comunicação com os oprimidos 

(FREIRE, 2001, p. 156) [grifos nossos]. 

Na contramão, dos ditos de Paulo Freire, entendemos que as relações de poder 

não estão atreladas a uma dominação violenta. Muito pelo contrário, tal dominação não 

se constitui em relação de poder, uma vez que não dá espaço para que o outro resista, para 

que faça suas escolhas. Essa dominação remete então a violência que na perspectiva 

foucaultiana não se constitui em relações de poder. Para Foucault as relações de poder, 

são jogos de força, onde um tenta dominar a ação do outro. A dominação, nestas relações, 

não é da ordem da violência, mas da tentativa de exercer um domínio, um campo de ação. 

O poder circula, é ação de uns sobre a ação de outros, é assimétrico, enquanto a violência 

necessita de uma submissão, de uma coação. 

Uma relação de violência age sobre um corpo, sobre as coisas; ela força, ela 

submete, ela quebra, ela destrói; ela fecha todas as possibilidades; não tem 

portanto, junto de si, outro pólo senão aquele da passividade; e, se encontra 

uma resistência, a única escolha é tentar reduzi-la. Uma relação de poder, ao 

contrário, se articula sobre dois elementos que lhe são indispensáveis por ser 

exatamente uma relação de poder: que “o outro” (aquele sobre o qual ela se 

exerce) seja inteiramente reconhecido e mantido até o fim como sujeito de 

ação; e que se abra, diante da relação de poder, todo uma campo de respostas, 

reações, efeitos, invenções possíveis (FOUCAULT, 1995, p. 243) [grifo do 

autor] 

 

Provocamos algumas reflexões quanto ao discurso [...] da união das classes 

trabalhadoras do mundo contra sua espoliação. Agora, necessária e urgente fazem-se a 

união e a rebelião das gentes contra a ameaça que nos atinge, a da negação de nós 

mesmos como seres humanos [...] (FREIRE, 2001, p. 45) [grifos nossos]. A provocação 

que fazemos neste movimento é quanto à ideia de uma grande rebelião, de uma grande 

revolta, da busca ideológica e utópica de megaeventos, de grandes acontecimentos na 

história da humanidade. Assim, percebemos que uma das fortes bandeiras defendidas e 
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produzidas pela Pedagogia Libertadora de Paulo Freire é a transformação do mundo, a 

partir de um projeto de libertação coletiva. 

Pensamos com Foucault na possibilidade não de uma grande revolução, 

grande rebelião contra o poder. Pensamos num exercício de resistências como condição 

de possibilidade para colocar em operação as tecnologias de poder. Quando não há espaço 

para a resistência, mesmo que este espaço seja microscópico, é impossível que se 

estabeleça uma relação de poder, o que se estabelece é uma relação de dominação 

violenta. Só é possível o exercício do poder atrelado ao exercício de resistência, de 

pequenas revoltas diárias. 

[...] Não há relações de poder sem resistências; que estas são tão mais reais e 

eficazes quanto mais se formem ali mesmo onde se exercem as relações de 

poder; a resistência ao poder não tem que vir de fora para ser real, mas ela não 

é pega na armadilha porque ela é compatriota do poder. Ela existe tanto mais 

quanto ela esteja ali onde está o poder, ela é, portanto, como ele, múltipla e 

integrável a estratégias globais (FOUCAULT, 2006, p. 249). 

 

Seguindo a correnteza foucaultiana e o conceito de resistência articulado ao 

poder como exercício, a causa freireana de uma ação revolucionária para colocar fim ao 

poder opressor parece-nos uma ideia um tanto duvidosa. Primeiro, porque não 

compartilhamos da ideia de um poder como algo dado, situado nas mãos de alguns; muito 

pelo contrário, entendemos o poder como uma relação de disputa, de força, de batalha. 

Segundo, por entender que não precisamos nos livrar do poder para nos tornarmos sujeitos 

mais felizes e construirmos uma sociedade melhor. Entendemos o poder como produtivo, 

que produz coisas, para além do bem e do mal; produz saber; produz discurso, e nós 

participamos dessas produções. Terceiro, por entender que só é livre aquele que luta, que 

trava batalhas. Assim, tomamos as palavras de Nietzsche: “Somente é livre o guerreiro” 

(2000, p. 96).  

Percebemos o quanto este discurso permeia a educação e a própria Pedagogia 

Freireana e incomoda-nos os efeitos produzidos por tal discurso. Incomoda-nos porque 

nos parecem muito distante, longe demais, carregado de sonhos, crenças e valores. Não 

queremos com isto assumir um discurso derrotista, não, muito pelo contrário, 

intencionamos assumir algo que seja para o nosso tempo, algo que possamos dar conta, 

algo que seja vivido e produzido por nós, educadores e educadoras do século XXI. 

[...] tenho procurado me afastar de toda esta discurseira pedagógica que trata 

idealisticamente a educação [...] Em vez de seguir a corrente e preconizar uma 

missão salvacionista, conscientizadora e libertadora para a educação 

escolarizada, tenho me voltado ao exame da educação como um conjunto de 
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práticas que são, ao mesmo tempo sociais, culturais e psicológicas (VEIGA-

NETO, 1996, p.106). 

 

A possibilidade que nos passa e nos atravessa é a possibilidade de pensar, de 

problematizar a nossa prática, nosso espaço de atuação. É a possibilidade de, em alguns 

momentos (somente em alguns e não em todos), encontrarmos um furo, uma abertura, 

uma rachadura e resistir à ordem, ao fluxo, às verdades, às metanarrativas educacionais 

que nos incomodam. Pensar numa pedagogia vista de baixo, numa pedagogia dos 

pequenos acontecimentos, numa pedagogia subvertida pela própria pedagogia. 

Pensamos em problematizar o presente, não de forma ingênua, mas sim 

entendendo que este presente foi constituído de atravessamentos, rupturas, continuidades, 

descontinuidades, pensar num saber como produção de sujeitos envolvidos numa trama 

de poder que não se dá de forma linear e progressiva, que é uma relação de forças, uma 

batalha. E somente entendida como batalha, por que é possível resistir, uma batalha na 

qual o combate e as resistências são estratégias possíveis. 

Então, colocamo-nos a pensar num exercício de pequenas revoltas diárias, 

pequenas rupturas, pequenos abalos que desestruturem as verdades absolutas e os dogmas 

cristãos da Pedagogia. Pensamos em tais exercícios por acreditar que uma ruptura total 

esteja longe demais, talvez longe do alcance das nossas mãos. Então, procuramos nos 

movimentar, nos deslocar, transitar, romper às vezes e, em outras, entrar no fluxo, na 

ordem do discurso. 

O movimento que intencionamos nesse trabalho é colocar sob suspeita as 

verdades produzidas pela Pedagogia Freireana que outrora nos davam sustentação e são 

ainda na atualidade importantes no campo da educação. Questionar tal pedagogia é por em 

suspenso a certeza do caminho a ser percorrido. Há de se ter coragem para tal feito, 

principalmente tendo em vista que nenhuma outra verdade é colocada no lugar, ao contrário, 

o convite é de outra ordem: da ordem da dúvida, do exame das práticas, da inquietação, da 

desconfiança para olhar de outra forma a educação e a Pedagogia. 

Por que não pensar numa educação, numa Pedagogia vista de baixo, uma 

educação dos pequenos acontecimentos, das pequenas rupturas, não linear, não evolutiva? 

Este é o convite a que nos propomos. 
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 presente artigo tem por objetivo propor uma reflexão em torno de alguns 

conceitos fundamentais na área da linguagem a partir das concepções 

teóricas de Bakhtin e seu Círculo. Abordaremos ainda que de forma sucinta 

a concepção de Língua/Linguagem e outros conceitos centrais como: enunciado, 

dialogismo/polifonia e gêneros do discurso. 

Nossa proposta de estudo, em linhas gerais, está fundamentada com base nas 

obras Marxismo e Filosofia da Linguagem (1999) e no capítulo Os Gêneros do Discurso 

presente na obra Estética da Criação Verbal (2003), buscamos apoio também nas 

contribuições de estudiosos que discutem a respeito do pensamento bakhtiniano, sendo 

eles Beth Brait (2005), Di Fanti (2003) e Faraco (2009). 

Ao falarmos em língua(gem) é importante que se destaque a contribuição de 

Ferdinand Saussure nessa área, pois foi a partir da publicação de suas ideias póstumas no 

Curso de Linguística Geral que a linguística foi tratada como ciência. 

De acordo com o que nos revela Saussure (2006, p. 22) a língua “[...] é parte 

social da linguagem, exterior ao indivíduo, que, por si só, não pode nem criá-la nem 

modificá-la; ela não existe senão em virtude duma espécie de contrato estabelecido entre 

membros da comunidade”.  

Esse autor parte do seguinte princípio: a língua (la langue) e a fala (la parole) 

são os elementos constitutivos da linguagem, compreendida como a totalidade de todas 

as manifestações (físicas, fisiológicas e psíquicas) que entram em jogo na comunicação 

linguística. Porém, para Saussure, a linguagem não pode ser o objeto da linguística, pois 

ela é heterogênea e falta-lhe unidade em si. Tomada como um todo, a linguagem é 

multiforme e heteróclita e não se deixa classificar em nenhuma categoria dos fatos 

humanos. A língua, ao contrário, é um todo em si mesma e um princípio de classificação. 

A partir desses postulados Saussure elege seu objeto de estudo: a língua, 

considerada como um sistema de signos formados pela união do sentido e da imagem 

acústica. Sentido enquanto conceito, ideia, significado; imagem acústica pensada como  

Impressão psíquica, não como um som materializado, seria o significante. Assim sendo,  

O 
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Saussure demarca que esses dois elementos constituintes do signo “estão intimamente 

unidos e um reclama do outro” (SAUSSURE, 2006, p. 80). 

Bakhtin concorda com Saussure quando este diz que a língua é um fato social 

fundada na necessidade de comunicação, porém, contrapondo-se a esse, critica a 

concepção de língua enquanto sistema de regras. 

Quando o assunto é linguagem, os estudos podem abrir-se em direções muito 

variadas. Podemos pensar a língua como expressão do pensamento, como sistema de 

regras formais, ou podemos pensar a língua a partir de uma visão dialógica, interativa, 

social conforme Bakhtin. 

Bakhtin, principalmente em sua obra Marxismo e Filosofia da Linguagem 

(1999), aborda a concepção de língua que o subjetivismo individualista e o objetivismo 

abstrato, no início do século XX, propagavam. 

Sob o ponto de vista da primeira corrente do pensamento linguístico-

filosófico, a língua é concebida como uma atividade, um processo criativo ininterrupto 

de construção que se materializa sob a forma de atos individuais de fala. Essa tendência 

interessa-se, como foi dito, pelo ato da fala de criação individual, o psiquismo individual 

constitui a fonte da língua. A língua é desse ponto de vista, análoga às outras 

manifestações ideológicas, em particular às do domínio da arte e da estética. 

Já para a segunda orientação do pensamento filosófico-linguístico, a língua é 

um sistema imóvel e acabado, que dispõe para os indivíduos signos e regras sem que estes 

possam interferir nesse sistema. Encontramos, nessa tendência o domínio da estrutura 

linguística sobre o sujeito. Saussure foi o principal representante dessa teoria. 

A filosofia marxista da linguagem assegura que nem o objetivismo abstrato 

nem o subjetivismo individualista dão conta da verdadeira natureza da língua.  

Para Bakhtin/Volochinov (1999, p.128), “A língua vive e evolui 

historicamente na comunicação verbal concreta, não no sistema linguístico abstrato das 

formas da língua, nem no psiquismo individual dos falantes”. 

Ao repensar a língua e seu ensino, observamos ainda hoje sendo muito 

utilizada na escola, a concepção de língua como expressão do pensamento, que está 

relacionada às chamadas gramáticas normativas-prescritivas que segundo Sírio Possenti 

(1997, p.64), são todas aquelas gramáticas cujo conteúdo corresponde a um conjunto de 

regras as quais devem ser seguidas e, por isso, destinam-se a ensinar os sujeitos a falar e 

escrever corretamente.  Os que não se enquadrarem ou transgredirem as regras sofrem 
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preconceito, além de serem considerados caipiras, analfabetos, incapazes de aprender sua 

própria língua. 

Nesse sentido, tudo o que foge às regras dessa gramática está errado, pois essa 

concepção de língua somente valoriza a forma de falar e escrever da “norma culta” ou 

“variedade padrão”. Ao se estudar a língua como unidade imutável, não se tem abertura 

para o estudo das variações linguísticas. 

Portanto, não há como descartar o contexto extraverbal da enunciação, pois a 

linguagem, no pensamento bakhtiniano, é concebida de um ponto de vista histórico, 

cultural e social, que inclui a comunicação efetiva e os sujeitos e discursos nela envolvido. 

Na medida em que a escola concebe o ensino de língua à parte do falante, 

como simples sistema de normas, conjunto de regras gramaticais, visando à produção 

correta do enunciado, abre mão de uma concepção dialógica de linguagem. 

Já a linguagem para Bakhtin é uma prática social que tem na língua a sua 

realidade material. A língua é entendida não como sistema abstrato de formas linguísticas 

à parte da atividade do falante, mas como um processo de evolução ininterrupto, 

constituído pelo fenômeno social da interação verbal realizado através da enunciação. 

Bakhtin estuda a linguagem na concepção sociointerativa, isto é, ele considera 

a linguagem no seu aspecto social, na interação entre os sujeitos. Para esse autor, a 

linguagem abrange todo o social, nos diferentes contextos, ele trabalha com a concepção 

de um mundo em movimento que está sempre em constante transformação. Bakhtin não 

aceita que a língua seja reduzida a um conjunto de formas, regras e técnicas instrumentais, 

destacando o caráter social da linguagem elegendo como objeto de estudo, a fala, pois 

esta encontra-se ligada às estruturas sociais, considerando a constituição ideológica do 

enunciado. 

Desta forma, a concepção de Bakhtin opõe-se ao objetivismo abstrato e ao 

subjetivismo idealista, pois vê o outro como constitutivo de sentido. 

De acordo com Bakhtin (2003), dialogismo nada mais é do que a língua em 

sua real função, em suas diferentes manifestações, todos os enunciados são dialógicos, 

pois se estabelecem através do discurso entre os sujeitos. Muitos autores, às vezes, 

utilizam os termos dialogismo e polifonia como sinônimos, porém Brait (2005) diferencia 

um termo do outro. Segundo a autora dialogismo é um princípio constitutivo da 

linguagem e de todo discurso. Já a polifonia se caracteriza pelas diversas vozes que 

constituem um determinado discurso. 
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Ao falar do termo polifonia Faraco (2009, p. 77) nos revela que: 

O termo, portanto, tem, em princípio, um sentido bastante específico: ele é 

introduzido no vocabulário bakhtiniano para designar o modo novo de narrar 

[...]. Polifonia não pode, desse modo, ser confundido com heteroglossia ou 

plurivocidade, que são termos utilizados por Bakhtin para designar a realidade 

heterogênea da linguagem quando vista pelo ângulo da multiplicidade de 

línguas sociais (“o plurilinguismo real”). (Grifos do autor) 

 

Segundo Paulo bezerra (2013, p.192, 193) 
O que caracteriza a polifonia, é a posição do autor como regente do grande 

coro de vozes que participam do processo dialógico, essas vozes e consciência 

não são objeto do discurso do autor, são sujeitos de seus próprios discursos. 

 

Bakhtin concebe a linguagem como uma criação coletiva integrante de um 

diálogo cumulativo entre o “eu” e o “outro”, entre muitos “eus” e muitos “outros”. Assim, 

a noção de dialogismo é a que melhor resume e sustenta a teoria bakhtiniana, 

constituindo-se em um “princípio, uma propriedade polivalente que se instaura a partir da 

constante comunicação com o outro, cujo processo não comporta observações estanques. 

O princípio dialógico traz em seu escopo uma abordagem da ‘não-finalização’ e do ‘vir-

a-ser’, configurando, com isso, um princípio da ‘inconclusibilidade’, da preservação da 

heterogeneidade, da diferença, da alteridade”. Dessa forma, a concepção de linguagem, 

“configura-se como uma recusa a qualquer forma fechada de tratar das questões da língua, 

pois sendo o dialogismo constitutivo, a interação com o outro é um pressuposto”. (DI 

FANTI, 2003, p.97) 

Sendo assim, a comunicação só existe na reciprocidade do diálogo e significa 

muito mais do que a simples transmissão de mensagens, sendo o núcleo a partir do qual 

o autor constrói a teoria do dialogismo, a qual traz para o interior dos estudos linguísticos 

a questão da intersubjetividade. 

Dentro desse contexto, Bakhtin reconhece no enunciado a unidade real da 

comunicação verbal e no diálogo, a forma mais simples e mais clássica de realização 

dessa comunicação. 

Sendo assim, na perspectiva bakhtiniana enunciado é o produto da interação 

entre dois ou mais sujeitos. Este enunciado acontece num determinado tempo e local, e é 

produzido por um sujeito histórico e recebido por outro, por isso cada enunciado é único, 

tem características próprias do momento histórico, de tempo, de quem produz e de quem 

recebe.  

Para Bakhtin (2003), os enunciados estão no nível do discurso. O enunciado 

é a unidade concreta e real da comunicação discursiva, dado que o discurso só pode existir 
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na forma de enunciados concretos e singulares, pertencentes aos sujeitos discursivos de 

uma ou outra esfera da atividade humana.  

Toda compreensão da fala viva, do enunciado vivo é de natureza ativamente 

responsiva (embora o grau desse ativismo seja bastante diverso); toda 

compreensão é prenhe de resposta, e nessa ou naquela forma gera 

obrigatoriamente: o ouvinte se torna falante. (BAKHTIN, 2003, p.271). 

 

Cada enunciado é sempre novo e irrepetível, representando um novo 

acontecimento, uma nova postura ativa do falante dentro de uma ou outra esfera de 

objetos e sentidos. E, mesmo sendo singular, não é o primeiro nem o último, representa 

apenas um elo na imensa cadeia discursiva, ao mesmo tempo em que responde a 

enunciados anteriores, antecipa outros através das relações dialógicas. Para Bakhtin 

(2003), todo enunciado necessita de uma língua que o realize, mas não o simplificando 

apenas a fatores linguísticos, mas sim, considerando que cada enunciado vem carregado 

de sentido influenciados por diferentes fatores sociais, de especificidades de cada sujeito 

e tempo histórico. 

Nas palavras do autor: 

O enunciado nunca é apenas um reflexo, uma expressão de algo que já existisse 

fora dele, dado e acabado. Ele sempre cria algo que não existia antes dele, 

absolutamente novo e singular, e que ainda por cima tem relação com o valor 

(com a verdade, com a bondade, com a beleza, etc). Contudo, alguma coisa 

criada é sempre criada a partir de algo dado (a linguagem, o fenômeno 

observado da realidade, um sentimento vivenciado, o próprio sujeito falante, o 

acabado em sua visão de mundo, etc.) Todo o dado se transforma em criado. 

(BAKHTIN, 2003, p.326) 

 

Para esse filósofo da linguagem, toda compreensão da fala viva, do enunciado 

vivo, que pressupõe também o discurso escrito e o lido, é de natureza responsiva. Sendo 

essa natureza responsiva o que distingue para Bakhtin, a oração do enunciado. A primeira 

é classificada como unidade da língua e o segundo como unidade da comunicação 

discursiva. O contexto da oração é o contexto da mesma fala do mesmo sujeito do 

discurso (falante); a oração não se correlaciona de imediato nem pessoalmente com o 

contexto extraverbal da realidade (a situação, o ambiente, a pré-história), nem com as 

enunciações de outros falantes, mas tão somente através do contexto que a rodeia, isto é, 

através do enunciado em seu conjunto (Bakhtin, 2011, p.277). Logo, é a relação: contexto 

- sujeito - uso - língua que levará a compreensão do enunciado como manifestação de 

formas relativamente estáveis e típicas de construção do todo formando o que Bakhtin 

chama de gêneros do discurso. 
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A partir dos escritos bakhtinianos, a noção de formulação de gêneros 

discursivos gera mudanças no paradigma dos ensinos linguísticos. Bakhtin ressalta que 

todas as atividades humanas estão relacionadas ao uso da língua e que, portanto, não é de 

admirar que se tenha tanta diversidade nesse uso e uma consequente variedade de gêneros 

que se afiguram incalculáveis.  

A grande “heterogeneidade dos gêneros poderia gerar a idéia de que seria 

impossível um plano único de estudo para os gêneros”, mas, segundo ele, isso se deve ao 

fato de que a questão geral dos gêneros discursivos “nunca foi verdadeiramente 

estudada”. Os gêneros do discurso, desde a Antiguidade, sempre foram estudados apenas 

do ponto de vista artístico-literário “e não como determinados tipos de enunciados, que 

são diferentes de outros tipos, mas têm com estes uma natureza verbal (linguística) 

comum”. (BAKHTIN, 2003, p.263) Considerando essa riqueza e variedade de gêneros, o 

autor propõe, então, a divisão deles em dois grandes grupos: gêneros primários – aqueles 

que fazem parte da esfera cotidiana da linguagem e que podem ser controlados 

diretamente na situação discursiva e os gêneros secundários – aqueles que surgem nas 

condições de um convívio cultural mais complexo e organizado e são predominantemente 

escritos. Os gêneros secundários acabam de certo modo suplantando os primários, 

considerando que estes fazem parte de uma troca verbal espontânea, e que aqueles 

representam uma intervenção nessa situação, pois se apresentam de modo mais complexo 

e, geralmente, escritos. Os gêneros primários seriam instrumentos de criação dos gêneros 

secundários.  

Para Bakhtin, a comunicação sempre se efetua através de gêneros discursivos, 

ou seja, todos os enunciados possuem formas relativamente estáveis e típicas de 

construção do todo, sendo, portanto, rico o repertório de gêneros discursivos – orais e 

escritos – que cada indivíduo possui. “Até mesmo no bate-papo mais descontraído e livre 

nós moldamos o nosso discurso por determinadas formas de gênero [...]”. (BAKHTIN, 

2003, p. 282).  

Na prática, empregam-se os gêneros de forma segura e habilidosa, mas, em 

termos teóricos, pode-se desconhecer inteiramente sua existência, ou seja, não se tem 

consciência deles.  

A noção de gênero discursivo não é uma aplicação didática, classificatória e 

sim uma maneira de conceber os diversos campos da comunicação humana, por isso, são 

mais que regras de bem escrever; é algo inerente à linguagem, à sociedade: o homem 
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comunica-se através de gêneros discursivos, pois: “A vontade discursiva do falante se 

realiza antes de tudo na escolha de um certo gênero do discurso. [...] Falamos através de 

determinados gêneros do discurso, isto é, todos os nossos enunciados possuem formas 

relativamente estáveis e típicas de construção do todo. [...]”. Ainda segundo esse autor, 

“Esses gêneros do discurso nos são dados quase da mesma forma que nos é dada a língua 

materna, a qual dominamos livremente até começarmos o estudo teórico da gramática. A 

língua materna – sua composição vocabular e sua estrutura gramatical – não chega ao 

nosso conhecimento a partir de dicionários e gramáticas mas de enunciações concretas 

que nós mesmos ouvimos e nós mesmos reproduzimos na comunicação discursiva viva 

com as pessoas que nos rodeiam” (BAKHTIN, 2003, p. 282-283). 

As pessoas, na convivência social, quando produzem textos, mesmo que 

inconscientemente, levam em conta a situação de comunicação. E, de acordo com o 

contexto em que se dá o processo de interação verbal, o produtor escolhe o gênero mais 

adequado. A opção por um gênero não é aleatória nem subjetiva, que dependa apenas da 

inspiração do produtor num determinado momento. Tomemos como exemplo um folheto 

com orações e cânticos por meio dos quais os fiéis participam da missa. Esse gênero é 

típico desse ritual católico, que não terá a mesma funcionalidade se usado para distrair as 

pessoas num consultório médico, num salão de beleza ou para incentivar a participação 

dos alunos nas aulas. 

Assim, os gêneros do discurso e os enunciados, na teoria bakhtiana, têm um 

papel importante na vida da sociedade e da língua. O enunciado, o gênero e a língua 

representam os diferentes meios de interação sociodiscursiva. E é o enunciado que 

consegue expressar as mudanças socioideológicas, assim cabe aos gêneros responderem 

às condições específicas de uma dada esfera linguística e social. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como discutimos neste trabalho a linguagem é concebida de maneira diferente 

a cada momento social e histórico, demonstrando seu modo dinâmico no meio social. 

Dessa forma, apresentar concepções básicas sobre língua/linguagem a partir do postulado 

por Saussure e Bakhtin não é tarefa fácil devido à complexidade e importância de tais 

teóricos. Logo, não se esgotam nessas linhas, a discussão sobre os conceitos relativos à 

linguagem, mesmo por que esse não é o objetivo desse trabalho. 
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Acreditamos que os conceitos discutidos nessa comunicação fazem-se 

contínuos por serem considerados essenciais à compreensão da arquitetura bakhtiniana - 

esses termos coexistem no contexto da prática de uso da linguagem e do ensino de língua 

materna. Sendo assim, no decorrer deste trabalho desenvolvemos nosso objetivo que era 

o de traçar algumas reflexões teóricas na concepção de conceitos trabalhados por Bakhtin 

e seu Círculo. 

Repensamos a importância de um ensino contextualizado e voltado para a 

linguagem, para o que os sujeitos produzam, para uma língua viva que sofre constantes 

transformações. Pensar o ensino da língua a partir desta concepção é considerar que o 

sujeito não aprende a língua em dicionários ou gramáticas, mas a partir de enunciações 

concretas que ouve e atualiza num constante processo de diálogo. 

Nesse sentido, acreditamos que trabalhar com a língua não enquanto sistema 

de regras, enquanto estrutura, mas na sua relação indissociável com o sujeito que carrega 

em si aspectos históricos, sociais e ideológicos seja o grande desafio para os professores, 

especialmente para os de língua portuguesa. 
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UMA INTRODUÇÃO À MODELAGEM CONCEITUAL DE 

FUNCIONALIDADES PARA DESENVOLVIMENTO DE INTERFACES 

COMPUTACIONAIS VEICULARES INTELIGENTES 

Glaucius Décio Duarte 

 

iversos modelos de veículos produzidos pelas montadoras de automóveis 

já incorporam, como itens opcionais, normalmente em suas versões 

“premium”, localizados na posição central do painel, dispositivos 

veiculares com recursos multimídia. Isso está originando uma necessidade de adaptação 

dos condutores, com relação à utilização, tanto dos novos dispositivos disponibilizados, 

quanto dos aplicativos computacionais que acompanham esses equipamentos. 

Como exemplo de sistema computacional multimídia veicular, podemos citar, 

os sistemas blueNav e blueMediaTV (Figura 1), disponibilizados pela Hyundai Motor 

Brasil S. A. (2013) (2014), para utilização nos modelos HB20(s) e HB20(s) (edição Copa 

do Mundo da FIFA), que incluem uma central multimídia onde se pode ver fotos, assistir 

vídeos e ouvir músicas.  

 
Figura 1 – Condutor de veículo utilizando o sistema blueMediaTV  

disponibilizado pela Hyundai nos modelos HB20 e HB20s,  

fabricados no Brasil (HYUNDAI MOTOR BRASIL S. A., 2014) 

Além disso, no caso do blueNav, o usuário conta com uma poderosa 

ferramenta de navegação GPS (Global Positioning System) e comunicação com 

aparelhos celulares através da tecnologia Bluetooth, que segundo Ferreira et al. (2005, 

p.1103), pode ser definida como:  

A tecnologia Bluetooth é, basicamente, um padrão para comunicação sem fio 

de baixo custo e curto alcance, através de conexões de rádio. A tecnologia 

Bluetooth permite a comunicação sem fio de uma ampla variedade de 

dispositivos de computação, de telecomunicações e eletrodomésticos de uma 

forma bastante simples, sem a necessidade de adquirir, carregar ou conectar 

cabos de ligação. Estes dispositivos podem ser telefones celulares, Palmtops, 

D 
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computadores, scanners, impressoras, equipamentos de escritório, enfim, 

qualquer aparelho que possua um chip Bluetooth. A ideia é permitir a 

interligação desses dispositivos de uma forma automática e sem que o usuário 

necessite se preocupar com isso.  

 

A tela do dispositivo é sensível ao toque, instalada em posição 

ergonomicamente adequada, incluindo, também, comandos no volante para acesso aos 

recursos de som, vídeo, TV digital (no caso do blueMediaTV) e telefonia celular, 

permitindo que o sistema seja operado pelo condutor com segurança e comodidade. Como 

item adicional de segurança, o sistema emite mensagens para o condutor, no sentido de 

que a leitura da tela, incluindo a TV digital, possa ser perigosa e não deva ser utilizada 

com o veículo em movimento. Também, nesse sentido, a imagem da TV digital é retirada 

quando o veículo entra em movimento, sendo substituída por um aviso temporário de 

alerta. Quando o veículo cessa o movimento, a imagem da tela volta a ser exibida.  

É importante salientar a importância da utilização de recursos que auxiliem 

ao condutor dirigir o veículo com maior segurança, visto que, a cada ano, o número de 

acidentes envolvendo veículos, tanto na área urbana como nas rodovias, tem sido uma 

consequência importante, relacionada ao aumento no número de veículos automotores 

em circulação. É urgente a necessidade de se construir veículos que proporcionem 

recursos para a elevação dos níveis de segurança, auxiliando dessa forma, aos condutores, 

uma redução da possibilidade de sofrerem algum tipo de acidente de trânsito. 

Nesse sentido, Souza (2010), em seu trabalho de pesquisa sobre a utilização 

de sistemas inteligentes em automóveis, apresenta as novas tecnologias computacionais 

sendo utilizadas  

[...] para facilitar os condutores de automóveis, que com o aumento 

significativo das unidades produzidas e negociadas, fez com que aumentassem 

os acidentes envolvendo automóveis, e a tecnologia vem ajudar a controlar e a 

diminuir esses acidentes automobilísticos. A tecnologia tenta fazer com que os 

automóveis [carros] consigam se comportar como se fosse o condutor do 

veiculo, demonstrando algum tipo de Inteligência Social, para realizar uma 

tarefa como, por exemplo: o carro estacionar sozinho em uma vaga, ou alertar 

o condutor sobre alguma ocorrência que possa representar um perigo eminente, 

e assim o condutor possa tornar decisões com um tempo maior de 

antecedência, evitando ou diminuindo as consequências dos acidentes [...] 

essas tecnologias podem estar presentes nos automóveis e funcionam sem 

serem percebidas pelo condutor.   
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Da mesma forma, reforçando a preocupação atual com relação à segurança 

na condução de veículos, visando a uma possível redução do número de acidentes, Sharon 

et al. (2005), afirmam que 

[...] acidentes de carro são uma grande preocupação. Consequentemente, muita 

pesquisa é feita em interfaces de usuário automotivas. Em tais pesquisas, 

geralmente é desenvolvido um simulador, algoritmos e ferramentas são 

reconstruídas e surgem problemas semelhantes.  

 

Assim, Sharon et al. (2005) propõem um sistema educacional automotivo, 

baseado em uma arquitetura modular inteligente generalizada em camadas. Ao final do 

trabalho, concluem que 

[...] os experimentos ensinaram o seguinte: atrasos nas mensagens educativas 

podem ser usados quando necessário para evitar o estresse e sobrecarga de 

motorista; algumas situações de estresse podem ser identificadas com base na 

utilização de medidas simples; da mesma forma, alguns comportamentos de 

condução e erros podem ser facilmente identificados; aplicações adicionais, 

tais como aviso controlado e controle de telefone celular, podem implantar 

eficientemente a arquitetura generalizada e seus mediadores inteligentes (por 

exemplo, estresse, distração). 

 

Também, a crescente preocupação com as questões ambientais tem sido alvo 

de inúmeras pesquisas na área automotiva, visando a obtenção de veículos, que ao serem 

utilizados, produzam menos danos ao meio ambiente, como defendido por Souza (2010): 

A área das montadoras de automóveis está tendo um grande avanço nas 

tecnologias envolvidas no produto, principalmente, atualmente com o apelo 

pelo ecologicamente correto, que quanto menos poluição o produto provocar 

mais destaques ele terá no mercado. Os sistemas inteligentes ou inteligência 

artificial, inteligência social, lógica fuzzy, algoritmos e muitas outras 

tecnologias e técnicas estão sendo usadas no desenvolvimento de automóveis 

autônomos, buscando, principalmente, a segurança e o conforto dos condutores 

de automóveis […] projetos conceitos de automóveis totalmente 

automatizados com capacidade de limpar o ar, produzir sua própria energia e 

comunicar-se entre si evitando acidentes e fazendo com que o trânsito tenha 

um fluxo melhor, automóveis híbridos já estão sendo produzidos nas linhas de 

montagem e vendidos em todo mundo.  

 

Com relação aos aspectos educacionais envolvidos na formação dos novos 

condutores de veículos equipados com sistemas computacionais veiculares, agora 

promissores em sua capacidade de incorporação de recursos e serviços de internet, a 

bordo dos veículos, é necessário, inicialmente, compreender a necessidade de adaptação 
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dos sujeitos humanos da contemporaneidade, às novas tecnologias que surgem a cada 

ano. Nesse sentido, Lemos e Lévy (2010), afirmam que 

[...] a dinâmica social oriunda do ciberespaço incita a capacidade de 

comunicação e circulação de informações, com isso disseminando a liberdade, 

e, como consequência, conforme referido, aprimorando a inteligência coletiva 

(p. 43) [...] o ciberespaço permite uma liberdade de expressão e de 

comunicação em escala planetária absolutamente sem precedente (p. 52).  

 

Então, a capacidade do sujeito contemporâneo nessa constante adaptação e 

acomodação de novos conceitos, e a necessária aquisição de novas capacidades para 

sobrevivência em um mundo que apresenta novidades a todo o momento, aparece 

reforçada pelo pensamento de Santaella (2007), quando apresenta que as 

[...]linguagens tidas como espaciais - imagens, diagramas, fotos - fluidificam-

se nas enxurradas e circunvoluções dos fluxos [...]. Textos, imagem e som já 

não são o que costumavam ser. Deslizam uns para os outros, sobrepõem-se, 

complementam-se, confraternizam-se, unem-se, separam-se e entrecruzam-se. 

Tornaram-se leves, perambulantes. Perderam a estabilidade que a força de 

gravidade dos suportes fixos lhes emprestavam. Viraram aparições, presenças 

fugidias que emergem e desaparecem ao toque delicado da pontinha do dedo 

em minúsculas teclas. Voam pelos ares a velocidades que competem com a luz 

(p. 24).  

 

Por sua vez, Zygmunt Bauman (2005), mostra sua preocupação com os 

sujeitos humanos, que lutam para seguir suas vidas numa constante adaptação a um 

“mundo líquido”, em que tudo muda muito rapidamente, afirmando que 

[...] o mundo, ao que parece, deu outro giro, e um número ainda maior de seus 

habitantes, incapazes de aguentar a velocidade, caiu do veículo em aceleração 

– enquanto um contingente maior dos que ainda não embarcaram não 

conseguiu nem mesmo correr, segurar no veículo e pular para dentro (p. 23).  

Podemos até mesmo imaginar, num futuro cenário assustador, em que muitos 

condutores de veículos, acostumados a um tipo específico de condução, que perdurou por 

diversos anos, agora se veem colocados à frente de uma tecnologia que pode levar ao 

impedimento da condução veicular. Isso poderá ocorrer, caso não se adaptem ao novo, 

com elevada urgência, sob pena de se tornarem prováveis “condutores refugados”, ou 

seja, impossibilitados de dirigir um veículo. Com relação ao conceito “refugo humano”, 

Bauman (2005) diz que: 
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[...]o destino do refugo é o depósito de dejetos, o monte de lixo. (…) na área 

do planeta comumente compreendida pela ideia de “sociedade” não há um 

compartimento reservado ao “refugo humano” (mais exatamente, pessoas 

refugadas) (p. 21). A sociedade de consumidores não tem lugar para os 

consumidores falhos, incompletos, imperfeitos (…) a imprecisão das regras 

que se deve aprender e dominar para ir em frente – tudo isso assombra a todos 

eles, sem discriminação, gerando ansiedade, destituindo todos os membros 

dessa geração, ou quase todos, da autoconfiança e da autoestima (p. 23).  

 

Assim, torna-se imperioso uma adaptação humana às novas tecnologias, em 

uma velocidade compatível com a velocidade do surgimento das mesmas, mas isso, na 

prática, não é uma tarefa fácil de ser implementada.  

Recomendamos, neste texto, a utilização das próprias tecnologias para 

facilitar essa adaptação, no caso da condução de veículos por sujeitos condutores, que 

passariam a utilizar sistemas computacionais inteligentes embarcados nos veículos, 

auxiliando, dessa forma, no processo da condução. Defende-se a ideia do 

desenvolvimento de dispositivos inteligentes que orientem e eduquem o condutor durante 

a condução, a partir do momento em que ele entea no veículo, até o momento em que 

deixar o veículo.  

 

Modelagem conceitual de uma Interface Computacional Veicular Inteligente 

 

Em primeiro lugar, devemos pensar nas funcionalidades necessárias para uma 

Interface Computacional Veicular Inteligente (ICVI), de forma a auxiliar 

significativamente um condutor a partir do momento em que ele entra no veículo.  

Para que a aprendizagem significativa ocorra é preciso entender um processo 

de modificação do conhecimento, em vez de comportamento em um sentido 

externo e observável, e reconhecer a importância que os processos mentais têm 

nesse desenvolvimento. As ideias de Ausubel (1968) também se caracterizam 

por basearem-se em uma reflexão específica sobre a aprendizagem escolar e o 

ensino, em vez de tentar somente generalizar e transferir à aprendizagem 

escolar conceitos ou princípios explicativos extraídos de outras situações ou 

contextos de aprendizagem. Para haver aprendizagem significativa são 

necessárias duas condições. Em primeiro lugar, o aluno precisa ter uma 

disposição para aprender: se o indivíduo quiser memorizar o conteúdo 

arbitrária e literalmente, então a aprendizagem será mecânica. Em segundo, o 

conteúdo escolar a ser aprendido tem que ser potencialmente significativo, ou 

seja, ele tem que ser lógica e psicologicamente significativo: o significado 

lógico depende somente da natureza do conteúdo, e o significado psicológico 
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é uma experiência que cada indivíduo tem. Cada aprendiz faz uma filtragem 

dos conteúdos que têm significado ou não para si próprio (PELIAZZI, 2002, 

p.38).  

 

Em vista disso, podemos concluir que um ICVI que esteja de acordo com a 

teoria da aprendizagem significativa, para se tornar funcional, deverá pressupor que o 

sujeito condutor do veículo deverá estar disposto a aprender a utilizar as novas tecnologias 

veiculares. Além disso, as funcionalidades disponíveis deverão ser potencialmente 

significativas para o condutor, isto é, deverão colaborar para uma melhor experiência na 

condução veicular, tornando mais prazerosa e segura a ação da condução. Isto faz sentido, 

pois se o condutor não quiser utilizar o dispositivo, ou ainda, se as funcionalidades 

disponíveis não forem estimulantes e úteis, ele não utilizará esse dispositivo.  

Para a modelagem conceitual das funcionalidades de um ICVI, utilizaremos 

a tecnologia dos mapas conceituais, apresentados por Novak (1998 apud TAVARES, 

2002) e Novak e Gowin (1999 apud TAVARES, 2002):  

Segundo David Ausubel (1968) o ser humano constrói significados de maneira 

mais eficiente quando considera inicialmente a aprendizagem das questões 

mais gerais e inclusivas de um tema, ao invés de trabalhar inicialmente com as 

questões mais específicas desse assunto. [...] A construção de mapas 

conceituais na maneira proposta por Novak e Gowin (NOVAK, 1998) 

(NOVAK; GOWIN, 1999) considera uma estruturação hierárquica dos 

conceitos que serão apresentados tanto através de uma diferenciação 

progressiva quanto de uma reconciliação integrativa [...]. Na diferenciação 

progressiva um determinado conceito é desdobrado em outros conceitos que 

estão contidos (em parte ou integralmente) em si. [...] estaremos indo de 

conceitos mais globais para conceitos menos inclusivos (TAVARES, 2002, p. 

73) (…) Na reconciliação integrativa um determinado conceito é relacionado 

a outro aparentemente díspar. Um mapa conceitual hierárquico se ramifica em 

diversos ramos de uma raiz central. Na reconciliação integrativa um conceito 

de um ramo da raiz é relacionado a um outro conceito de outro ramo da raiz, 

propiciando uma reconciliação, uma conexão entre conceitos que não eram  

claramente perceptível  (TAVARES, 2002, p. 74).  

 

Então, propomos o seguinte mapa conceitual (Figura 2), construído na 

ferramenta computacional CmapTools (CAÑAS et al., 2004), disponibilizada pelo 

Institute for Human and Machine Cognition (IHMC), em nível mais global, para uma 

visão global de um ICVI:  
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Figura 2 – Mapa conceitual global para um ICVI  

(ICVI-Global.cmap) 

Então, com relação às funcionalidades de um ICVI, ao estabelecermos uma 

versão inicial para os requisitos relacionados ao conceito FUNCIONALIDADES e, com base 

no exemplo implementado pelos sistemas blueNav e blueMediaTV da Hyundai Motor 

Brasil S. A. (2013) (2014), utilizados com acessórios opcionais nos modelos HB20 e 

HB20s, podemos estabelecer o mapa conceitual exibido na Figura 3. 

 
Figura 3 – Mapa conceitual para o conceito FUNCIONALIDADES  

(ICVI-Funcionalidades.cmap) 
 

Mas, torna-se necessário incluir a questão dos desejos humanos, presente nas 

mentes dos novos condutores de veículos, habitantes de uma “modernidade líquida” 

(BAUMAN, 2001), permanentemente ávidos por mudanças, num eterno devir, como 

definido por Gilles Deleuze e Félix Guattari (1997, p.55): 
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Devir é, a partir das formas que se tem, do sujeito que se é, dos órgãos que se 

possui ou das funções que se preenche, extrair partículas, entre as quais 

instauramos relações de movimento e repouso, de velocidade e lentidão, as 

mais próximas daquilo que estamos em vias de nos tornarmos, e através das 

quais nos tornamos. É nesse sentido que o devir é o processo do desejo. Esse 

princípio de proximidade ou de aproximação é inteiramente particular, e não 

reintroduz analogia alguma. Ele indica o mais rigorosamente possível uma 

zona de vizinhança ou de co-presença de uma partícula, o movimento que toma 

toda partícula quando entra nessa zona.  

 

Por sua vez, podemos propor uma nova versão para o conceito 

FUNCIONALIDADES, adequando o ICVI proposto neste trabalho, às necessidades atuais, 

com base nas expectativas (novos desejos) dos condutores de veículos, em relação ao uso 

das novas tecnologias emergentes (Figura 4). Note-se que as linhas vermelhas tracejadas, 

no mapa conceitual, representam os possíveis desejos dos novos condutores de veículos.  

 
Figura 4 – Proposta de alteração do conceito FUNCIONALIDADES, com inclusão dos desejos de 

novos itens a serem disponibilizados aos condutores de veículos 
(ICVI-Funcionalidades-proposta.cmap) 

 

Considerações finais 

 

É importante salientar, ao apresentarmos as considerações finais deste 

trabalho, mais uma vez, a importância de um estudo relativo às consequências da 

introdução das novas tecnologias computacionais nos veículos produzidos pelas 

montadoras, a partir do início da segunda década deste século XXI. Isso passa a definir 

um novo perfil dos condutores de veículos, visto que esses devem se adaptar ao uso de 

tais tecnologias, num processo de contínua adaptação e acomodação. Torna-se urgente a 

necessidade de uma forma de modelagem dos fatores envolvidos, facilitando a sua 
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compreensão, e possibilitando o estabelecimento de novas estratégias para educação dos 

novos condutores que farão uso diário das tecnologias multimidiáticas veiculares. Além 

de dirigir o veículo, os condutores contemporâneos devem saber interagir com os sistemas 

disponíveis em seus veículos, o que exigirá, com certeza, o desenvolvimento de novas 

habilidades na condução veicular. 

Complementando, na pesquisa associada a este trabalho, no momento atual 

de seu desenvolvimento, informamos que estamos desenvolvendo um protótipo de 

interface veicular multimidiática para o estudo das funcionalidades já disponibilizadas 

em alguns veículos produzidos no Brasil, e incorporação de novas propostas, visando 

complementar aquelas já existentes e implementadas. Também, estamos produzindo 

análises, em formato de mapas conceituais, em um primeiro momento, das necessidades  

e impressões dos condutores de veículos que já incorporam essas interfaces 

computacionais. Para isso, está sendo utilizado o aplicativo computacional android-

studio, fornecido pela Google, para o desenvolvimento de apps específicas para a 

plataforma Android, interagindo dessa forma, facilmente com dispositivos celulares 

amplamente utilizados no Brasil (Figura 5).  

 

Figura 5 – Tela de desenvolvimento do protótipo de um ICVI  

no aplicativo computacional android-studio 

Como trabalhos futuros, pretende-se incorporar na pesquisa, versões também 

direcionadas ao uso na prometida interface Android Auto, lançada pela Google, conforme 



 

 

Grupo de Pesquisa Discurso Pedagógico  Muitos caminhos, um destino: Conversas sobre educação 

 
52 

publicado por Globo.com (2014):  

O Google anunciou nesta quarta-feira (25) o Android Auto, uma versão do seu 

sistema operacional móvel feita para carros. De acordo com a empresa, a 

plataforma sincroniza dados de smartphones Android com o veículo e 

privilegia o uso de comandos de voz, evitando que o motorista se distraia 

durante a direção. O anúncio foi realizado na abertura da conferência Google 

I/O, realizada em San Francisco (EUA) [...] O Google Maps, por exemplo, 

mostra mapas com trânsito em tempo real e traça rotas para pontos que você 

favoritou no smartphone. Aplicativos de música também são compatíveis, e o 

Android Auto permite ainda ditar e mandar mensagens enquanto se está 

dirigindo. Durante o evento, o Google anunciou que 40 montadoras – como 

Chevrolet, Fiat, Ford, Honda e Hyundai – firmaram acordo para usar a 

tecnologia.  
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stamos na era da informação, da mudança, da tecnologia. Mergulhamos em 

espaços que, outrora, não tínhamos acesso - o chamado ciberespaço. 

Acreditamos, dentro deste novo perfil, que as oportunidades foram 

ampliadas para um número maior de pessoas as quais, anteriormente, não eram atingidas. 

A educação a distância (EaD) tem se desenvolvido num ritmo acelerado e irreversível, 

principalmente, por sua praticidade em atender às demandas da sociedade atual. Diante 

destes aspectos ressaltamos a necessidade de dispensar um olhar atendo, por parte das 

Instituições de Ensino, em relação as linguagens utilizadas no interior dos espaços 

educativos, neste estudo, dentro do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). Neste 

artigo buscamos focar a educação que visa a formação de sujeitos críticos e autônomos, 

capazes de gerenciar suas próprias histórias sociais, abordando novas perspectivas de 

educação, a EaD. 

Em um primeiro momento, intencionamos refletir sobre os aspectos que 

envolvem o cuidado com a utilização da “linguagem” na Educação a Distância (EaD). 

Esta linguagem, que nos referimos, é utilizada como forma de diminuir as barreiras 

existentes entre o aprendiz (estudante) e os mediadores (professores, tutores) do processo 

ensino-aprendizagem. Dentro desta perspectiva o estudante assume o papel de 

protagonista de sua aprendizagem garantindo a sua autonomia e, desta forma, libertando-

o para novas possibilidades e espaços de aprendizagem.  

Reconhecemos que o desenvolvimento das tecnologias digitais favorece o 

estabelecimento de novas formas de interação social e, sobretudo, de aprendizagens, de 

novas pedagogias. As aprendizagens advindas desse processo estão extremamente ligadas 

as linguagens desenvolvidas e  poderão resultar em mudanças não somente na aquisição 

formal do conhecimento e das informações, mas na capacidade de incluir diferentes 

culturas, diferentes modos de ser e de pensar, aprender a viver com as diferenças tendo 

E 
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por base uma postura ética respeitosa às culturas reveladas no processo de 

comunicação/interação oportunizadas pelo uso das tecnologias. 

Com base nas considerações iniciais, a proposta deste ensaio é a reflexão 

acerca do processo de aprendizagem a partir dos múltiplos aspectos da linguagem e da 

comunicação que atua como elemento mediador do aprendiz (aluno) no interior do AVA.  

 

A Educação a Distância no contexto atual – fundamentando o percurso 

 

A Educação a Distância, no Brasil está amparada pela Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996), e regulamentada 

pelo Decreto n.º 5.622, publicado no D.O.U. de 20/12/05 (que revogou o Decreto n.º 

2.494, de 10 de fevereiro de 1998, e o Decreto n.º 2.561, de 27 de abril de 1998) com 

normatização definida na Portaria Ministerial n.º 4.361, de 2004 (que revogou a Portaria 

Ministerial n.º 301, de 07 de abril de 1998).  

Nos cursos de nível médio e superior são previstos uma carga horária 

presencial proporcionando um maior contato entre o estudante e o professor. Tanto para 

os alunos quento para os professores esse contato presencial é muito importante uma vez 

que, por meio dele, é possível falar “in loco” com os agentes responsáveis pelo ensino e 

pela aprendizagem. Ressaltamos que esta importância se dá pelas referências que temos 

em relação ao processo de conhecimento do outro, tão importante nos processos de 

interação e consequentemente de aprendizagem. Esta aproximação facilita a condução 

das atividades didáticas pedagógicas. 

O êxito na EaD, enquanto modalidade de ensino, é obtido por meio da 

articulação dos elementos que a compõe, como por exemplo, a escolha adequada da 

tecnologia a ser utilizada em função das características do público alvo, os princípios 

pedagógicos do curso que foca na capacitação dos profissionais que nela atuam e na 

interferência adequada dos tutores, professores e coordenadores.  

A abordagem sistêmica é a que melhor se aplica à realidade desta modalidade 

de ensino. Fazendo uma analogia ao corpo humano, em que todas as partes são 
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interdependentes e exercem papéis fundamentais para o correto funcionamento do todo, 

assim compreendemos a EaD.  

Para Moore (2013) a “[...] educação a distância exige o uso de uma variedade 

de recursos técnicos e humanos, ela sempre deve ser disponibilizada em um sistema e o 

entendimento sobre um programa de educação a distância é sempre melhor quando se 

utiliza uma abordagem dos sistemas.” (MOORE, 2013 p. 13).  

Com relação a estrutura dos cursos nesta modalidade de ensino a formação 

na área acadêmica  não difere muito de cursos realizados presencialmente, uma vez que 

em ambas as modalidades de ensino são exigidas a preparação compatível dos 

profissionais que irão atuar no ensino. No entanto, no universo da EaD, as especificidades 

estão mais centradas na utilização dos recursos tecnológicos no desenvolvimento das 

ações educacionais contribuindo para a aprendizagem e para a autonomia dos alunos que 

se utilizam desta modalidade para sua formação. Ressaltamos que, a capacitação para uso 

das tecnologias torna-se um fator primordial para a eficácia do processo de ensino e de 

aprendizagem a partir da interação com o ambiente.  

Na formação acadêmica dos profissionais da área de educação são 

desenvolvidas habilidades, para trabalhar com alunos presenciais, mas não com alunos 

cuja mediação dar-se-á através de tecnologias. Desta forma, além da formação continuada 

inerente à prática docente, a capacitação específica nas tecnologias também torna-se algo 

novo e necessário para os educadores.  

Para Moore (2013), entre as diferenças da educação a distância e o presencial 

é possível destacar o fato de que o professor não enxerga as reações do aluno. Na EaD o 

aluno recebe todas as orientações necessárias através de apontamentos do professor, não 

havendo a relação “face to face”.  

Os princípios pedagógicos que envolvem a tecnologia, nas novas formas de 

aprendizado, não se resumem ao uso da informática em sala de aula, mas sim, às 

dinâmicas que a prática docente incorpora e isso, aplica-se também, para educação 

presencial. A diferenciação que a contemporaneidade requer está nas relações, nas 

individualidades, nas diferenças. A sala de aula deixa de ser reprodução e repetição, para 

dar lugar ao novo, a criação. O saber é diferente do conhecer, o saber é movimento.  
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Para Deleuze, “aprender” consiste numa repetição da diferença que se atualiza. 

Ilustrando uma das vias deleuzianas, a ideia de um aprendizado que não se 

encerra na aquisição de um saber, mas que faz parte de um processo que será 

incessantemente recomeçado. (FORNAZARI, 2005, p. 103).  

 

Os ambientes virtuais de aprendizado (AVA) não podem ser considerados a 

informatização da sala de aula tradicional, e sob essa óptica, a diferenciação dá-se pela 

forma como o programa está estruturado e será trabalhado junto aos alunos, uma vez que 

“[...]o ambiente de aprendizado do aluno também faz parte do sistema de educação a 

distância, exercendo impacto considerável sobre a eficácia das partes do sistema 

controladas pela instituição educacional.” (MOORE, 2013, p. 25).  

 

Tecnologias e Ambientes de aprendizagem  

 

As tecnologias de informação e comunicação (TICs) utilizadas são variadas. 

Atualmente, o meio mais utilizado é a internet, nela ocorrem as mensagens de texto, de 

áudio e de vídeo, é oportunizado um meio de interação, muitas vezes, em tempo real. As 

tecnologias mais antigas como a TV, o rádio e a postal, incluindo livros, CDS e apostilas, 

além de videoconferência por telefone e satélite são utilizadas, ainda, por países menos 

desenvolvidos.  

Para Lemos (2012), em geral, estamos todos em contato com a tecnologia e 

interação, seja através de smartphones, mp3, tablets, aliados à rede sem fio (Wi-Fi, 3G, 

4G). O mundo de hoje é cibernético é o mundo da informação em toda a parte. A 

tecnologia está presente em tudo e já faz parte da nossa rotina, absorvida na cultura dessa 

geração contemporânea.  

Moore (2013) destaca, ainda, que nenhuma tecnologia é isoladamente a 

melhor para a veiculação de todo tipo de mensagem a todos os alunos, em todos os 

lugares. Em geral, as tecnologias obtêm êxito ao propósito a que se destinam desde que a 

escolha seja alinhada aos objetivos do curso e de seus estudantes. Neste sentido, as formas 

de linguagem incluem-se em busca da efetivação da comunicação e da aprendizagem, 

tornando viável o que se quer, o que se faz e o que se pensa, fazendo do jeito 

contemporâneo.  
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Não se pode desconsiderar que aprendemos em todos os espaços e que a 

informação não é um privilégio de poucos, mas o acesso de muitos. Segundo Lemos 

(2013), deixamos de ser apenas consumidores de informações, para sermos criadores e 

distribuidores desse saber. Nesse novo momento, pós-moderno, a circulação de 

informações não obedece a hierarquia da árvore (um-todos), e sim a multiplicidade do 

rizoma (todos-todos).  

Já Silva (2013), expõe que o contraditório, do ponto de vista educacional, é 

exatamente esse aspecto, ou seja, apesar de tanta evolução, a informação por si só não 

gera conhecimento. O ato de aprender depende de uma motivação interna do sujeito e de 

processos de ensino pautados em problematizadoras reflexões críticas. 

A rapidez da informação e a quantidade de dados que são disponibilizados 

todos os dias requerem a criação de um senso crítico e de um “filtro” que possibilita a 

utilização do que de fato é pertinente. E no contexto educacional surge o papel do 

professor-mediador, aquele que auxilia o estudante no processo educacional, cuja 

aprendizagem se dará dar-se-á por ele somente.  

Silva (2013) enfatiza, ainda que as pessoas, a partir deste cenário, passaram a 

ter a chance de ser agentes ativos na produção, divulgação e aquisição do conhecimento, 

quer seja ele espontâneo ou ligado a processos educacionais.  

Em se tratando de EaD a utilização de Ambientes Virtuais de Aprendizagem 

(AVA), também conhecidos como salas de aula virtuais, como espaços que cumpre a 

função de estabelecer a comunicação entre professores- alunos e alunos- alunos bem 

como dinamizar as aulas teóricas através de todos os recursos disponibilizados por este 

ambiente. A grande especificidade da modalidade de Educação a Distância é que os 

ambientes do curso são diversos: em seu local de trabalho, em sua residência, em viagem, 

em hotel, em lan house...  

Entretanto, as distrações são muitas, seja em nossa vida familiar, no trabalho 

ou em nossa vida social. A oferta de divertimentos é infinita e está presente nos ambientes 

web, o que impõe uma responsabilidade e um regramento para o estudo disciplinado.  

 

Aprender no local de trabalho ou em casa é um desafio, porque existem muitas 

distrações... [...] os alunos devem treinar a si mesmos, conscientemente, para 
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adquirir o hábito de estudo disciplinado. Eles precisam, por exemplo, 

determinar seu melhor período e o local preferido em que podem estudar á 

vontade.” (MOORE 2013 p.25).  

 

Os ambientes utilizados pelos alunos também incluem espaços de encontro 

de maneira síncrona (interativa – exemplo: reunião on line, web conferência)  ou 

assíncrona (tecnológica – exemplo: CD, páginas de internet). Nesse caso, para aproveitar 

o ambiente, os criadores definem atividades que envolvem os membros dos grupos e a 

interação em todas suas dimensões: aluno-aluno, aluno-instrutor e aluno-conteúdo. 

  

Comunicação e Linguagem  

 

Para Silva (2012) a EaD é responsável por romper com paradigmas 

educacionais tradicionais, na medida em que se torna possível estabelecer através das 

TICs a relação de ensino e aprendizagem.  

Segundo Freire (1977), abordando o contexto de uma educação dialógica a 

educação é comunicação, é, também, diálogo, na medida em que não é transferência de 

saber, mas é um encontro com sujeitos interlocutores, que buscam a significação dos 

significados. Por essa razão, a tarefa do educador é de problematizar os conteúdos que os 

midiatiza com os alunos, e não os que representam o simples ato de dissertar sobre ele, 

de dar, de estender, de entregar, como se tratasse de algo já feito, elaborado, acabado. 

Para tanto o educador precisa:  

[...] romper com a prevalência da transmissão e converter-se em formulador de 

problemas, provocador de interrogações, coordenador de equipes de trabalho, 

sistematizador de experiências, e memória viva de uma educação que, em lugar 

de aferrar-se ao passado, valoriza as possibilidades de diálogo entre culturas e 

gerações. (DOTTA, 2007, p. 38)  

 

Neste contexto, o educador passa a ser o mediador do processo de 

aprendizagem, totalmente baseado na comunicação e fundamentado na interatividade 

com o estudante. Essa troca de comunicação deve ser estendida para as relações educador-

educando e educando-educando. O autor reforça, este pensamento ao afirmar que o 

educador não é o único emissor, mas o agenciador da comunicação e, nesse caso, precisa 
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se apropriar de um discurso que dê primazia às interações das relações envolvidas no 

processo educacional.  

O grande desafio da EaD está em realizar a prática do diálogo entre o 

educador e educando, em função das estruturas existentes. Se pensarmos em internet 

encontraremos inúmeros benefícios, mas também muitas dificuldades a serem superadas, 

sejam elas de ordem técnica, tecnológica ou, até mesmo, inabilidades pessoais que 

acabam causando desmotivação ao uso.  

Cabe destaque e deve ser citado neste ensaio é o fato de que o estudante, 

muitas vezes, possui maior facilidade de contato com o professor que atua na EaD do que 

o presencial já que o contexto oportuniza uma consulta individualizada, sem a 

interferência dos demais colegas e sem restrição de tempo e espaço. Essa comunicação, 

muitas vezes, dá-se utilizando as tecnologias existentes, sejam mídias sociais, sejam 

mensagens instantâneas via celular, sendo que nesse último caso, o educando de forma 

síncrona mantém essa relação com o professor.  

Outro fator que deve ser levado em consideração, segundo Dotta (2007), é o 

de que não se tem o domínio da linguagem desenvolvida em trocas comunicativas na 

internet e, ao invés de nos lançarmos para a compreensão desse novo sistema linguístico, 

tendemos julgar como algo prejudicial para a Educação distanciando as possibilidades 

educativas existentes nesse meio.  

Para Vygotsky apud Dotta (2007, p. 69), o desenvolvimento humano dá-se 

por meio da apropriação de sistemas simbólicos, isso significa que quanto mais sistemas 

simbólicos internalizarmos, mais nos desenvolveremos. Bakhtin apud Dotta (2007, p. 78) 

destaca ainda que a comunicação verbal é sempre acompanhada de atos sociais de caráter 

não verbal como gestos e expressões faciais. Para essa análise, na EaD utilizamos apenas 

a linguagem escrita, sendo basicamente as trocas textuais.  

Por essa razão, as simbologias utilizadas na internet acabam adotando papéis 

de interjeições, expressões sociais e interpessoais. Os símbolos e a forma como são 

escritos, os textos e mensagens, acabam assumindo significados diferentes. Os 

mecanismos e ferramentas utilizadas nos ambientes virtuais acabam assumindo também 

esse papel de balizadores e direcionadores de cada forma de expressão. Como exemplo 
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dessa dinâmica podemos citar os chats, espaço em que a linguagem e a comunicação dão-

se de forma direta, síncrona e informal. Já para o desenvolvimento de artigos, a 

comunicação requer a formalidade da língua e a comunicação passa ser elemento de 

avaliação.  

Segundo Ausubel apud Moreira (2014):  

[...] a aquisição da linguagem é que, em grande parte, permite aos seres 

humanos a aquisição, por aprendizagem significativa receptiva, de uma vasta 

quantidade de conceitos e princípios que, por si sós, poderiam nunca descobrir 

ao longo de suas vidas. Por outro lado, o escopo e complexidade das ideias e 

conceitos adquiridos por aprendizagem significativa tornam possíveis, e 

promovem um nível de desenvolvimento cognitivo que seria inconcebível sem 

a linguagem. Em virtude das cruciais contribuições que tanto o poder 

representacional dos símbolos como os aspectos refinadores da verbalização 

trazem para a conceitualização, a linguagem, evidentemente, determina assim 

como reflete, as operações mentais (nível de funcionamento cognitivo 

envolvido na aquisição de conceitos abstratos e de ordem superior). 

(MOREIRA, 2014, p.6)  

 

Partimos, então, do pensamento destacado pelo autor, de que a complexidade 

das ideias adquiridas por aprendizagem significativa seria inconcebível sem a linguagem.  

O autor faz uma menção qualitativa a necessidade da linguagem nos 

processos de cognição. Destaca ainda as palavras argumentando que:  

[...] é somente porque significados complexos podem ser representados por 

palavras [...] que são possíveis as operações combinatórias e transformativas – 

de abstração, categorização, diferenciação e generalização – de conceitos 

conhecidos em novas conceitualizações. Ideias genéricas simplesmente não 

são suficientemente manipuláveis para levar a cabo tais operações. É a 

exploração da manipulabilidade única das representações simbólicas que 

permite a construção de novos conceitos e proposições que transcendem 

largamente – em termos de inclusividade, generalidade, clareza e precisão – o 

nível de abstração que poderia ser atingido se os conceitos não fossem 

representados por palavras [...] (MOREIRA, 2014, p.3)  

 

Partindo destas premissas levantadas por Moreira (2014), Baron apud Dotta 

(2007, p. 89) discorre que na EaD, com base na importância dos processos comunicativos, 

ocorre a reformulação dos sistemas linguísticos, espaço em que se verifica a alternância 

da linguagem escrita e falada nos ambientes virtuais, sugerindo, então, a ocorrência de 

uma linguagem híbrida desse meio.  
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Considerações Finais  

 

Recorrendo à memória de nossa existência podemos facilmente identificar o 

convívio, desde a infância, com diferentes grupos sociais e das aprendizagens realizadas. 

Todos os momentos vividos e convividos resultam-nos em aprendizagens, mesmo que 

não tenhamos clareza, consciência disto. Desta forma, podemos crer que ensinamos e 

aprendemos em diferentes tempos e espaços nas interações que realizamos no decorrer 

de nossa existência. O processo de formação à distância compõe uma das partes do 

aprendizado, pois outras somam-se a ela e constituem o sujeito real. 

Segundo Brandão (2005): 

“Assim é que podemos chamar cada uma destas unidades de vida e de destino 

de comunidades aprendentes. Pares, grupos, equipes, instituições sociais de 

associação e partilha de vida. Lugares onde ao lado do que se faz como o 

motivo principal do grupo (jogar futebol, reunir-se para viver uma experiência 

religiosa, trabalhar em prol da melhoria da qualidade de vida no bairro, e assim 

por diante) as pessoas estão também inter-trocando saberes entre elas. Estão se 

ensinando e aprendendo”. (BRANDÃO, 2005, p. 87) 

 

Neste sentido, interagimos com diferentes tipos de comunidades aprendentes, 

constituídas por singulares saberes, habilidades e maturidades. Cada componente de um 

determinado grupo, age, responde e interage conforme suas experiências pessoais e de 

interação. Em decorrência destas vivências vamos nos constituindo enquanto pessoas, 

enquanto profissionais.  

Reconhecemos o espaço de um curso em EaD, como sendo uma comunidade 

aprendente, pois favorece a expressão, entre seus componentes, dotados de diferenças 

pessoais, de posturas, crenças, valores e diferenças epistemológicas, bem como um 

recurso facilitador para sensibilização das pessoas, hoje tão desacreditadas das relações 

humanas, devido a altos índices de violências e comportamentos desumanos. Por não 

estar com a imagem frente a frente com outro ser, temos uma oportunidade para 

colocarmo-nos abertos a um diálogo sem melindres, sem máscaras e deixar fluir o 

verdadeiro pensar. 

O diálogo, segundo Freire (2005), é o “encontro dos homens, mediatizados 

pelo mundo, para pronunciá-lo, não se esgotando, portanto, na relação eu-tu” (FREIRE, 

2005, p.91). Neste contexto, o diálogo em EaD constitui-se num dos caminhos, no qual 
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os sujeitos constroem-se e movimentam-se em busca do seu eu social. Assim, na relação 

de mediação entre os envolvidos no processo educativo, para que ocorra um diálogo 

autêntico, deve fundamentar-se no respeito a singularidade humana, na crença da 

capacidade que o sujeito tem de superar-se. 

E por fim, concluímos que a comunicação e a linguagem efetivam-se quando 

percorremos um caminho em direção ao outro, isto é, tornamo-nos companheiros/ 

cúmplices nesse processo dialógico.  Para isso, não basta escrever bem, utilizando 

corretamente as regras gramaticais. É preciso ir, além disto, oportunizando ao outro 

espaço para manifestação de suas ideias, de seus pontos de vista, dialogando de modo que 

o outro sinta-se respeitado, isto é, numa troca democrática de ideias, estabelecendo um 

clima de parceria, de confiança e de reconhecimento das diferenças de tempo e espaços 

que os constituem, criando, desta forma uma relação de empatia e sinergia.  

 

REFERÊNCIAS 

 

BRANDÃO, Carlos Rodrigues. Comunidades Aprendentes. In: JUNIOR, Luiz Antônio 

Ferraro (Org). Encontros e Caminhos: Formação de Educadores Ambientais e Coletivos 

educadores. Brasília: MMA, Diretoria de Educação Ambiental, 2005.   

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Profissional e Tecnológica. 

Educação Profissional e tecnológica: legislação básica – Técnico de nível médio/ 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. 7. Ed. – Brasília: MEC, SETEC, 

2008.  

DOTTA, Sílvia. Desafios para o Diálogo em Educação a Distância. Disponível em:  

http://arquivos.unama.br/nead/fit/modulo_4/html/materiais/desafios_para_dialogo_educ

acao_distancia.pdf  Acesso em: 08 de mai. 14  

FORNAZARI, Sandro. Tese de Doutorado, 2005. O esplendor do ser: a composição da 

filosofia da diferença em Gilles Deleuze (1952-68). São Paulo – USP.  

FREIRE, Paulo. Extensão ou Comunicação? Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977.  

LEMOS, André. Cibercultura: tecnologia e Vida social na cultura contemporânea. 6ed. 

Porto Alegre: Sulina, 2013.   

MOORE, Michael G. Educação a Distância: sistema de aprendizagem on-line. Michael 

G. Moore, Greg Kearsley; tradução Ez2translate; revisão técnica Renata Aquino 

Ribeiro.3.ed. São Paulo: Cengage Learning, 2013.  

MOREIRA, Marco Antonio. Linguagem e aprendizagem significativa. Disponível em: 

http://www.if.ufrgs.br/~moreira/linguagem.pdf. Acesso em: 9 de jan. 2014.  



 

 

Grupo de Pesquisa Discurso Pedagógico  Muitos caminhos, um destino: Conversas sobre educação 

 
64 

SILVA, Camila Gonçalves; FIGUEIREDO, Vitor Fonseca. Ambiente Virtual de 

Aprendizagem: Comunicação, interação e afetividade na EAD. Revista Aprendizagem 

em EAD. Ano 2012. Volume 1. Taguatinga/DF. Outubro de 2012.  

SILVA, Robson Santos da. Gestão de EAD – Educação a Distância na Era Digital. São 

Paulo: Novatec Editora Ltda, 2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Grupo de Pesquisa Discurso Pedagógico  Muitos caminhos, um destino: Conversas sobre educação 

 
65 

CONTRIBUIÇÕES BAKHTINIANAS NA ELABORAÇÃO DE UM 

CURRÍCULO EMBASADO NO DISCURSO PEDAGÓGICO 

Alexandre Kerson de Abreu 

Leandro Haerther 

Maria Regina Rosa Lima 

 

onsiderando-se que muito ainda nos falta aprender sobre os processos de 

construção, seleção, organização e avaliação do conhecimento curricular, 

especialmente sobre como estes processos relacionam-se com a sociedade e 

sobre como podemos orientá-los para que favoreçam as crianças dos setores populares,  

estudos  visaram, basicamente, a calcular as chances das crianças de diferentes origens 

sociais a vencerem as diversas barreiras do sistema escolar, levando em conta a 

desigualdade em Educação. 

Sabe-se que muitos estudos foram orientados pela crença de que as escolas 

poderiam mudar a sociedade e pela convicção de que desigualdade em educação era tanto 

injusta como ineficiente. Portanto, neste trabalho, fixei-me em dois pontos: um que se 

situa nas discussões a respeito de currículo e em outro que se situa nas discussões a 

respeito do discurso pedagógico. 

No primeiro ponto, busca-se a recuperação da noção de currículo proposta 

por Silva (1997) no texto "Currículo e Cultura: Uma Visão pós-Estruturalista", no qual o 

autor faz uma discussão das tendências curriculares no Brasil, partindo de noções como: 

currículo tradicional, crítico e pós-crítico, que tiveram em seu bojo de discussão e 

problematização o conceito de cultura. 

Na visão humanista, mais tradicional, Silva mostra-nos que o currículo é 

elaborado a partir de um conjunto de conhecimentos, eleito no grande arcabouço cultural 

da sociedade devendo ser transmitido nas escolas para os estudantes das mais diferentes 

idades e classes sociais. Sendo esse conhecimento o mesmo indefinidamente. Em torno 

do conhecimento selecionado, existe um consenso e uma suposta coincidência entre a 

natureza desse conhecimento e a natureza do conhecimento dos estudantes a quem ele é 

dirigido. 

Segundo o autor, os programas escolares privilegiam a divulgação e a 

veiculação de um conhecimento de determinado extrato da cultura. No que diz respeito à 

C 
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maneira de transmissão desse conhecimento, observamos uma busca de homogeneização 

que pressupõe uma atitude passiva daquele que conhece em relação ao transmitido. Esta 

visão baseia-se em uma perspectiva conservadora da função social e cultural da escola e 

da educação. (Silva, 1997, p. 07) Vale destacar, também, que este conhecimento é tratado 

como estático, único, não pressupondo mudanças ou mesmo diferentes interpretações 

sobre os mesmos fenômenos científicos trabalhados. 

Embora Silva trabalhe com os mesmos pressupostos do currículo humanista, 

na visão tecnicista de currículo, existe uma diferenciação básica: as dimensões 

instrumentais e econômicas passam a ser determinantes na confirmação da supremacia 

deste ou daquele conhecimento em detrimento de outros. A concepção técnica de 

currículo não só determinou a produção dos conhecimentos escolares como orientou a 

constituição dos procedimentos na transmissão desses conhecimentos. O importante nesta 

visão era valorizar a cultura do aluno, buscando maneiras mais eficazes para ensinar-lhe, 

com êxito, o conteúdo técnico-humanista. 

 Enquanto que na concepção de currículo baseada na análise neomarxista da 

educação, o entendimento de Silva é de que as instituições escolares estão voltadas para 

a manutenção da estrutura social da sociedade capitalista. 

Nesta perspectiva, o currículo é visto como reprodutor da estrutura de classe 

e suas mudanças históricas. As reformulações visavam à manutenção desta estrutura. As 

críticas realizadas pelos teóricos marxistas quanto às visões de currículo humanista e 

técnico, produziu a incorporação, nos textos curriculares, a preocupação em olhar como 

o aprendiz aprende e como trabalhar os conteúdos selecionados, ainda que elitistas, para 

que fossem incorporados a uma nova visão de cultura. Percebemos que a cultura 

produzida e valorizada pela sociedade ainda é vista como o produto de um único grupo 

social que sobressaiu à cultura de outros grupos sociais. 

A visão pós-estruturalista, apresentada por Silva, orienta a discussão de 

currículo na centralidade do papel da linguagem e do discurso na constituição do social. 

(Silva, 1997, p.8).  Dessa forma, os conhecimentos escolares são entendidos como 

fazendo parte da cultura, já que esta é produzida na prática humana de significação.  
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A visão de cultura nesta corrente 

 

Para a construção de textos curriculares, pressupõe-se que os conflitos entre 

diferentes culturas precisariam aparecer e que o consenso cultural ocorreria num processo 

de negociação de significados. Embora estabelecido o consenso, este não seria 

permanente, até por que ele estaria sujeito a um processo de contínua elaboração. 

Conforme o que nos anuncia as correntes pós-estruturalistas, o trabalho da 

cultura é incerto e indeterminado, de modo que a prática humana de significação e 

produção cultural não fica reduzida ao registro e à transmissão de significados fixos e 

imóveis. A produção de significados, portando, torna-se constante. 

Portanto, o currículo, nesta última perspectiva, 

[...] pode ser visto como uma prática de significação. O currículo 

também pode ser visto como um texto, uma trama de significados, pode 

ser analisado como um discurso, pode ser visto como uma prática 

discursiva. E como prática de significação, o currículo, tal como a 

cultura é, sobretudo, uma prática produtiva. (Silva, 1997, p. 13) 

 

O segundo ponto,  situa-se na discussão das concepções de linguagem, tomo 

como referência o trabalho apresentado no texto de Bakhtin (1986) Marxismo e filosofia 

da linguagem Neste trabalho o autor faz uma retrospectiva de duas grandes correntes 

linguísticas do início do século XX, denominado por ele de subjetivismo idealista e 

objetivismo abstrato, apresentando uma análise geral dos pressupostos básicos dessas 

correntes para, em seguida, propor sua concepção de linguagem a qual denomina 

concepção marxista de linguagem, conhecida também como concepção sócio- 

interacionista da linguagem. 

O subjetivismo idealista, cujos representantes mais conhecidos são: 

Humboldt, Steintahl, Wundt, Vossler e Croce, e tem como fenômeno-base o ato de fala 

individual e como fonte o psiquismo individual. Esta corrente interessa-se pela criação 

individual da língua, já que a língua enquanto produto desta criação poderá ser estudada 

como produto acabado, sistema estável passível de compreensão. Para esta concepção o 

importante do ponto de vista da evolução da língua, como diz o autor quando comenta a 

contribuição de Vossler para o aprimoramento desta concepção, é a realização estilística 
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e a modificação das formas abstratas da língua, de caráter individual e que dizem respeito 

apenas a esta enunciação. (Bakhtin, 1986, p. 76) 

Já o objetivismo abstrato, cujos representantes são: Saussure, Bally, Meillet, 

Dietrich e Marty, tem como fenômeno-base o sistema linguístico, que é o sistema das 

formas fonéticas, gramaticais e lexicais da língua. (Bakhtin, 1986, pp. 77). O interesse 

maior desta corrente é compreender os traços idênticos que permitam que, para dada 

comunidade de falantes, o sistema linguístico seja compreendido. Para esta concepção, o 

importante é a identidade normativa, a unicidade do sistema linguístico que se sobrepõe 

à realização individual da língua aos atos de fala. Nesta perspectiva, a língua é um sistema 

estável, imutável, de formas linguísticas submetidas a uma norma fornecida tal qual à 

consciência individual e peremptória para esta. (Bakhtin, 1986, p. 82) 

Contrapondo-se ao subjetivismo idealista, Bakhtin/Volochinov nos diz que 

não é a atividade mental que organiza a expressão verbal e sim que é a expressão que 

organiza a atividade mental, que a modela e determina a sua orientação. (1986, p. 112). 

De acordo com o vislumbrado aqui, entende-se o quanto a forma do discurso curricular 

orienta o conteúdo nele inserido. Segundo Bakhtin, qualquer que seja o aspecto da 

expressão-enunciação considerado, ele será determinado pelas condições reais da 

enunciação em questão, isto é, antes de tudo pela situação social mais imediata visto que 

a enunciação é o produto da interação de dois indivíduos socialmente organizados. (1986, 

p. 112) A interação verbal é, pois, o centro criador e organizador da palavra, a qual é 

determinada tanto pelo fato de que procede de alguém, como pelo fato de que se dirige 

para alguém. Ela constitui justamente o produto da interação do locutor e do ouvinte. 

(Bakhtin, 1986, p. 113) 

Contrapondo-se ao objetivismo abstrato, Bakhtin/Volochinov mostra-nos que 

as formas da língua são um produto das relações sociais estabelecidas pelos interlocutores 

e não definidas exclusivamente por um sistema abstrato de formas linguísticas. Disto 

resulta que os estudos linguísticos não têm que tomar como centro as formas linguísticas 

de um determinado grupo social de interlocutores e sim tomar como centro as unidades 

reais da cadeia verbal: as enunciações: 
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Enquanto um todo, a enunciação só se realiza no curso da comunicação 

verbal/, pois o todo é determinado pelos seus limites, que se 

configuram pelos pontos de contato de uma determinada enunciação 

com o meio extra-verbal e verbal (isto é, as outras enunciações). 

(Bakhtin, 1986, p. 125) 

 

Dessa forma, a língua, na visão de Bakhtin constitui um processo de evolução 

ininterrupto, que se realiza através da interação verbal social dos locutores e o produto 

desta interação, a enunciação, tem uma estrutura puramente social, dada pela situação 

histórica mais imediata em que se encontram os interlocutores. (Bakhtin, 1986, p. 127) 

 A concepção de linguagem, então, que passará a reger minhas análises terá 

como foco a interação verbal entre os locutores e a enunciação conforme proposto por 

Bakhtin. 

Já a concepção de currículo pós-estruturalista proposto por Silva (1997), 

enquanto uma prática de significação, um texto, uma trama de significados, uma prática 

discursiva, considerando-se que em toda a proposta curricular mostra-nos que há, 

explícita ou implicitamente, uma concepção de linguagem. 

Para construir a relação entre o conceito de currículo e o conceito de 

linguagem foi preciso construir uma ponte que os interligasse. O conceito de gênero do 

discurso, também proposto por Bakhtin (1992), passou a ser esta ponte: 

Estes três elementos (conteúdo temático, estilo e construção composicional) 

fundem-se indissoluvelmente no todo do enunciado, e todos eles são marcados pela 

especificidade de uma esfera de comunicação. Qualquer enunciado considerado isolado 

é, claro, individual, mas cada esfera de utilização da língua elabora seus tipos 

relativamente estáveis de enunciados, sendo isso que denominamos de gênero do 

discurso. (Bakhtin, 1992, p. 279) 

O que se evidenciou é que a produção curricular, produzida no período que 

se inicia na década de 30 e que vai até os meados da década de 60, que genericamente faz 

parte de uma tendência curricular humanista, como apontado por Silva (1997), veiculou 

uma concepção de linguagem ideal, única. Em um segundo momento a produção 

curricular da década de 70, influenciada por uma concepção eminentemente técnica de 

currículo, procurou para sua sustentação, uma concepção de língua objetiva, ainda que 
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abstrata, com ênfase na eficiência da comunicação. Num terceiro momento, a partir da 

década de 80, a produção curricular, ainda com ênfase técnica, mas atravessada por 

críticas a esse modo de produção, foi colocada em xeque pela concepção de linguagem 

que procurou veicular, visto que a concepção de língua baseada na interação verbal 

colocou questões para a natureza prescritiva do gênero curricular em que esta produção 

está inscrita. 

De um certo modo pode-se falar de um paradoxo que se instaura nos 

documentos curriculares nas décadas de 80 e 90 e que pode ser formulado pela seguinte 

questão: Quais implicações e quais consequências advêm de um documento prescritivo 

veicular e fundar-se em uma concepção de língua baseada na interação verbal, no 

diálogo? 

Pudemos detectar que os documentos oficiais procuraram, de um determinado 

modo, normatizar e fixar um discurso sobre a linguagem, discurso este que é 

multifacetado e que considera a língua instável enquanto um sistema de referência. O 

discurso curricular, por sua vez, procura oficializar esta concepção de linguagem, 

instaurando-se, assim, um paradoxo entre uma normatização/ fixação/ estabilidade do 

documento curricular que genericamente, denomino de prescrição, e a 

instabilidade/indeterminação/ mobilidade da concepção de linguagem fundada no 

diálogo. De um certo modo, esta luta expressa a luta das forças centrípetas versus as forças 

centrífugas da língua apontada por Bakhtin (1988). 

Sabe-se que, de uma certa maneira, o discurso que veicula a concepção de 

linguagem sócio- interacionista, fundado no diálogo, na necessidade de outro para 

constituí-lo, está associado a um discurso progressista nas teorias linguísticas. No entanto, 

quando esse discurso progressista é veiculado em um gênero do discurso oficial, suas 

consequências ficam marcadas também pelo gênero do discurso que o veicula. O discurso 

curricular foi enformado pelo gênero do discurso existente, que tem a seguinte construção 

composicional: o que deve ser o ensino, como deve ser o ensino e o que deve ser o 

conteúdo de ensino. 
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O que observamos, portanto, é que as formas estáveis dos enunciados dadas 

pelo gênero oficial acabam por constranger os seus produtores. Machado resume assim 

esta posição: 

Pode-se pensar, entretanto, ao lado de Fairclough (1989), 

que existem determinadas situações em que há fortes 

relações de poder instituídas entre os interlocutores, nas 

quais o gênero é na verdade escolhido pelo participante 

que tem mais poder, que deixa um maior ou menor grau de 

liberdade aos interlocutores com menos poder. Entretanto, 

a partir do momento em que essa escolha fosse 

estabelecida, ela se constituiria também como uma forma 

de auto-restrição, uma vez que as convenções e restrições 

do gênero se aplicariam a todos os participantes da 

interação. (Machado, 1998, p. 12) 

 

Isto explicaria, em parte, por que os documentos curriculares ficam tão 

preocupados em esclarecer por que eles não são impostos ou taxativos. De um lado, os 

produtores do documento, ainda que procurem veicular um conjunto de ideias mais 

progressistas, acabam por ser constrangidos pelo gênero do discurso oficial, com uma 

característica fortemente prescritiva. Por outro lado, os seus prováveis leitores- 

professores -, ainda que façam a leitura do documento e procurem interpretar ao seu 

próprio modo o conteúdo temático nele presente, não podem desconsiderar sua condição 

de leitor, e também serem constrangidos, pelo fato de que o mesmo tem uma característica 

fortemente prescritiva, marcando também a produção de sentidos decorrentes da leitura. 

Seria essa uma emboscada, da qual não se pode sair? 

Não é bem assim. Podemos recorrer novamente a Machado para explicitar 

uma possibilidade: 

Ora, da mesma forma, quando se alteram as condições sociais no 

decorrer da História, alteram-se os gêneros, podendo estes desaparecer 

ou transformar-se, ou ser criados, de acordo com as necessidades, 

interesses e condições de funcionamento dos grupos sociais que as 

utilizam, alterando-se também as formas de atividades a eles 

associadas. Dessa forma, a transformação, a exploração das 

possibilidades de cada gênero, o seu enriquecimento, seriam formas de 

se transformar a própria atividade ligadas a eles. (Machado, 1998, p. 

15) 
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Ou melhor, para que o discurso curricular e a concepção de linguagem 

possam estar condizentes com uma postura mais progressista, é necessário que eles sejam 

veiculados por um gênero do discurso transformado. 

Nas décadas de 80 e 90, mesmo com fortes críticas à produção curricular, e 

especificamente ao documento curricular, e com o advento de um discurso que enfocava 

a resistência às formas tradicionais de opressão ideológica (Giroux, 1986, e Apple, 1989), 

o documento curricular, mesmo veiculando um conteúdo temático mais progressista não 

foi transformado, nem explorado, tendo, enfim, a sua forma inalterada. 

Os sujeitos, quando penetram na linguagem, penetram nas formas do discurso 

- no gênero do discurso e nas formas da linguagem - no sistema linguístico. As práticas 

discursivas desse sistema linguístico não só são determinadas pelo gênero do discurso 

como também os gêneros do discurso são produtos dessas práticas. Quando da atividade 

linguística, trabalho do sujeito com a língua, o gênero do discurso pode estar sendo 

reproduzido, mas pode também ser transformado: 

Essa transformação pode ocorrer através da combinação de vários tipos 

de gêneros, pela introdução do estilo do gênero em outro, ou pelo 

empréstimo de um gênero próprio de uma determinada instituição a 

uma outra instituição. Além disso, sobretudo em sociedades complexas 

e em processo de transformação acelerado, num mesmo momento 

histórico, podem conviver tipos de gêneros - ou subtipos de um mesmo 

gênero – que competem entre si para serem os dominantes numa 

determinada esfera social, refletindo as mudanças, as lutas sociais e as 

diversas posições de ordem ideológica. (Machado, 1998, p. 16) 

 

O processo de transformação, segundo Fairclough em Machado, 1998, é, 

sobretudo, desencadeado em situações reais de produção nas quais os produtores 

encontram-se diante de problemas decorrentes da não disponibilidade de gêneros 

condizentes com a situação verbal mais imediata e que estão relacionados a três aspectos 

da produção verbal: aos conteúdos, às relações interpessoais e às posições do sujeito. 

Um primeiro problema decorre do fato de o produtor (ou produtores) querer 

dizer o que quer dizer e não encontrar, nas formas institucionalizadas de interlocução, um 

modo compatível com aquilo que quer dizer. Ocorre então uma incompatibilidade entre 

o que quer dizer e a forma em que vai dizer o que quer. Um segundo problema decorre 

do fato de o produtor (ou produtores) não encontrar uma definição clara entre as relações 
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sociais dele e a de seus interlocutores mais próximos, ou mesmo do destinatário de sua 

produção. Por fim, podem ocorrer problemas em relação à própria posição que ocupa 

enquanto produtor e em relação à posição que ocupam seus possíveis destinatários: 

Segundo Fairclough ainda, esses três tipos de problemas apresentariam 

um aspecto discursivo, no sentido de que poderiam ser observados 

concretamente no próprio discurso, como consequência do fato de que 

as convenções discursivas estariam sendo desestabilizadas, 

desestruturadas, isto é, do fato de que uma relação relativamente estável 

entre os gêneros estaria começando a se romper numa determinada 

ordem social. Diante dessa situação problemática, na qual os produtores 

não se encontrariam seguros com os modos habituais de agir, tornar-se-

ia necessária uma nova reestruturação, que se realizaria através de um 

processo criativo de combinação de tipos de gêneros diferentes. 

(Machado, 1998, p. 18) 

 

A desestabilização apontada acima pode ser vista nos documentos oficiais da 

década de 80, principalmente na "Proposta Curricular para o Ensino de Língua Portuguesa 

1° Grau" em boa parte do país. Neles encontramos indícios de um gênero do discurso 

mais acadêmico, onde a argumentação é o indício mais forte. Na medida em que o 

documento curricular for tomado por outros gêneros do discurso, há a possibilidade de 

criação de um conjunto de práticas discursivas que possibilitem a criação de um gênero 

do discurso que, ao veicular uma concepção de linguagem dialógica veicule também um 

uso mais democrático e dialógico do documento curricular: 

Os textos assim construídos apresentariam marcas formais que 

evidenciariam essa nova reestruturação, pois, quando esse processo 

envolve uma combinação de gêneros, é de esperar a ocorrência da 

diversidade nessas marcas. Essa nova reestruturação, efetuada por 

produtores particulares, em textos particulares, em resposta a 

experiências particulares problemáticas, pode ter por resultado a 

constituição de um novo gênero com suas características próprias. 

(Machado, 1998, p. 18) 

 

Já que os gêneros do discurso não são imutáveis e nem estão associados a 

uma ordem natural, imutável, há a possibilidade de constituirmos dois tipos possíveis de 

práticas educacionais e, consequentemente, de produção curricular, conforme diz 

Fairclough (1989) em Machado, 1998: numa ponta, uma prática que procura configurar-

se como mera reprodução do já-dito, dos gêneros do discurso já-dados e que, procura 

manter os conteúdos tradicionalmente aceitos e firmar as posições de sujeito e de relações 
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sociais institucionalmente instituídas; na outra ponta, uma prática que procura trazer à luz 

e problematizar as posições dos sujeitos já-dadas na sociedade, questionar os conteúdos 

tradicionalmente aceitos, bem como as relações sociais institucionalmente estabelecidas, 

procurando fomentar a transformação das ordens do discurso já-dadas e dos gêneros 

correspondentes. 

Este gênero do discurso, documento curricular oficial, não é condizente com 

a concepção de movimento, incompletude, instabilidade que está presente na concepção 

de linguagem sócio-interacionista. É preciso, pois, trabalhar com uma concepção de 

educação não como lugar da transmissão e de reprodução dos conhecimentos socialmente 

produzidos, mas como lugar de produção de práticas culturais, com todas as 

consequências que isto traz, inclusive transformando o gênero do discurso. 

 

Considerações finais 

 

Como educadores é de suma importância, incorporarmos no documento 

oficial o discurso crítico, em uma forma crítica, revelando várias tendências que 

dialoguem e que briguem pela hegemonia no diálogo entre si, para propor um documento 

onde o diálogo esteja presente e não o discurso sobre ele. 

Nessa perspectiva, o currículo deve ser visto não apenas como a 

expressão ou a representação ou o reflexo de interesses sociais 

determinados, mas também como produzindo identidades e 

subjetividades sociais determinadas. O currículo não apenas representa, 

ele faz. É preciso reconhecer que a inclusão ou exclusão no currículo 

tem conexões com a inclusão ou exclusão na sociedade. (Goodson, 

1995, p. 10) 

 

Quando acontecer de estarmos envolvidos na construção de novas propostas 

de ensino e, estivermos discutindo currículo nas instituições de ensino, é necessário 

também construirmos novos modos de dizer o que queremos dizer. 
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ENUNCIADOS E A VARIAÇÃO LINGUÍSTICA: Bakhtin & Bernstein – Uma 

aproximação possível 

Luciane Albernaz de Araujo Freitas 

Márcia Helena Sauaia Guimarães Rostas     

 Maria Regina Rosa Lima 

 

 

 

(...) todos os nossos enunciados dispõem de uma forma padrão e relativamente 

estável de estruturação como um todo. Possuímos um rico repertório dos 

gêneros do discurso orais (e escritos) 

Bakhtin (1997) 

 

 

ivemos um período de mudanças generalizadas na sociedade e, 

especialmente, no Brasil, no sistema educacional. No plano mais geral 

vemos essas transformações ocorrendo em todas as áreas. O sistema 

educacional também tem alterado a sua dinâmica, de modo articulado com o conjunto 

dessas transformações.  

Globalização, sociedade da informação, mudanças nas relações de trabalho e 

exigência de novas competências do trabalhador, crise ambiental, são alguns dos aspectos 

básicos que precisam ser considerados no processo de qualificação dos sujeitos da cultura 

e, em especial, daqueles que são profissionais da educação que retroalimentam esse 

processo.  

O presente texto, objetiva expor alguns motivos da necessidade de ter os 

gêneros do discurso como objetos de ensino/aprendizagem na escola e as implicações que 

estão envolvidas nessa escolha. A partir da década de 80 é que se começa a pensar o 

ensino dos diferentes gêneros discursivos. 

Enquanto que Bernstein, com sua teoria sobre os códigos linguísticos, abriu 

caminho, dessa forma dando-nos uma visão bastante ampliada da sociedade; pois, além 

de perceber que a sociedade é organizada de forma tal que a ideologia da classe dominante 

é imposta de maneira tácita à classe dominada, ele concluiu que a forma mais natural de 

se manter essa imposição seria através da linguagem. 

Conforme a teoria de Bakhtin, a utilização da língua efetua-se em forma de 

enunciados (orais ou escritos) (1992, p. 279). Isto quer dizer que todo e qualquer uso de 

V 
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algum recurso linguístico deve ser estudado no âmbito da sua realização, em função da 

intenção do locutor, da imagem que ele tem de seu ouvinte, da situação sociohistórica da 

qual faz parte. Elaborar um enunciado sob essas condições diz sobre seu estilo e 

caracteriza um gênero discursivo. 

Esse trabalho vem buscar o ponto de convergência entre esses autores no que 

tange à linguagem e os enunciados e, apontar como a democratização do ensino e, por 

conseguinte, o encontro e a comunicação entre as diferentes classes sociais no ambiente 

escolar podem conduzir o aluno pertencente às camadas populares à perpetuação de seu 

status na sociedade, uma vez que o nível linguístico e cultural por ele dominado é relegado 

a uma posição inferior e de desprestígio quando comparado ao nível linguístico e cultural 

da classe social dominante. 

Tendo em vista esse panorama então, faz-se necessário que seja exposta a 

noção de Gênero Discursivo e os seus pressupostos, o que será feito a seguir. 

 

OS ENUNCIADOS NO DISCURSO NA VISÃO BAKHTINIANA 

 

O discurso não pode ser encarado como simplesmente texto. O discurso 

transcende o texto, uma vez que se constitui nas relações que se estabelecem antes e 

durante a sua produção e também nos efeitos que são produzidos pelo texto. O texto, as 

orações e as palavras sozinhas não expressam qualquer juízo de valor; o texto, de certa 

forma, não tem autoria, não é de ninguém, a menos que situado na boca de um sujeito 

constituído nas relações sociais e na História, e ouvido por um outro que também é sujeito, 

também dessa forma constituído; quando isso ocorre, deixa de ser texto e, passa a ser um 

enunciado.  

O discurso se constitui nas relações entre os enunciados e enunciatários. Cabe 

salientar ainda que o sujeito, dentro da noção bakhtiniana, situa seu discurso em relação 

aos discursos do outro, sendo esse outro não somente aquele a quem se dirige o discurso, 

que seria o nível intradiscursivo, mas também outros discursos historicamente 

constituídos e que ganham voz no discurso do sujeito, portanto definindo o nível 
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interdiscursivo. Aqui apresentamos a constituição ideológica, histórica e social do sujeito; 

como também a importância da linguagem na formação da mente dos sujeitos.  

O enunciado não encerra o fenômeno discursivo de maneira plena: o mesmo 

pode manifestar discursos diferentes de acordo com quem fala, para quem fala, de onde 

fala, como fala, entre outros. 

Da mesma forma, somente uma noção que leve também em conta os fatores 

extra-texto pode ser adequada para abranger os processos envolvidos na comunicação 

verbal. Aqui, cabe perguntarmos: no que tudo isso se relaciona ao ensino? Pois bem, para 

que os alunos possam participar das práticas sociais de forma plena, é necessário que 

consigam contextualizar aquilo que aprendem nas aulas de Língua Portuguesa; é preciso 

que consigam trabalhar com o conhecimento linguístico também fora das aulas; é preciso, 

portanto, que tenham em mente a noção de enunciado. 

 Há a necessidade de que os professores expressem essa noção em suas aulas, 

dando-lhes os mecanismos necessários para que possam trabalhar plenamente com a 

linguagem enquanto meio de comunicação verbal que serve à significação do mundo e da 

sociedade, e não simplesmente com a língua enquanto sistema de signos.  

O enunciado é a unidade mais útil numa análise que pretenda enxergar o 

fenômeno de comunicação verbal ,que leva em consideração a linguagem em seu uso, 

seja na instância cognitiva ou discursiva, tendo em conta que o discurso, efeito de sentido 

produzido na interação entre sujeitos sócio-historicamente e ideologicamente 

constituídos, sujeitos que estão também imersos nos discursos anteriormente produzidos, 

só se constitui enquanto tal nos enunciados dos sujeitos, em algo que se poderia chamar 

de concretude discursiva, quer dizer, aquilo que é material na constituição do discurso, o 

que se fala, mas também aqueles que falam, como falam, quando falam, de onde falam, 

entre outros.  

A diferença principal entre a oração e o enunciado é que este traz sempre a 

necessidade de ser respondido, isto é, implica em alguma réplica por parte daquele que 

ouve o enunciado; essas respostas, essas réplicas, podem ser exprimidas de maneiras 

variadas; Bakhtin (1997, pp. 291-292) expõe da seguinte forma: 
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(...) o ouvinte que recebe e compreende a significação (lingüística) de um 

discurso, adota simultaneamente, para com este discurso, uma 

atitude responsiva ativa (conquanto o grau dessa atividade seja muito 

variável): toda compreensão é prenhe de resposta e, de uma forma ou de outra, 

forçosamente a produz: o ouvinte torna-se locutor. A compreensão passiva das 

significações do discurso ouvido é apenas o elemento abstrato de um fato real 

que é o todo constituído pela compreensão responsiva ativa e que se 

materializa no ato real da resposta fônica subseqüente. Uma resposta fônica, 

claro, não sucede infalivelmente ao enunciado fônico que a sustenta: a 

compreensão responsiva ativa do que foi ouvido (por exemplo, no caso de uma 

ordem dada) pode realizar-se diretamente como um ato (a execução da ordem 

compreendida e acatada) (...). 

 

É necessário que fique claro que a linguagem, segundo esses supostos, tem 

papel de preponderância máxima, uma vez que não é somente encarada como objeto de 

ensino/aprendizagem, mas também o meio mediação, pelo qual dar-as-á o 

ensino/aprendizagem. Daí a necessidade de se trabalhar com os gêneros do discurso, que 

serão discutidos adiante. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais expressam a necessidade de apresentar 

a linguagem aos alunos em suas situações de comunicação verbal, o que parece ser 

bastante coerente, uma vez que somente dessa forma é que se pode inserir o discente 

enquanto sujeito em práticas sociais de uso da escrita; somente dessa maneira é que se 

forma não só alunos alfabetizados, mas também sujeitos letrados, capazes de construírem 

de forma mais profunda juízos valorativos acerca da sociedade e de suas comunidades, 

com o auxílio da linguagem.  

Portanto, capacidade da linguagem de “organizar” o pensamento deve ser 

exposta como mais um motivo para que se direcione uma maior atenção no ensino de 

Língua Portuguesa, uma vez que um sujeito que consiga lidar melhor com as práticas 

sociais da linguagem vai também ter maior capacidade de expor suas ideias, e mesmo 

concebê-las de maneira mais clara, mais articulada e crítica e menos instintiva. Os PCN 

expõem a intenção de formar sujeitos agentes no seguinte trecho: “(...) um projeto 

educativo comprometido com a democratização social e cultural atribui à escola a função 

e a responsabilidade de contribuir para garantir a todos os alunos o acesso aos saberes 

linguísticos necessários para o exercício da cidadania” (1998, p. 19). 

Tais saberes só podem ser transmitidos através dos enunciados que 

manifestam o discurso. Entretanto, os discursos em sua materialidade discursiva, o 
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enunciado, organizam-se através de formas relativamente estáveis, os Gêneros do 

Discurso. Os PCN dizem algo que pode acrescentar à essa discussão: 

Bakhtin (1997; p. 301, ênfase adicionada) é categórico nesse ponto: “todos os 

nossos enunciados dispõem de uma forma padrão e relativamente estável de 

estruturação como um todo. Possuímos um rico repertório dos gêneros do 

discurso orais (e escritos)”. A “produção de textos” pura e simplesmente 

acrescenta muito pouco à aprendizagem dos alunos, assim como a “leitura 

silenciosa” dos mesmos. Somente contextualizado com a realidade do aluno e 

de sua comunidade é que pode esse texto fazer ao aluno algum sentido; quando 

contextualizado dessa forma, esse texto passa já a categoria de enunciado, de 

discurso. A organização em gêneros textuais é, portanto, pouco eficiente para 

a percepção do todo discursivo; somente a generalização em gêneros 

discursivos pode dar uma noção clara acerca de tal fenômeno. Os “lugares” 

dos quais partem os enunciados devem ser levados em conta. Para fazer outra 

citação de Bakhtin (1997, p. 280): 

 

A utilização da língua efetua-se em forma de enunciados, tanto orais quanto 

escritos, concretos e únicos, que emanam dos integrantes de uma ou de outra esfera da 

atividade humana. O enunciado reflete as condições específicas e as finalidades de cada 

uma das esferas, não só por seu conteúdo temático e por seu estilo verbal, ou seja, pela 

seleção operada nos recursos da língua – recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais – 

mas também, e sobretudo, por sua construção composicional. Estes três elementos: 

conteúdo temático, estilo e construção composicional, fundem-se indissoluvelmente 

no todo do enunciado, e todos eles são marcados pela especificidade de uma esfera de 

comunicação. Qualquer enunciado considerado isoladamente é, claro, individual, mas 

cada esfera de utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de 

enunciados, sendo assim o que denominamos gêneros do discurso.  

Bakhtin mostra, no trecho, que as situações de uso da língua têm relação 

íntima com as esferas da atividade humana nas quais dão-se e que é dentro de um certo 

número de situações características dessas esferas que vão se dar esses gêneros, sendo 

que, em algumas esferas, os gêneros são mais ou menos característicos e mais ou menos 

flexíveis quanto a tema, estilo e construção composicional; para que se compreenda 

melhor o que se compreende por tema ou unidade temática, estilo e construção 

composicional, Silva (2005, p.225), esclarece que: 
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A unidade temática corresponde ao assunto abordado na materialidade 

linguística; o estilo pode ser linguístico ou individual, estando o primeiro 

relacionado às escolhas linguísticas identificadores (sic) do gênero, enquanto 

o segundo corresponde aos usos linguísticos identificadores do produtor. 

Diferentemente do estilo, atrelado ao nível microtextual do gênero, a 

construção composicional define a organização do macro estrutura textual do 

gênero, organização de parágrafos e partes. 

 

Resumindo, se o discurso constitui-se nas relações que se estabelecem antes 

e durante a sua produção e também nos efeitos que são produzidos pelo texto; se os 

enunciados são a concretude discursiva através da qual se manifesta o discurso; se o 

discurso é a ferramenta com a qual se dá a mediação entre aluno e professor e entre os 

interlocutores; decorre daí a importância dos gêneros discursivos para a formação de 

sujeitos protagonistas na sociedade, conscientes da sua cidadania e com meios para 

manifestá-la criticamente. Silva (2005, p. 225) esclarece mais profundamente a 

importância da apropriação dos gêneros: 

A apropriação de diferentes gêneros discursivos como habilidade de uso da 

língua falada e escrita pelo homem, em situações diversas de comunicação, 

está subjacente à proposta curricular para o letramento, o que é bastante 

coerente, haja vista que os gêneros são modelos de contextos culturais 

orientadores da ação do homem no espaço cultural. 

Portanto, é através dos gêneros do discurso (e não do texto, da oração ou da 

palavra) é que pode o sujeito envolver-se nas práticas letradas cotidianas, o que 

implica dizer que, na sociedade urbana contemporânea, é somente através dos 

gêneros discursivos que pode um sujeito apoderar-se de mecanismos (sociais 

ou não) que se utilizam da leitura, e não somente da habilidade de ler. 

 

Bakhtin (1997) defende a necessidade de abandonar a palavra (enquanto 

constituinte da oração), para que se compreenda o todo discursivo, o enunciado. De fato, 

A significação da palavra se refere à realidade efetiva nas condições reais da 

comunicação verbal. É por esta razão que não só compreendemos a 

significação enquanto palavra da língua, mas também adotamos para com ela 

uma atitude responsiva ativa (simpatia, concordância, discordância, estímulo à 

ação). A entonação expressiva não pertence à palavra, mas ao enunciado. 

(Bakhtin, 1997, p. 310) 

 

Na sequência, Bakhtin (1997) lembra a dificuldade envolvida em se 

abandonar a ideia de que a palavra da língua comporta juízo de valor, e que, portanto, 

comportaria também a entonação expressiva que lhe seria inerente em sua qualidade de 

palavra (p. 310). Prossegue o autor demonstrando que na escolha de palavras quando do 

fenômeno discursivo, a origem da escolha localiza-se nas intenções que presidem o todo 
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do nosso enunciado (p. 310); seria esse todo que impregnaria na palavra a sua 

expressividade.  

Há uma inversão no sinal da análise: quando ancorado na noção de oração, 

parte-se das palavras e de seus significados para chegar-se à oração; quando observado o 

enunciado, é através da intenção do todo enunciativo que se pode compreender o 

significado da palavra na comunicação verbal. Se baseado no ponto de vista, o que 

realmente importa é a capacidade de compreensão e réplica do enunciado, e não a 

significação das palavras constituintes de uma oração. 

Mais útil seria testar a compreensão do aluno acerca do que ele compreende 

com o texto do que o corrigir. Além do que, não se pode ter certeza, quando surge a 

dificuldade ante uma palavra escrita que precisa ser oralizada, se a incapacidade de o 

fazer está no fato de o aluno não conseguir ler o que está escrito ou de não conseguir 

compreender o que está escrito. No primeiro caso, o aluno não domina ainda o código 

escrito plenamente; no segundo caso, o aluno não compreende o conceito que tal palavra 

expõe dentro daquele enunciado. Elaborar um enunciado sob essas condições diz sobre 

seu estilo e caracteriza um gênero discursivo. 

Bakhtin aponta, então, que, diferentemente do que prescreve a Gramática 

Tradicional, a estilística se refere aos gêneros. Se a primeira vê um fato linguístico 

concreto como fato gramatical, pois o faz desde o ponto de vista da língua, a estilística o 

encara como um fato estilístico, pois é visto desde o enunciado individual. Assim, para o 

autor, aprender uma língua e estudar sua gramática diz sobre tornar esses fatos 

gramaticais fatos estilísticos. 

Essa abordagem dos fatos linguísticos não considera que há um locutor que 

proferiu a oração, em uma determinada situação, em resposta a uma outra fala e 

antecipando a reação de seu ouvinte; ou seja, não consideram que esta oração é um 

enunciado. Bakhtin propõe que se estude os aspectos gramaticais tendo em vista esta série 

de fatores que contribuem para a elaboração de um enunciado, porque:  

A língua materna – a composição do seu léxico e sua estrutura gramatical –, 

não a aprendemos nos dicionários e nas gramáticas, nós a adquirimos mediante 

enunciados concretos que ouvimos e reproduzimos durante a comunicação 

verbal viva que se efetua com os indivíduos que nos rodeiam (Bakhtin,1997, 

p. 301). 
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Poderia se pensar que esse movimento apontasse para a percepção de que é 

através da linguagem que se dá a mediação de conhecimento e, sendo assim, sem o 

domínio do manejo da língua, a mediação é impossível. 

O uso da linguagem não é abordado em sua plenitude, tendo em vista somente 

a perspectiva gramatical. Dessa forma, Mikhail Bakhtin (1997) estabelece, em seu livro, 

Estética da criação verbal, a dicotomia língua – comunicação verbal. Na ótica 

bakhtiniana, a oração é entendida como unidade da língua, não mantendo relação com 

qualquer discurso anterior ou posterior; a própria oração é uma abstração não inserida em 

um discurso, servindo simplesmente para que seja dividida em partes, uma vez que não 

permite o movimento dentro da língua, não permite as práticas comunicativas. Em suma, 

tal abordagem não garante ao sujeito a capacidade de se fazer entender e entender o outro. 

Com essas críticas em mente, Bakhtin (1997) desenvolve um raciocínio que 

nos leva a repensar o modo de encarar questões relativas à linguagem e à sua função 

comunicativa e propõe, alternativamente à noção de oração, a noção de enunciado, que 

será discutida a seguir. 

Os gêneros do discurso são discutidos, no contexto do pensamento 

bakhtiniano à luz de uma concepção de enunciado entendido como condição de 

possibilidade de utilização da língua. Bakhtin para elaborar a noção de gênero, fez o 

seguinte percurso: a ação humana está diretamente ligada à utilização da língua, como 

esta ação emana de determinadas esferas da atividade humana, a utilização da língua 

consequentemente reflete as condições e finalidades de cada uma. Esse reflexo é 

perceptível no conteúdo temático, no estilo e na construção composicional do enunciado. 

A fusão desses três elementos no enunciado, em uma dada esfera, determina tipos 

relativamente estáveis de enunciados, ou seja, os gêneros do discurso. 

Isso leva Bakhtin a se perguntar a respeito da existência de uma base comum 

dos gêneros do discurso, uma vez que é possível duvidar que exista algo em comum entre 

eles, já que cada um é oriundo de esferas diferentes da atividade humana. Em outras 

palavras, o que há de comum entre uma carta e um romance de Dostoievski, por exemplo? 

Ou ainda: o que há de comum entre manifestações de linguagem tão díspares entre si que 

permite que todas, e cada uma a seu modo, estejam abrigadas na noção de gênero?  
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Em resposta, Bakhtin opera uma distinção entre gêneros primários e gêneros 

secundários. O gênero secundário é aquele cujos enunciados aparecem em uma 

circunstância de comunicação cultural complexa e mais evoluída, por exemplo, o caso do 

romance; o gênero primário é aquele cujos enunciados integram o anterior, conservando 

sua forma, mas adquirindo um conteúdo no conjunto, como vemos, o caso da carta dentro 

de um romance. Em outros termos, “O romance em seu todo é um enunciado, da mesma 

forma que a réplica do diálogo cotidiano ou a carta pessoal, são fenômenos da mesma 

natureza; o que diferencia o romance é ser um enunciado secundário (p. 281).  

Essa noção de gênero implica considerar o enunciado como unidade da 

comunicação verbal, já que os gêneros seriam constituídos por enunciados relativamente 

estáveis. Cabe, então, discutir a concepção de língua que subjaz à noção de enunciado em 

Bakhtin. 

Na segunda parte de: Os gêneros do discurso, Bakhtin elabora uma severa 

crítica à linguística do século XIX em função da supremacia atribuída ao locutor, 

minimizando o papel do outro na produção do enunciado. Como produto dessa crítica 

Bakhtin desenvolve uma teoria sobre três pontos que, em nossa opinião, são os 

fundamentos da proposta elaborada: a atitude responsiva ativa, a compreensão responsiva 

ativa e a oposição oração/enunciado. Para tratar a questão do gênero em sua relação com 

a prática de análise linguística, pensamos ser essencial detalharmos, um pouco mais, cada 

um desses pontos. 

A atitude responsiva ativa refere-se ao fato de um enunciado ser uma resposta 

a enunciados anteriores dentro de uma dada esfera. Isso quer dizer que toda vez que um 

locutor fala ou escreve, ele não só o faz em função do objeto do seu enunciado, mas 

também em resposta a enunciados de outros. Esse aspecto é fundamental na definição dos 

gêneros do discurso, pois introduz a ideia de dialogismo. Conforme Bakhtin “a mais leve 

alusão ao enunciado do outro confere à fala um aspecto dialógico que nenhum tema 

constituído puramente pelo objeto poderia conferir-lhe” (1992, p. 320). No que tange à 

comunicação verbal, o fato de o enunciado ser responsivo a outros enunciados faz com 

que ele se configure num elo que está ligado a outros que o precedem. 



 

 

Grupo de Pesquisa Discurso Pedagógico  Muitos caminhos, um destino: Conversas sobre educação 

 
85 

Esse mesmo elo da comunicação verbal – o enunciado – está também ligado 

aos enunciados que o sucedem. Desse modo, todo enunciado é elaborado em função do 

outro, ou melhor, da resposta do outro, já que o ouvinte não é meramente passivo: é isto 

o que Bakhtin chama de compreensão responsiva ativa. “O índice substancial 

(constitutivo) do enunciado é o fato de dirigir-se a alguém, de estar voltado para o 

destinatário” (op. cit., p. 320). Saber quem é o destinatário, que imagem o locutor tem 

dele, que influência ele tem sobre seu enunciado caracteriza a composição e o estilo do 

enunciado, logo, do gênero do discurso.  

Bakhtin resume, da seguinte maneira, o que apontamos até aqui: “As diversas 

formas típicas de dirigir-se a alguém e as diversas concepções típicas do destinatário são 

as particularidades constitutivas que determinam a diversidade dos gêneros do discurso” 

(op. cit., p. 325). Podemos, desta forma, relacionar atitude responsiva ativa, compreensão 

responsiva ativa e enunciado/gênero.  

O enunciado é uma unidade da comunicação verbal cuja existência está ligada 

a um determinado momento histórico. A constituição do enunciado não exclui a oração. 

O enunciado é exatamente a realização enunciativa da oração. O valor semântico do 

enunciado, por sua vez, é o sentido.  

A oração é neutra em relação ao conteúdo ideológico, sua estrutura é de 

natureza gramatical; o enunciado não é neutro, seu conteúdo veicula determinadas 

posições, devido às esferas em que se realiza. O enunciado implica referência ao sujeito, 

o enunciado é identificável pelos seus traços enunciativos: a alternância de sujeitos, o 

acabamento e a relação do enunciado com o próprio locutor e com os outros parceiros da 

comunicação verbal.  

Nesse sentido, o gênero não pode ser visto como uma forma da língua, 

descontextualizada de seu uso efetivo. Deve sim ser visto como uma forma assumida pelo 

enunciado, em acordo com a esfera em que é produzido. Como diz Machado (2001, p. 

238) o gênero se encontra com o enunciado, no pensamento bakhtiniano, na medida em 

que se percebe que “o enunciado é a unidade concreta do texto; uma unidade resultante 

das combinações de gêneros discursivos – formas específicas das variedades virtuais de 
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uma língua”. Os enunciados integram os gêneros e se definem pela relação que mantêm 

com eles nos diferentes usos da língua nas diferentes esferas da comunicação social. 

 A prática de análise linguística, portanto, não pode se restringir ao estudo da 

oração, mas deve contemplar a linguagem no seu aspecto de enunciado, de unidade 

constitutiva de um gênero discursivo.  

Quando se analise uma oração isolada, tirada de seu contexto, encobrem-se 

os indícios que revelariam seu caráter de dirigir-se a alguém, a influência da resposta 

pressuposta, a ressonância dialógica que remete aos enunciados anteriores do outro, as 

marcas atenuadas da alternância dos sujeitos falantes que sulcaram o enunciado por 

dentro (Bakhtin 1992, p. 326).  

Isto é, devem-se fazer, sempre, análises do enunciado. Isto nos remete à 

questão a seguir, qual seja, a dos gêneros do discurso.  

 

ANÁLISE DOS ENUNCIADOS, UMA QUESTÃO DOS GÊNEROS DO DISCURSO 

 

A noção de gênero é constituída pela heterogeneidade. Entenda-se por isso o 

que explica Machado ao considerar que “o conceito de gênero em Bakhtin [...] não se 

confunde com procedimentos, com hierarquias, com categorias formais ou com estruturas 

acabadas, pois nele coexistem diversificadas formas de se pensar o mundo e a história 

humana” (MACHADO, 1997, p. 155). 

É bem isso que mostram nossas considerações acerca da heterogeneidade 

proporcionada pela diferença entre os interlocutores constituídos. Em outras palavras, a 

noção de gênero está na dependência da “lei de posicionamento”, ou como diz Machado 

“Para Bakhtin, tudo o que se diz é determinado pelo lugar de onde se diz. Existe uma lei 

do posicionamento regulando a percepção humana: tudo o que é percebido só pode ser 

percebido a partir de um único ponto dentro de uma estrutura que agrega muitos pontos 

de visão” (idem, p. 150). Dar-se conta desta heterogeneidade constitutiva dos gêneros é 

o objetivo final quando se quer proporcionar o desenvolvimento da competência 

discursiva dos alunos, para que possa entrar em negociação com o professor, como 

veremos a seguir.  
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PENSAMENTO DE BERNSTEIN EM RELAÇÃO À LINGUAGEM 

 

Sabe-se que a linguagem desempenha um papel fundamental na educação, 

uma vez que grande parte do que é ensinado na escola é transmitido através da expressão 

oral do professor. O aluno, por sua vez, para obter êxito na escola, deve ter um domínio 

apropriado das habilidades linguísticas de falar, ler e escrever. Desta forma, o aluno é 

dependente do que é apresentado pelo professor, das suas habilidades linguísticas e 

também das oportunidades para entrar em uma negociação com o professor no que diz 

respeito ao significado e à importância daquilo que ele, supostamente, deve aprender. 

Bernstein, com sua teoria sobre os códigos linguísticos, mostra que a escola 

tem colaborado para a preservação dessas discriminações econômicas e sociais, 

legitimando os privilégios, pelas condições de sucesso que oferece às classes dominantes 

e pelas condições de fracasso a que conduz as classes dominadas. Assim, uma escola que 

nega, censura e rejeita o uso da linguagem das camadas populares e, ao mesmo tempo, 

fracassa em tentar levar essas camadas ao domínio da linguagem de prestígio está 

cumprindo sua função discriminatória e, portanto, reproduzindo as desigualdades.  

Segundo Bernstein, em uma sociedade dividida em classes, identifica-se a 

existência de duas variedades linguísticas, dois “códigos”, determinados pela forma de 

relação social: o código elaborado e o código restrito, que seriam resultantes da diferença 

entre os processos de socialização que ocorrem nas várias classes sociais. 

Em seus primeiros trabalhos, Bernstein caracteriza os dois códigos a partir de 

aspectos léxicos e morfossintáticos. Entretanto, com a evolução de sua obra, ele enfatiza 

menos esses aspectos e se baseia, sobretudo, em aspectos semânticos, sendo esses 

determinantes daqueles, pois a forma de relação social atua de maneira seletiva sobre os 

significados, e estes, por sua vez, determinam as escolhas gramaticais e léxicas 

específicas.  

Em outras palavras: As relações sociais regulam os significados que nós 

criamos, significados que expressamos através dos papéis constituídos por essas relações 

sociais. Esses significados agem seletivamente sobre as escolhas léxicas e sintáticas, 
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sobre a metáfora e o simbolismo (Bernstein, 1996a, p.134). Dessa forma, certos tipos de 

socialização orientam a criança para um determinado tipo de código, no qual os 

significados são linguisticamente explicitados e independentes do contexto e, por isso, 

acessíveis a qualquer pessoa (significados que Bernstein classifica como universalistas). 

Esses significados determinam as escolhas léxicas e gramaticais que resultam 

em um “código elaborado” – geralmente encontrado em diálogos típicos da classe média. 

Outras formas de socialização orientam a criança para outro tipo de código, no qual os 

significados ficam linguisticamente implícitos e estreitamente vinculados ao contexto. 

Assim, esses significados só são bem compreendidos entre as pessoas que participam do 

mesmo contexto (significados que Bernstein classifica como particularistas) e levam a 

determinadas opções gramaticais e léxicas que resultam num “código restrito” – 

geralmente encontrado em diálogos típicos da classe trabalhadora.  

Portanto, para Bernstein, o uso dos códigos elaborado ou restrito leva a 

formas de pensar qualitativamente diferentes e faz com que o indivíduo consiga ou não 

adequar a linguagem ao contexto do qual ele participa. A forma de socialização típica da 

classe média conduz a criança à capacidade de utilizar o código restrito ou o código 

elaborado de acordo com o que lhe é exigido num determinado contexto, ou seja, ela é 

capaz de se expressar através de significados universalistas ou particularistas. 

Por outro lado, a forma de socialização típica da classe trabalhadora conduz 

a criança somente ao uso de significados particularistas e, portanto, só ao uso do código 

restrito. Essas diferenças têm importância fundamental dentro da educação, pois a escola 

recorre a significados universalistas de contextos retirados do mundo simbólico das 

classes mais favorecidas e, assim, muitas crianças oriundas de classes sociais menos 

favorecidas, quando entram na escola, estão entrando em um mundo simbólico que não 

lhes oferece ligação com suas experiências vivenciadas fora da escola e, 

consequentemente, podem comprometer a obtenção de êxito no processo de 

aprendizagem, como relata Bernstein (1996b, p. 89). 

 Por isso, enquanto para a criança que dispõe do código elaborado (criança da 

classe média), a experiência, dentro da escola, representa um desenvolvimento cultural; 

para a criança que dispõe do código restrito (criança da classe trabalhadora), a 
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experiência, dentro da escola, representa uma tentativa de transformação cultural. É 

importante ressaltar que Bernstein afirma que um código não é considerado melhor do 

que o outro e tampouco inferior ao outro, pois cada um apresenta sua estética própria. 

Além disso, o fracasso escolar das crianças da classe trabalhadora não se deve 

ao uso do código restrito ou à “deficiência” de sua linguagem; mas à confrontação entre 

os códigos no interior da unidade escolar, ou seja, à oposição entre a prática comunicativa 

exigida pela escola e a forma de comunicação dentro da qual as crianças da classe 

trabalhadora são socializadas; o que, de acordo com o autor, reforça o princípio regulador 

da escola no que tange ao posicionamento dos alunos de forma diferencial e oposta, de 

acordo com suas classes sociais, privilegiando uma minoria e desqualificando uma 

maioria, entrando em um campo de exclusão ou inclusão que a escola deve proporcionar, 

como veremos a seguir. 

 

A INCLUSÃO VERSUS EXCLUSÃO NA PERSPECTIVA DAS COMPETÊNCIAS 

LINGUÍSTICAS 

 

Tanto Bakhtin quanto Bernstein analisaram, respectivamente, a estrutura 

escolar e os enunciados veiculados nessa estrutura e perceberam que ela vem sendo vista 

como impotente no que diz respeito às possibilidades de transformação social, pois se tem 

mostrado modelada segundo as relações econômicas e sociais da sociedade capitalista e 

nada tem feito contra as desigualdades.  

Indivíduos pertencentes à classe dominante passam a ser caracterizados por 

uma bagagem socialmente herdada que facilita o aprendizado escolar na medida em que 

lhe é atribuída um aval positivo quando julgada pelos objetivos que a escola pretende 

alcançar e, dessa forma, funciona como ponte direta entre o mundo familiar e a cultura e 

linguagem privilegiadamente aceitas no ambiente escolar; enquanto, para os indivíduos 

menos favorecidos cultural e socialmente, os valores culturais exigidos pela escola 

significariam algo estranho, distante, ou mesmo ameaçador, pois a posse do capital 

cultural considerado legítimo dentro da escola favorece o êxito escolar, porque 

proporciona um melhor desempenho nos processos formais e informais de avaliação. 
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Dentro de uma relação de interação verbal, muitos fatores influenciam e 

moldam o resultado da aprendizagem, e algumas crianças experimentam dificuldades na 

escola na medida em que o modo como a língua é usada dentro de uma classe social 

particular afeta o modo como as pessoas fornecem significância e significado àquilo sobre 

o que se está falando, ou seja, o código que uma pessoa utiliza realmente simboliza sua 

identidade social. 

Atentando para este fato, Bernstein lembra que as dificuldades escolares 

podem ser entendidas, a certo nível, como a confrontação entre ordens de significação, 

relações sociais e valores diferentes. 

Considerando que o ambiente de ensino-aprendizagem é constituído através 

da interação verbal, se a linguagem concebida como "legítima" é a das classes 

dominantes, os alunos cujo processo de aquisição dessa ferramenta de comunicação se dá 

nessa classe social chegam à escola já em condições mais facilitadas de fazer uso dela; 

pois a adquirem e reconhecem naturalmente no grupo social do qual faz parte.  

Portanto, levando em consideração que o êxito escolar pode ser tomado como 

fruto do capital cultural, entende-se que as camadas mais ricas da sociedade e, 

consequentemente, com mais disponibilidade para investir no mercado escolar serão as 

que herdarão o reconhecimento e a consagração por parte da unidade escolar. Por outro 

lado, os alunos pertencentes às camadas populares que adquiriram, por familiarização, 

outra linguagem, não-legítima e, por isso, não dominam a linguagem da escola, nem para 

compreender nem para se expressar, não dispõem do capital linguístico considerado 

rentável dentro da escola e, consequentemente, caminham em direção ao fracasso escolar. 

Britto (2011, p. 53) nos lembra de que: O preconceito linguístico sustenta-se 

no reconhecimento desta língua legítima e na reprodução contínua de estereótipos de 

cultura e de incultura e na divulgação sistemática de um modo regulador e corretivo, de 

caráter basicamente estilístico, cuja finalidade, ainda que não afirmada, e até mesmo 

negada, está em fazer crer que o suposto domínio deste modo de usar a língua (o que é 

praticamente impossível, não estando o sujeito inserido no lugar social em que este falar 

se realiza) traz sucesso social. Mais que isso, naturaliza-se um estilo como original e se 
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marcam os demais como desvios ou atrasos e, nesse sentido, como ameaça à integridade 

social. 

 No que tange ao preconceito linguístico, um episódio relacionado ao livro 

adotado pelo MEC em 2011: Por uma vida melhor, de Heloísa Ramos, para a Educação 

de Jovens e Adultos, críticas massivas da imprensa, que se debateu ao ver que a obra 

trazia para o cerne da discussão questões sobre variedades linguísticas, didática adotada 

como uma forma de respeitar a linguagem das camadas menos favorecidas para que os 

alunos que não usam a norma considerada legítima no seu cotidiano pudessem a ela ter 

acesso sem desprezo pela variedade por eles utilizada.  

Esse episódio vem reforçar nossas considerações sobre o ambiente escolar no 

qual, em nome do repúdio manifestado pelas elites a tudo o que “vem de baixo”, 

consideram-se erros as variedades de membros de outras classes e comprova que o 

prestígio linguístico está diretamente relacionado ao prestígio de seus falantes na 

sociedade; contribuindo, assim, para o silenciamento e marginalização dos falantes de 

baixa extração social. 

 

PESQUISA DE CAMPO   

 

O objetivo da pesquisa era analisar o impacto dos enunciados, produzidos em 

sala de aula, nos múltiplos aspectos da linguagem, para iniciar a atender esse objetivo e 

com a finalidade de conhecer os sujeitos da pesquisa foi elaborado um instrumento 

estruturado de coleta de dados. Intentou-se traçar, a partir dos dados, o perfil dos alunos 

ingressantes, segundo semestre de 2014, no curso Técnico de Eletrônica (doravante 

denominada TRÔ 1V) - forma integrada. Este instrumento é composto de questões, 

distribuídas em quatro blocos, a saber: dados pessoais, dados escolares anteriores, dados 

escolares atuais e ascendência familiar. O universo dos alunos ingressantes na TRO 1V é 

composto de 44 alunos, nossa amostra contabilizou o número de 37 respondentes, o 

equivalente a 84,09%.  Após a aplicação do instrumento, os dados foram tabulados e 

foram representados, na forma de gráficos, para que os leitores possam conhecer, de 

forma mais detalhada, o perfil dos sujeitos desta pesquisa.  
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Em posse desses dados e análise dos mesmos em andamento, estamos 

traçando o perfil dos alunos, posteriormente será utilizada a técnica de entrevista 

semiestruturada, pois essa estratégia de pesquisa possibilita uma maior escuta, uma vez 

que os entrevistados terão oportunidade de através de seus enunciados, mostrar-nos quais 

aspectos da variação linguística interferem ou não, em sua aprendizagem. As questões 

sugeridas para os alunos se posicionarem são, basicamente as seguintes: Você acredita 

que consegue se comunicar bem com teus colegas? O que te faz acreditar que você 

consegue (ou não) se comunicar? E com teus professores? Você consegue se comunicar 

bem? O que o faz acreditar que você consegue (ou não) se comunicar? Você consegue 

compreender bem o que os seus colegas de sala falam ou tens alguma dificuldade? O que 

te faz acreditar que você consegue (ou não) compreender? Existem expressões que você 

já ouviu de seus colegas e ou professores que você não conhece? Dá exemplos... Você 

acredita que as pessoas podem falar de forma diferente da sua? O que o faz acreditar nisso 

(que sim ou que não)? Tem alguma palavra, expressão, enfim... que quando você 

começou a frequentar o curso, ou algum colega seu, desconhecia o significado? Onde 

você escutou? Na sala de aula, por outro colega? Pelo professor? Leu em algum lugar, 

livros, cartazes...Quando você não entende uma palavra, expressão... você:  procura no 

dicionário, pergunta ao professor, pergunta aos colegas, enfim...o que faz? 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS   

A escola ainda pode se tornar uma instituição que colabore com o progresso 

em direção à igualdade social, ou seja, uma escola transformadora, uma escola que tenha 

com principal objetivo a contribuição na luta por transformações sociais, pois ela está 

inserida em dada realidade que a influencia e que também é influenciada por ela, pois 

como alega Rodrigues (1996, p. 57), “[...] ela não é apenas o local onde se reproduzem 

os interesses, os valores, a cultura, a ideologia. Ela também pode influenciar a ideologia, 

os valores, a ciência, a política e a cultura na sociedade em que está inserida”.  

Para isso, é imprescindível que a escola amplie e repense a sua experiência e 

a sua prática pedagógica de modo que ela não continue sendo a escola de uma classe 

apenas e muito menos a escola para somente uma classe. Assim sendo, essa instituição 
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democratizar-se-á à medida que seu planejamento e suas decisões caminharem em 

direção aos interesses de todas as classes. 

 Isso significa, necessariamente, que os objetivos da escola devem ser 

discutidos e revistos. Entretanto, essa discussão não pode fazer parte somente do discurso 

de elites educacionais ou de lideranças intelectuais. É necessário colocar a questão da 

democratização verdadeira do ensino em torno da definição das finalidades da escola e 

determinar o papel dos agentes educacionais e daqueles que sofrem a ação desses agentes 

– os alunos.  

Além disso, é preciso garantir que os argumentos sejam verdadeiramente 

lidos, expostos e interpretados sem preconceitos, com isenção e isonomia, garantindo que 

os interesses políticos e econômicos não venham a desrespeitar protagonismo de quem 

realmente é importante nessa discussão, a saber, a sociedade.  Obviamente que, ao lidar 

com as diferenças, a escola encontra diversas dificuldades. Entretanto, veem-se 

manifestados, dentro da escola, disfarçados de dificuldades, tensões, preconceitos e 

intolerâncias contra as diferenças e uma das formas que se apresentam, ao mesmo tempo, 

decisivas nos julgamentos escolares e implicitamente aplicadas em nome da manutenção 

da estratificação social é a linguagem. 

 Portanto, a escola pode também caminhar na direção de uma verdadeira 

inclusão social na medida em que, linguisticamente falando, se torne uma instituição 

onde, ao ensinar normas de falar e escrever privilegiadas, mostre aos alunos cujas formas 

de socialização os levaram a usar formas divergentes da norma culta que o que eles falam 

não constitui nenhum absurdo e nem pode ser considerado ilegítimo ou ilógico, pois 

possuem regras e formas de decodificação que lhes são próprias.  

Dessa forma, a instituição escolar estará contribuindo para o combate contra 

a estigmatização dos falantes das camadas populares e indo, definitivamente, ao encontro 

de uma atmosfera acolhedora e culturalmente democrática, na medida em que os falantes 

tornar-se-ão capazes de usar a língua de maneira flexível e de acordo com as exigências 

da vida, da sociedade e do contexto de comunicação, alcançando o efeito pretendido. 

 Assim, o que uma escola empenhada em lutar contra as desigualdades e 

contra as relações de favorecimento da manutenção do poder nas mãos de determinados 
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grupos sociais pode fazer é assegurar às classes populares o alcance de conhecimentos e 

habilidades que lhes assegurem a participação no processo de transformação social em 

direção a uma sociedade mais justa e com igualdade de direitos entre os cidadãos, 

independentemente da posição social ocupada por eles. 

 Uma escola transformadora é, pois, uma escola que tem consciência de sua 

função política e do papel que pode desempenhar na luta contra as desigualdades sociais 

e econômicas. Além disso, é uma escola preocupada com as camadas menos favorecidas 

da população, uma escola que tem como meta proporcionar a essas camadas um ensino 

eficiente que as permitam entender a educação não só como um direito, mas também 

como uma forma de aperfeiçoamento individual e de inclusão social, esse entendimento 

dar-se-á através da significação dos enunciados existentes no cotidiano escolar. 
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LINGUAGENS DIGITAIS: Um passeio pelas redes sociais e sua relação com a 

comunicação no contemporâneo à luz de Martino, Bakhtin e outros autores 

 

 

Cíntia Gruppelli da Silva 

 

nicio esse texto buscando na memória os meus doze, treze e catorze anos, quando 

ainda não existia a internet, onde parte do meu tempo era preenchido pelo hobby 

de escrever em um diário, situações cotidianas, alegres ou tristes, que me 

aconteciam, e, entre as amigas, trocar agendas e escrever mensagens, pensamentos, 

poesias, recadinhos carinhosos de amizade e trechos musicais que dessem conta daquilo 

que estávamos sentindo... Além disso, trocávamos figurinhas, papéis de carta, bilhetes 

onde os escritos passavam por temas dos mais diversos: dentre eles sobre paixões não 

correspondidas...   

Passado mais de vinte anos, ao folhear algumas páginas de diários que ainda 

guardo, veio à tona uma enxurrada de lembranças fazendo com que o meu imaginário 

voltasse ao passado e tentasse reconstruir alguns cenários vividos. Recordo de fatos e 

pessoas que fizeram parte da minha história de vida. Com isso, consigo fazer um percurso, 

como diria Bakhtin, de todas as vozes que me constituíram até o presente momento. A 

partir dessa experiência estética, pude visualizar um pouco da trajetória que trago na 

minha bagagem existencial. 

Sobre isso, Faraco (2003 apud Pinheiro, 2008) em seus estudos sobre Bakhtin 

irá dizer que: 

O mesmo mundo, quando correlacionado comigo e com o outro, recebe 

valorações diferentes, é determinado por diferentes quadros axiológicos. E 

essas diferenças são arquitetonicamente ativas, no sentido de que elas são 

constitutivas dos nossos atos (inclusive de nossos enunciados): é na 

contraposição de valores que os atos concretos se realizam; é no plano dessa 

contraposição axiológica (é no plano da alteridade, portanto) que cada um 

orienta seus atos. (p. 22). 

 

Portanto, nas palavras de Bakhtin posso entender que me reconheço como 

sujeito a partir da relação com o outro e os meus discursos e enunciados estão repletos de 

enunciados de outros que ajudaram e ajudam a constituir minha consciência. 

Com o surgimento do computador e da internet discada alguns softwares de 

email (Outlook Express) e de chats (MIRC) abriam, aos poucos, novos espaços e 
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diferentes maneiras de comunicação. Ao invés de usar telefone convencional, passou a 

ser mais econômico e mais prático usar a internet para falar com alguém. Lembro que no 

ambiente profissional, além de melhorar o desempenho diário usando a internet para se 

conectar com o mundo, entre os colegas tornou-se hábito o envio e recebimento de 

mensagens de saudação, poesias, correntes, recados e, mais adiante, emoticons e gifs 

animados. 

A partir desse contexto, pode-se inferir que, atualmente, nesse mundo 

altamente globalizado e midiatizado, nossas experiências sociais não acontecem mais por 

meios como o lápis e o papel, onde os diários eram companheiros da cabeceira, mas sim 

por telas de dispositivos móveis digitais e teclados. Talvez possamos dizer que a internet 

é o centro das relações sociais e constituinte de novas linguagens e identidades no mundo 

contemporâneo.  

Refletindo sobre o tempo que passou até os dias de hoje, e, principalmente, 

com a explosão da internet e da banda larga, muita coisa mudou na nossa cultura, na 

economia, nas relações humanas, na comunicação, nas formas de pensar e interagir no 

mundo; e, como consequência, transformou os modos de subjetivação (FOUCAULT, 

1997). Nada mais é como antes! Não enxergamos mais a nossa vida sem as tecnologias! 

Não conseguimos viver sem falar ao celular, passar os olhos no Facebook®, verificar 

todos os dias nosso e-mail, rir ou chorar um pouco no Youtube®, atualizar-se no 

Globo.com®, entre outros. Pode-se dizer que temos duas vidas: uma online e, outra, off-

line. 

Dentro desse cenário, há pensadores como Zygmunt Bauman (1999) que 

trazem discursos sobre o caos em que está a sociedade e a fragilidade do poder do Estado 

diante da globalização incontrolada e desorganizada. Fala-se muito sobre os efeitos 

negativos da modernidade e sentimentos líquidos, segregação social, stress, valores 

sociais deturpados, enfim, um pensar da sociedade em que o imediatismo e a falta de 

tempo ditam as regras e salve-se quem puder. 

Por outro lado, existem pensadores como Maturana e Varela (2001) que nos 

convidam a compreender e a fazer parte dessa experiência de SER humano num mundo 

totalmente complexo, informatizado e globalizado – a cibercultura –, extraindo o que tem 
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de melhor nas pessoas, que é o altruísmo e a convivência criativa. Para eles, atitudes como 

essas são capazes de libertar a humanidade e transformar o indivíduo, pois todos nós 

contribuímos para que o nosso mundo seja o que é. 

Além dos autores já citados, trago à luz as ideias de Bakhtin para refletir e 

tentar entender um pouco dessa socialidade1 da cultura ciber2, a qual caracteriza-se por 

novas maneiras de ser (ética) e estar (estética) nas interações do cotidiano, e, 

consequentemente, dá lugar para novos discursos e diversos tipos de linguagem. Um 

exemplo disso é o fenômeno das redes sociais cujo potencial foi multiplicado com a 

explosão da banda larga.  

Tenho a impressão de que se Bakhtin fosse vivo ele seria incansável na análise 

dos discursos que as redes sociais produzem. São inúmeros enunciados sendo 

(re)construídos a cada momento, por inúmeros sujeitos, cada qual com sua realidade de 

vida, valores, necessidades e entre outras coisas; num fluxo dialógico e polifônico3. 

Luiz Felipe Ribeiro (2006), em sua palestra sobre O conceito de linguagem 

em Bakhtin, vai discorrer que, 

um enunciado para existir ele exige a presença de um enunciador (quem fala, 

quem escreve) e de um receptor (quem ouve, quem lê). Um enunciado acontece 

em um determinado local e em um tempo determinado, é produzido por um 

sujeito histórico e recebido por outro. Cada enunciado é único e irrepetível. A 

mesma frase, exatamente a mesma, pronunciada em situações sociais 

diferentes, ainda que pelo mesmo enunciador, não constitui um mesmo 

enunciado e não pode constituir. (...) Um enunciado é sempre um 

acontecimento. Ele demanda uma situação histórica definida, atores sociais 

plenamente identificados, o compartilhamento de uma mesma cultura e o 

                                                 
1 O conceito de socialidade foi desenvolvido por Michel Maffesoli. Ela diferencia-se da sociabilidade já que 
esta está ligada a agrupamentos que têm a função precisa, ao mesmo tempo objetiva e racional. O 
indivíduo insere-se numa lógica do dever ser. Já a socialidade está ligada a uma fenomenologia do social, 
onde os sujeitos desenvolvem agrupamentos festivos, empáticos, baseados em emoções compartilhadas 
e em novos tribalismos. A socialidade refere-se ao vivido, ao presente, ao estar-junto. Segundo Maffesoli, 
a vida cotidiana contemporânea é marcada pela socialidade e não pela sociabilidade. (LEMOS, 1979). 
2 O prefixo ciber tem sido usado para nomear e qualificar culturas – as ciberculturas –, bem como sujeitos 
e estereótipos engendrados em um mundo em que as tecnologias virtuais e digitais são centrais em 
praticamente todos os recantos da vida humana (BICCA, 2010, p. 14). 
3 Em linguística, polifonia é, segundo Mikhail Bakhtin a presença de outros textos dentro de um texto, 
causada pela inserção do autor num contexto que já inclui previamente textos anteriores que lhe inspiram 
ou influenciam. A polifonia é um fenômeno também identificado como heterogeneidade enunciativa, que 
pode ser mostrada (no caso de citações de outros autores em obras acadêmicas, por exemplo) ou 
constitutiva (como a influência de dramaturgos clássicos em Shakespeare, que não é mencionada 
diretamente, mas transparecida). Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Mikhail_Bakhtin>. Acesso 
em: 20 dez. 2014. 
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estabelecimento necessário de um diálogo. Todo enunciado demanda outro a 

que responde ou outro que o responderá. Ninguém cria um enunciado sem que 

seja para ser respondido. E é este enunciado a unidade básica do conceito de 

linguagem de Bakhtin. 

 

Portanto, pode-se dizer que as redes sociais se configuram por ser mais um 

espaço onde os indivíduos têm a oportunidade de produzir seus enunciados ou tentar 

estabelecer diálogos (carregados de valores, ideologias, intenções, entonações...), e estes 

são recebidos pelos outros da rede, de forma diferente para cada um, e mesmo não 

respondendo ou “curtindo” o que foi lido, isso produzirá uma imagem, mesmo que 

mentalmente, do autor, da situação daquilo que foi escrito. Bakhtin (apud RIBEIRO, 

2006) denomina isso de o “terceiro do diálogo”. “É o terceiro que nos ampara e nos vigia, 

na difícil tarefa de entender o mundo e os nossos semelhantes”. 

Ribeiro (2006) ainda vai trazer outro componente fundamental e que nos 

ajuda a analisar os diálogos digitais.  

Mas para que esta construção de enunciados possa ser realizada, há que levar 

em consideração um outro fenômeno extremamente rico de possibilidades. É 

a distinção que Bakhtin vai estabelecer entre tema e significação. Aqui, 

igualmente, pertence à significação aquilo que é repetível, reiterável e que, 

portanto, se situa no plano da língua. O conjunto de palavras de um dicionário 

está nesta situação: elas apresentam uma significação que é socialmente 

compartilhável e que garantem à língua a sua continuidade e à comunicação a 

sua possibilidade. Já o tema é único em cada enunciado, corresponde a uma 

significação global daquele enunciado e inclui uma série de elementos que, 

além de não pertencer à língua, podem inclusive ser não-verbais. 

 

Então, a partir das citações de Bakhtin podemos chegar ao questionamento: 

como funcionam essas relações dialógicas no ciberespaço? O que está por trás dos 

enunciados constituídos na rede, e a quem serve? Seria mais um meio que vem substituir 

o passatempo de escrever em diários de papel, ou esse sistema de linguagem (ou 

heteroglossia4 - conceito criado por Bakhtin) representa algo muito mais amplo e 

complexo? E, além disso, será que todas as mensagens postadas em redes sociais ou 

comunidades virtuais, são de fato enunciados, visto que muitas vezes pode não haver 

resposta? Questões como essas é que o presente artigo pretende se aproximar; não com o 

                                                 
4 Heteroglossia é a tradução de raznorecie que significa a diversidade social de tipos de linguagens. Essa 
diversidade é produzida por forças sociais tais como profissão, gêneros discursivos, tendências 
particulares e personalidades individuais. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Heteroglossia>. 
Acesso em 20 dez. 2014. 
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intuito de buscar respostas, mas na tentativa de perceber o que está no ar, em movimento, 

nas interações, relações e discursos vigentes. 

 

ENTENDENDO ALGUNS CONCEITOS QUE ENVOLVEM AS REDES SOCIAIS 

 

Com o intuito de tentar compreender as questões que dizem respeito às redes 

sociais e sua relação com a comunicação e os enunciados produzidos por seus usuários, 

é interessante adentrar alguns conceitos de autores que Martino (2014) traz em seu livro 

Teoria das Mídias Digitais, os quais nos ajudam a entender o modo como funcionam as 

estratégias que permeiam as mídias digitais e suas relações com o ser humano no 

contemporâneo. 

A tentativa será de traçar um percurso conceitual, ligado à língua 

(significação), a fim de situar o leitor e mais adiante tentar fazer um cruzamento entre as 

ideias dos vários autores supracitados com alguns pensamentos bakhtinianos. 

Para tanto, inicio com a definição do termo cibercultura designado por Pierre 

Lévy: 

Em linhas gerais, o termo designa a reunião de relações sociais, das produções 

artísticas, intelectuais e éticas dos seres humanos que se articulam em redes 

interconectadas de computadores, isto é, no ciberespaço. Trata-se de um fluxo 

contínuo de ideias, práticas, representações, textos e ações que ocorrem entre 

pessoas conectadas por um computador – ou algum dispositivo semelhante – a 

outros computadores. [...] Em outras palavras, é a cultura – entendida em um 

sentido bastante amplo como a produção humana, seja material, simbólica, 

intelectual – que acontece no ciberespaço5. (MARTINO, 2014, p. 27). 

 

Então, pode-se dizer que o ciberespaço com suas comunidades virtuais e redes 

sociais proporcionam outros modos de convivência, entretenimento, textos e ações 

mediados pelos dispositivos tecnológicos e, paralelamente a isso, um espaço dinâmico de 

tensões e conflitos de representações onde influenciam na (re)construção de identidades.  

As relações pessoais mudaram e também mudaram as visões de mundo. Por 

isso, Nayar (2010) entende a cibercultura não como uma, mas várias ciberculturas. “As 

                                                 
5 Uma das características do ciberespaço é sua arquitetura aberta, isto é, a capacidade de crescer 
indefinidamente. É fluido, em constante movimento – dados são acrescentados e desaparecem, 
conexões são criadas e desfeitas em um fluxo constante. (RIBEIRO, 2014, p. 29). 
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culturas humanas, com suas características, dinâmicas, conflitos e paradoxos, migram 

para o ciberespaço, o que implica transformações contínuas, a ponto de se tornarem 

irreconhecíveis para seus correlatos no mundo físico.” (apud MARTINO, 2014, p, 50). 

Conforme apresentado por Martino, “redes sociais, podem ser entendidas 

como um tipo de relação entre seres humanos pautada pela flexibilidade de sua estrutura 

e pela dinâmica entre seus participantes.” (2014, p. 55). Em geral as redes são constituídas 

por laços formados a partir de interesses, temas e valores compartilhados.  Dessa maneira, 

pode-se dizer que o ciberespaço se constitui de uma relação com a vida online e a off-line, 

e muitas vezes conflitante e contraditória, pois no mundo virtual é possível viver 

superficialmente relacionamentos de afetos, podendo cortar relações a qualquer 

momento, sem muito compromisso com o outro, como afirma Bauman (1999). 

Estabelecendo uma conexão com a palavra rede como sendo um conjunto de “nós” 

interconectados, flexíveis, onde é possível conectar/desconectar facilmente, muitas vezes 

essa dinâmica se mistura com o mundo físico, transformando também outras esferas da 

vida social. 

Ainda nesse contexto, Sherry Turkle (2011) apud Martino (2014), vai falar 

que: 

As relações virtuais criam a sensação de eliminar algumas dificuldades de 

interação existentes na vida cotidiana. Elas permitem, por exemplo, um maior 

controle das informações às quais meus interlocutores terão acesso. Ao montar 

um perfil online, por exemplo, a escolha de fotos e a descrição que se faz de si 

mesmo permitem construir uma imagem de si mesmo que, pessoalmente, 

talvez seja difícil de manter. [...] Na medida em que a tecnologia se torna mais 

e mais presente, configurando-se como parte da estrutura das relações sociais, 

a noção de “relacionamento” pode se tornar uma mera “conexão”. Ou, nas 

palavras da autora, “ciberintimidade se transforma em “cibersolidão”. (2014, 

p. 124). 

 

Além disso, é possível ainda questionar em que contexto econômico-social-

cultural surgem as redes sociais, a fim de tentar apreender os múltiplos modos de 

existência que perpassam o ser humano e sua relação com os dispositivos tecnológicos, 

bem como suas ferramentas de comunicação.  

Para Paula Sibilia (2002, p. 28) “a economia global hoje é impulsionada pelos 

computadores, a telefonia móvel, as redes de comunicação, os satélites e toda a miríade 

de gadgets teleinformáticos que abarrotam os mercados, contribuindo para a produção 
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dos corpos e das subjetividades do século XXI”. Com essas transformações a humanidade 

passou de uma sociedade disciplinar, cujos corpos são fabricados para responder 

mecanicamente ao que lhe é exigido, submissos ao exercício do poder (FOUCAULT, 

1999), para uma sociedade do controle que transforma subjetividades de forma espiral 

imersas no mundo do mercado, de forma sutil, quase imperceptível, num movimento de 

tornar o supérfluo indispensável. 

Para a autora estamos vivendo na era do endividamento, onde a partir do fluxo 

de informações traçadas por perfis, cadastros feitos na rede, os indivíduos passam a fazer 

parte de um sistema de informações catalogáveis, a fim de alimentar as engrenagens do 

capitalismo. E as redes sociais surgem, para ajudar nesse processo de classificação. Ao 

mesmo tempo em que postamos nossas preferências, hábitos do dia a dia, 

comportamentos, existe por trás um sistema de análise de dados que automaticamente se 

“governam”, fazendo com que surja na tela pop ups publicitários vendendo alguma coisa 

relacionada ao que foi digitado. São as ferramentas de marketing trabalhando, sem pedir 

licença, com as nossas informações influenciando a nossa comunicação e maneira de 

viver. Para a pesquisadora Zizi Papacharissi (2010),  

Quando se passa do concreto ao virtual, essa divisão parece receber novos 

golpes. Uma das dimensões da internet é exatamente a troca pública de 

informações, bem como a exposição do indivíduo e, em certa medida, a própria 

construção de identidades específicas dentro desse espaço. As mídias digitais 

auxiliam e tornam mais fáceis a superação de fronteiras entre os espaços 

público e particular. (apud MARTINO, 2014, p. 117). 

 

E, falando em comunicação na rede, Martino (2014, p. 125) traz uma tabela 

mostrando um panorama dos limites e possibilidades encontrados na conexão com as 

mídias digitais no que diz respeito às esferas pessoais/sociais online: 

Ambivalências na comunicação via mídias digitais 

Facilidade para encontrar companhias. Demandas maiores para mantê-las. 

Conexão contínua com os outros. 
Raramente se conquista toda a atenção dos 

outros. 

Possibilidade de encontrar interlocutores. Dificuldade de estabelecimento de diálogo. 

Tornar-se conhecido na internet. Exposição da privacidade e da intimidade. 

Maior chance de iniciar relacionamentos. Dificuldade de levá-los adiante. 

Possibilidade de trabalhar em casa. Diluição das fronteiras trabalho/vida pessoal. 

Capacidade de encontrar e ser encontrado. Necessidade de se desligar das mídias. 

Fonte: Martino, 2014. 
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A tabela acima resume um pouco do que a cultura ciber trouxe para o dia a 

dia do ser humano. As tecnologias digitais acabam se tornando híbridas em nossa vida, 

como próteses (SANTAELLA, 2003) e extensões do nosso corpo. Não cabe aqui julgar 

se isso é bom ou ruim, nem é essa a intenção, mas refletir sobre os limites e possibilidades 

que permeiam o nosso cotidiano e relações sociais. 

E o que diria Bakhtin sobre as mensagens digitais? Para ele seriam novas 

linguagens e enunciados? Ou as redes sociais estariam longe de serem analisadas, pelo 

fato da comunicação muitas vezes não existir de fato e efetivamente? Bakhtin (apud 

Elichirigoity, 2008, p. 181) vai elucidar que:  

[...] em todo enunciado, contanto que o examinemos com apuro, levando em 

conta as condições concretas da comunicação verbal, descobriremos as 

palavras do outro ocultas, ou semi-ocultas e com graus diferentes de alteridade. 

Dir-se-ia que um enunciado é sulcado pela ressonância longínqua e quase 

inaudível da alternância dos sujeitos falantes e pelos matizes dialógicos, pelas 

fronteiras extremamente tênues entre os enunciados e totalmente permeáveis à 

expressividade do autor. 

 

Para Dominique Wolton (2011 apud Martino, 2014) o que existe nas redes 

sociais é apenas troca de informações, dados e mensagens, geralmente transmitidos com 

rapidez, clareza e precisão. “A informação é o espaço da transmissão e, no máximo, da 

resposta programada a uma determinada mensagem, espaço de velocidade, dinamismo e 

superficialidade”. (p. 268). Segundo o autor, a relação de comunicação é muito mais 

profunda, requer tempo e disposição:  

A comunicação, por outro lado, é o complexo processo de estabelecimento de 

relações entre seres humanos, atividade vinculada ao ato de compartilhar com 

outra pessoa algo que permita o estabelecimento de uma relação entre ambos 

no espaço da chamada “intersubjetividade”, isto é, o espaço entre dois 

indivíduos ou “sujeitos”, como denomina. Comunicação é, sobretudo, relação. 

O espaço da comunicação é a intersubjetividade, relação que só existe na 

comunicação entre seres humanos dispostos tanto a falar quanto a ouvir. A 

comunicação requer a compreensão do outro, da alteridade – do latim alter, 

“outro”.” (MARTINO, 2014, p. 269). 

 

Para Bakhtin (apud CLARK, 1998, p.29) alteridade, 

[...] não é um destinatário pacífico, cuja única função se resume em 

compreender o locutor; sua atitude em relação à fala do locutor é sempre 

responsiva ativa e materializa-se na sua resposta (externa ou interna). É 

exatamente uma resposta e não uma compreensão passiva que o locutor espera 

do(s) outro(s) a quem o seu discurso se dirige, resposta que pode se materializar 

sob a forma de uma concordância, adesão, objeção, execução, etc. 
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Wolton (2011) ainda vai falar que essa é a dificuldade e o desafio da 

comunicação, a compreensão do outro. As tecnologias apenas permitem ter acesso ao 

outro, vê-lo; mas isso não significa construir uma relação de comunicação com outras 

pessoas, grupos e povos.  

Consigo facilmente fazer uma relação com o cotidiano, que vem corroborar 

essa ideia. Ao encontrar um dia desses com uma amiga, ela comentou que fazia tempo 

que não tinha notícias, que não sabia que a família tinha aumentado...; apenas sabia de 

mim, pelo facebook. No momento, achei até engraçado, pois pareceu que o facebook 

havia se tornado uma “pessoa fofoqueira”, mas depois fiquei pensando o que custava ela 

ter me ligado para conversarmos. Até porque não costumo alimentar as redes sociais com 

informações sobre a minha vida. Estou ali, porque estou. Acho que é por um desejo de 

pertencimento apenas, mas não para estreitar laços com alguém, até porque não tenho 

muita paciência e tempo para ficar conectada. 

Martino (2014) ainda vai inferir que os escritos de Wolton não criticam 

diretamente a internet, mas a perspectiva de que o fato de estar conectado em rede e as 

mídias digitais seria a solução para todos os problemas sociais e econômicos, também de 

comunicação. Sendo assim, a responsabilidade pelos processos sociais e históricos da 

vida, recai sobre a mídia, e não no ser humano.  Informação não é o problema. Esta, temos 

em excesso. O problema é o que fazer com ela. Para o pesquisador, a responsabilidade da 

comunicação na atualidade é criar pontes e vínculos entre as diferenças. “À espera de que 

se procure menos dados, números e bits e mais compreensão entre os seres humanos”.  

Outra questão é a ideia que Larrosa (2002) nos traz sobre a experiência e o 

saber da experiência. Ao falar da experiência, Larrosa supõe que pensar é dar sentido ao 

que somos e ao que nos acontece, e o modo como nos relacionamos com as coisas, com 

os outros, com o mundo. Para ele, experiência é aquilo que nos toca (e não o que toca), 

nos acontece (e não o que acontece), nos passa (e não o que simplesmente passa). E, 

traçando um paralelo com as redes sociais, o que realmente nos toca e dá sentido às nossas 

vidas? Será que todos os conteúdos postados são realmente relevantes na produção de 

conhecimento?  
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CONSIDERAÇÕES PARA CONTINUAR 

 

A começar por mim, é preciso encarar a complexidade do mundo em que 

vivemos como uma grande aventura, a qual nos desafia a deslocar velhas certezas e dar 

lugar a novos conceitos no campo do saber. Bakthin e demais autores nos convidam para 

um mergulho em novos horizontes e olharmos para a diferença, para a multiplicidade, 

para a socialidade; pois quanto à evolução tecnológica, esta sabemos que é possível 

avançar cada vez mais. A própria história existe para comprovar isso. 

A questão é: o que pode ainda ser transformado? O que dá sentido a nossas 

vidas atualmente? Quais encontros podemos promover enquanto sujeitos enunciadores e 

dialógicos, segundo Bakhtin, em uma sociedade tecnológica, a qual vive no movimento, 

na intensidade, na socialidade, no caos do capitalismo em que o consumo rege todos os 

hábitos socioculturais?  

A tentativa do presente artigo foi trazer à tona enunciados de diversos autores 

sobre um mesmo tema – comunicação e mídias digitais – e sua relação com o ser humano, 

entendendo que não existe uma verdade totalizante e que os discursos se misturam e se 

transformam a cada minuto, assim como nós. Com certeza esse tema e os 

questionamentos que deles surgem não se esgotam aqui. A intenção é continuar 

interagindo e construindo intermináveis diálogos. 
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CURRÍCULOS DE CURSOS NA MODALIDADE A DISTÂNCIA – pressupostos 

para reflexão 

  

Ernesto Monteiro Perez 

Guilherme Ribeiro Rostas 

Márcia Helena Sauaia Guimarães Rostas  

  

ivemos no mundo da informação, a qual está disponível a uma grande parcela 

da população, entretanto, a informação por si só não gera o conhecimento. O 

conhecimento, seja ele inato ou oriundo da experiência, do racionalismo, da 

razão ou da interação, deve ser construído ao longo de um processo de aprendizado, que 

permita ao sujeito a construção de uma visão de si mesmo e do mundo que o cerca.     

Com a evolução das tecnologias, com a globalização dos mercados e a 

diversidade de arranjos sociais, o sujeito da atualidade que vive nesse meio emaranhado 

possui inúmeras oportunidades, mas também grandes desafios, os quais precisam 

enfrentar. Nesse contexto, a Escola possui um papel importante na formação de cidadãos 

capazes de problematizar, inovar e interagir frente aos desafios da realidade 

contemporânea.      

Sendo assim, o estudante da nova sociedade deve estar pronto para criar, 

recriar e não copiar ou reproduzir o que já se tem. Para que haja evolução social, política 

e ideológica, este aluno precisa assumir consciência de sua trajetória, construindo 

condições para prática da cidadania, contribuindo para a o desenvolvimento global.  

Nesta linha reflexiva reconhecemos que, o professor, enquanto agente 

mediador de aprendizado, conduz o estudante na formação educacional, através de ações 

pedagógicas que lhes favoreçam o aprendizado. Entretanto, toda sua ação está voltada 

para a execução de uma diretriz implícita ou explicitada através do currículo que a escola 

apresenta.  

Por currículo pode-se entender que é tudo que impacta nas ações da escola, 

sejam elas internas ou externas, que contemplam ações educativas, mas também 

ideológicas, documentais, de gestão e organização. A forma como o currículo é 

constituído e implementado é um aspecto de grande importância que definirá o rumo da 

trajetória educacional do estudante.     

A partir dessas considerações iniciais, a proposta deste ensaio é contribuir 

criticamente para processo pedagógico, a partir de uma reflexão sobre conhecimento, 

currículo e o papel do docente no processo formativo dos sujeitos em desenvolvimento. 

Para tanto, serão apresentados resultados parciais da investigação realizada sobre o 

currículo que está sendo operacionalizado nos cursos, na modalidade a distância, 

ofertados pelo IFSul - Campus Pelotas. Além disso, identificar, a partir dos elementos 

constitutivos das propostas curriculares de cada curso, se está previsto, através das 

V 
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disciplinas ofertadas, conteúdos que possibilitem a implantação de uma educação 

libertadora que proporcione a construção de um sujeito crítico, questionador e autônomo.   

 

O sujeito em formação: que saberes são necessários refletir?  

 

No paradigma contemporâneo referente a educação são constantes os 

processos de transformação, destacando-se, notadamente, a revolução tecnológica e dos 

meios de informação, dinâmica que vem provocando novos modos de produção, 

organização e perfis formativos. Neste sentido, a educação formativa passa a ser 

reconhecida pela economia mundial como promotora de desenvolvimento social, político 

e econômicos dos países. Assim, uma das características desse processo é conceber o 

conhecimento como um dos principais valores do cidadão, assim como a capacidade de 

inovação e empreendimento que este possui.   

Neste contexto, de valorização do saber, a reflexão crítica sobre os fins da 

educação por parte dos profissionais da educação assume papel fundamental, visto que 

a produção do conhecimento dos sujeitos para ordem dominante tem sentido diferente 

de uma educação numa perspectiva humanizadora, crítica e reflexiva sobre a realidade 

ambiental, política, social, cultural, econômica, entre outros.   

Vê-se, a partir daí, a importância de se fazer reflexões críticas nas diversas 

dimensões que envolvem a escola, o ensino, o aprender, a docência, buscando sempre a 

clareza sobre “Para que serve a Escola”, conforme nos provoca Sibilia (2012), em suas 

reflexões sobre o papel da escola no contexto contemporâneo.  

Já se sabe que como seres aprendentes estamos em constantemente 

estimulados por curiosidades e reflexões. Nesse caso, ao despertar um senso crítico e 

reflexivo nos sujeitos, estamos lhe preparando para perceber o mundo de forma diferente 

e analisar as situações que o rodeiam de maneira consciente. Sob esse ponto de vista o 

professor é aquele que no processo de ensino assume o papel de mediador e promotor de 

estratégias facilitadoras e provocativas aos estudantes da capacidade e do desejo de 

delinear seu próprio itinerário formativo. Para isso, é preciso ter claro que sujeito se quer 

formar, que epistemologias embasam as ações educativas que contribuirão para a 

formação integral dos sujeitos.   

Ao refletirmos sobre o conhecimento, encontramos em Immanuel kant, a 

origem clássica apriorista, onde o sujeito já traz consigo, as condições de aprendizagem e 

conhecimento que se manifestarão imediatamente (inatismo) ou após um processo de 

maturação. Becker (1992), afirma sobre este conceito:  

A concepção de conhecimento que acredita que se conhece porque traz algo, ou inato 

ou programado, na bagagem hereditária, para amadurecer mais tarde em etapas 

previstas. [...] são aqueles que pensam que o conhecimento acontece em cada 

indivíduo porque ele traz já, em seu sistema nervoso, o programa pronto.  (BECKER 

1992, p. 90)  
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Na sequência histórica, o empirismo, fundamentados em John Locke e David 

Hume, anuncia que a fonte de todo conhecimento é a experiência, e o racionalismo e a 

razão.  Sobre empirismo, Becker (1992) afirma que:  

O conhecimento é algo que vem de fora da pessoa, independente de sua vontade e se 

instala. A pessoa, indivíduo ou, de modo geral, o sujeito, não tem mérito nisso, é 

passivo [...] com isso podemos dizer que empiristas são aqueles que pensam que o 

conhecimento acontece porque nós mesmos ouvimos, tateamos, etc. e não porque 

agimos [...] (BECKER 1992, p. 90)  

  

Independente da teoria sobre conhecimento, seja apriorista, seja empirista, é 

importante considerar que o professor necessita assumir a reponsabilidade e o papel de 

mediador nessa construção do processo educacional, permitindo aos sujeitos a 

possibilidade de criar e recriar, de reconstruir o velho e construir o novo, de refletir 

constantemente sobre o que existe e assim atualizar sua visão de si e do mundo.   

Cada sujeito tem seu tempo de aprendizado, possuem experiências 

significativas que foram sendo adquiridas ao longo de suas vidas e trazem realidades 

distintas. Para Freire, esses saberes são o ponto de partida para o desenvolvimento de 

conhecimentos sociocultural, político-econômico e bio/físico/quimico. São os “saberes 

da experiência feita”, o saber do mundo e com o mundo, que precede as palavras. A 

construção coletiva para a formação deste sujeito requer habilidades e atitudes diferentes 

do professor tradicional, uma vez que algumas características proporcionam um melhor 

desempenho na sua atuação docente.   

Para Scocuglia (2005):  
[...] saberes comuns e científicos são diferentes e não são por uma suposta 

relação de superioridade/ inferioridade ou conhecimento maior/menor e, sim, 

porque são saberes de naturezas diferentes e por isso mesmo, tão importante 

quanto o outro. (SCOCUGLIA 2005, p. 83)  

  

Ainda, concepção sócio interacionistas do conhecimento, advindas das 

teorias da epistemologia genética de Piaget e da pesquisa sócio histórica de Vygotsky, 

denominada construtivista, parte da ideia de que o homem não nasce inteligente, mas 

também não é passivo sob a influência do meio, isto é, ele responde aos estímulos externos 

agindo sobre eles para construir e organizar o seu próprio conhecimento, de forma cada 

vez mais elaborada.  

Para Becker (1992):  
O construtivismo na Educação poderá ser a forma teórica ampla que reúna as várias 

tendências atuais do pensamento educacional. Tendência que tem em comum a 

insatisfação com um sistema educacional que teima (Ideologia) em construir essa 

forma particular de transmissão que é a Escola, que consiste em fazer repetir, recitar, 

aprender, ensinar o que já está pronto. (BECKER 1992, p. 88)  

  

Nesta concepção, o conhecimento não se resume em atingir a verdade 

absoluta, em representar o real tal como ele é, mas numa questão de adaptação (noção 

trazida da biologia) do organismo a seu meio ambiente. Assim, o sujeito do conhecimento 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Conhecimento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Epistemologia_gen%C3%A9tica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Epistemologia_gen%C3%A9tica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Homem
http://pt.wikipedia.org/wiki/Homem
http://pt.wikipedia.org/wiki/Est%C3%ADmulo_%28fisiologia%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Est%C3%ADmulo_%28fisiologia%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Biologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Biologia
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está o tempo todo modelando suas ações e operações conceituais com base nas suas 

experiências. O próprio mundo sensorial com que se depara é um resultado das relações 

que se mantém com este meio, de atividade perceptiva para com ele, e não um meio que 

existe independentemente.  

Ainda Becker (1992) nos diz que:   
[...] nada, a rigor, está pronto, acabado, e que, especificamente o conhecimento 

não é dado, em nenhuma instância, como algo terminado. Ele se constitui pela 

interação do indivíduo com o meio físico e social, com o simbolismo humano, 

com o mundo com das relações sociais; e se constitui por força de sua ação e 

não por qualquer dotação prévia , na bagagem hereditária ou no meio, de tal 

modo que podemos afirma que ates da ação não há  psiquismo nem consciência 

e, muito menos, pensamento. (BECKER 1992, p. 87)  
  

A Construção do conhecimento e o papel docente   

  

Estamos vivendo em um momento de supervalorização da comunicação, da 

informação e do conhecimento em todas as esferas sociais. Hoje, muito mais que no 

passado, o conhecimento é diferencial e determinante para permanência em uma 

sociedade dirigida pelo letramento, tecnologias e comunicações instantâneas, fruto do 

mundo globalizado, nos quais exigem conhecimentos especializados, ou 

(hiper)conhecimentos (Morin 2000). Os postos de trabalho estão necessitando de pessoas 

com saberes cada vez mais avançados, seja com relação a tecnologia e/ou automação, seja 

para o desenvolvimento de pesquisas.   

Por outro lado, com a rapidez dessa evolução surge um aumento do 

analfabetismo, não pela incapacidade de ler ou escrever, mas analfabetos funcionais, 

digitais, políticos, etc. Com base nesta realidade, é importante considerar os desafios 

demandados pelas novas diretrizes para educação que requer novas organizações e 

superação de paradigmas, a fim de atender a realidade social, cultural e econômica.   

Práticas docentes pautadas no paradigma tecnicista, com vistas à 

empregabilidade imediata, independentemente da modalidade na qual seja 

desenvolvida, na perspectiva do Plano Nacional de Desenvolvimento Educacional, 

deverão ser substituídas por práticas que promovam a construção de conhecimentos e 

aquisição de competências que possibilitem interferir no processo produtivo, 

compreender as formas de produção e desenvolver habilidades que capacitem o 

trabalhador para o exercício da reflexão, da crítica, do estudo e da criatividade. No 

entanto, cabe dizer que ainda encontramos práticas, no âmbito escolar, que não 

contemplam estas concepções educativas.  

No contexto escolar ainda são presentes práticas referenciadas no modelo 

positivista, a formação escolar que privilegia condutas idealizadas e para a heteronomia. 

Ao recorrer nossa memória do tempo escolar, facilmente vem a tona os raros espaços 

para o diálogo, questionamentos e expressão dos saberes adquirido do meio cultural 

vivido, bem como para construção do conhecimento, pois bastava fazer uso da memória 



 

 

Grupo de Pesquisa Discurso Pedagógico  Muitos caminhos, um destino: Conversas sobre educação 

 
111 

para registro dos saberes docente e depois expressar esta memorização nos instrumentos 

avaliativos. Na realidade é um modelo de ensino, excludente e limitador dos espaços 

para o desenvolvimento da autonomia, que não favorece a construção do conhecimento.   

Becker (1992) afirma que:  
[...] uma simples mudança de concepção epistemológica não garante, 

necessariamente, uma mudança de concepção pedagógica ou de prática 

escolar, mas sem essa mudança de concepção – superando o empirismo e o 

apriorismo – certamente não haverá mudança profunda na teoria e na prática 

de sala de aula. A superação do apriorismo e, sobretudo, do empirismo é 

condição necessária, embora não suficiente de avanços apreciáveis e 

duradouros na prática docente. (BECKER 1992, p. 92).  

  

Juntamente com a mudança epistemológica o ato de educar precisava vir 

carregado de sentido, de provocações para a transformação, conforme o que Loureiro 

(2004) anuncia “Educar é Emancipar”, isto é, fazer com que no processo educativo haja 

espaço para a problematização da realidade, para a autonomia dos sujeitos, bem como 

para a instrumentalização para o exercício da cidadania.  

O processo de formação profissional, não é uma ação que se dá somente na 

individualidade, mas que acontece também junto a seus pares.   

Outro fato a considerar é que muitos docentes chegam à instituição escolar 

como iniciante no exercício da docência e com uma formação pedagógica nem sempre 

condizentes com os desafios da prática. Encontram um ambiente a construir com as 

tensões próprias dessa condição de reconhecimento e estabilidade. São portadores de 

representações sobre os educandos e sobre as aprendizagens que necessitam adaptar à 

configuração local.  

E o compromisso pedagógico de instalar um processo de constante revisão 

nas concepções epistemológicas que embasam o fazer docente, desafio que demanda 

investimentos sistemáticos em formação continuada e no cuidado como as mediações 

que acontecem nas instituições de ensino a fim de refletir interação entre o sistema 

escolar, seus currículos e as relações sociais.  

  

Influência do currículo nas ações pedagógicas  

  

Para Silva (2009) o currículo vai muito além do que as teorias tradicionais 

afirmam e, segundo o autor, currículo é lugar, espaço, território, relação de poder, 

trajetória, viagem e percurso. O currículo é texto, discurso, autobiografia e documento. 

Ou seja, currículo é tudo que impacta e está presente no meio escolar e que repercute no 

sujeito, na sociedade, na cultura local.  

Afirmativa que nos leva à reflexão sobre que currículo escolar vem sendo 

promovido nas escolas, o que vem sendo oportunizando, através de suas práticas 

educativas, terão os sujeitos igualdade de oportunidades para poderem se desenvolver 
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enquanto sujeitos cidadãos, agente ativo em uma sociedade democrática? É uma questão 

a permanecer ativa na consciência de cada docente formador.  

Segundo Freire (1996) a gestão democrática e a autonomia escolar/educativa 

constituem um dos alicerces para a reinvenção de um currículo que permita a construção 

de espaços democráticos, de reflexão e diálogo, contemplando assim a construção coletiva 

dos agentes que fazem parte do processo. Um currículo que permita a reinvenção, 

participação, interferência, sugestão, adequação, reflexão, modificação, reavaliação e 

demais reflexões que fazem parte do dia a dia e que necessariamente vão forjando a 

identidade escolar.  

A escola contribui para o processo de aprendizado e construção do 

conhecimento não apenas através de seus conteúdos explícitos, mas também pelo seu 

currículo, que contempla suas ideologias e sua forma de atuação. Para tanto, a 

participação de todos sujeitos envolvidos nesse processo educativo se faz necessária nessa 

construção para que a formação do estudante vá ao encontro dos anseios da sociedade, 

contribuindo, assim, de maneira significativa para a modificação de uma realidade.  

Para Scocuglia apud Freire (2005):  
[...] os conteúdos programáticos, as metodologias utilizadas e os fundamentos 

epistemológicos que alicerçam a construção curricular, entre outros, devem 

estar contextualizados e influenciados pela cultura e pelas experiências de vida 

dos atores educacionais que estão envolvidos nessa construção, a saber: 

educandos, gestores, pais, comunidade educativa (escolar ou não). 

(SCOCUGLIA 2005, p. 82). 

  

Além disso, o envolvimento na construção de um currículo que represente a 

realidade dos agentes protagonistas envolvidos no processo educativo, considerando sua 

bagagem cultural, histórica e social, impulsiona para um engajamento e estímulo no 

processo de ensino e aprendizagem, traduzindo em uma pedagogia dialógica e critica-

reflexiva. A Escola não é uma construção que está a interesse individual, mas do coletivo. 

Não pertencem exclusivamente aos dirigentes escolares, aos professores, mas 

principalmente devem pertencer aos educandos, pois estes devem ser chamados a 

construir seu currículo e a problematizá-lo, não simplesmente aplicá-lo ou consumi-lo.   

Para Scocuglia (2005):  
O sentido de pertencimento com relação ao conhecimento, à construção do 

currículo e às aplicações coletivas pode ser um detonador de um sentimento 

mais amplo de pertencimento em relação ao processo educativo ou à escola. 

[...] educandos e educadores, pais e dirigentes, técnicos e comunidade 

educativa em geral, sentirem que o processo de conhecimento e de educação 

lhes pertence e não aos outros, como de costume teríamos um terreno fértil 

para construção do “sucesso qualificado” [...] o currículo torna crítico e 

reflexivo quando mais pertence aos principais protagonistas 

educacionais/escolares” (SCOCUGLIA 2005, p. 83)  
O currículo deve contemplar um espaço discussão, reflexão e 

questionamentos dos estudantes, já que a formação integral do sujeito está sendo proposta 

por essa escola. A escola não pode e nem deve ser mais um local de repressão social, 
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remetendo a uma produção de poder sobre a sociedade, mas diferentemente, deve ser 

transformadora e transformada a cada dia pelos integrantes e sua comunidade. Mesmo as 

escolas tradicionais, e são a grande maioria, deve ressignificar o seu modo de atuação, 

avançando seus muros de construção panópticas, para atender a esses novos anseios.  

Segundo Silva (2009);   
A escola e o currículo devem ser locais onde os estudantes tenham 

oportunidade de exercer suas habilidades democráticas da discussão e da 

participação de questionamento dos pressupostos do senso comum da vida 

social. Por outro lado, os professores e as professoras não podem ser vistos 

como técnicos ou burocratas, mas como pessoas ativamente envolvidas nas 

atividades da crítica e do questionamento, a serviço do processo de libertação 

e emancipação. (SILVA 2009, p. 55)     
  

O papel do professor, nesse contexto dialógico e libertador está de mediador 

do estudante que busca o conhecimento de forma autônoma e consciente, para que o 

desenvolvimento de seu aprendizado tenha condições adequadas no êxito em sua 

trajetória. Para isso, um olhar atento às práticas de ensino, aprendizagem, avaliação, 

metodologia, didática, organização e planejamento são os pontos a serem fortemente 

analisados e contemplados nos planos curriculares e atuação dentro da sala de aula.    

Para Scocuglia (2005):  
A construção do currículo, alicerçada pelo conhecimento-consciência-diálogo, 

facilitaria a prática e a reflexão sobre os conteúdos e as metodologias (e os 

livros didáticos e as demais atividades), abriria a possibilidade concreta para 

que os currículos educacionais ganhassem continuamente criticidade e 

qualidade, e contribuíssem para a reeducação do coletivo que faz a educação e 

a escola. (SCOCUGLIA, 2005 p. 87)  
  

Um currículo que possibilite a mudança de uma realidade e ultrapasse os 

muros da escola, traz em seu contexto, de forma explícita ou implícita, as ideologias de 

um povo, a cultura social, as relações de sociais de produção, suas representações e classes 

sociais. Uma escola emancipadora, deve considerar o multiculturalismo, desconsiderando 

o preconceito de gênero, raça, etnia e sexualidade, considerando a identidade de seus 

integrantes, mas reconhecendo as diferenças desses sujeitos. Uma escola que prepara o 

estudante não apenas para exercer um ofício, mas prepara-o para a vida, para atuação em 

sociedade, para o exercício da cidadania.     

  

Desenvolvimento do Estudo  

   Partindo das considerações iniciais, a pesquisa em andamento é composta por 

uma farta revisão bibliográfica sobre o papel do docente no processo formativo dos 

sujeitos em desenvolvimento, bem como se dá a construção do conhecimento empírico e 

científico.  

Baseado nestes referenciais, buscamos verificar qual a concepção de 

conhecimento necessária na formação de uma educação libertadora que proporcione a 
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construção de um sujeito crítico, questionador e autônomo. O estudo está sendo realizado 

em um curso de pós-graduação, do Instituto Federal Sul-rio-grandense – IFSul, na 

modalidade a distância, o qual será a amostra desse trabalho. Para fins desta pesquisa, o 

referido curso terá denominação de ALFA, preservando, desta forma, sua identidade e de 

seus agentes envolvidos na construção/execução.   

A trajetória inicia pela seleção da proposta curricular do curso ALFA para, a 

partir daí, identificar o rol de componentes curriculares e ementas que compõe cada 

matriz. Esse mapeamento consiste em abranger 100% dos componentes curriculares e 

suas ementas, para a uma maior compreensão da proposta pedagógica e de formação do 

referido curso.  

 Além disso, considerando a revisão bibliográfica realizada, será verificada a 

existência de elementos que apontem a educação libertadora e que favoreçam a formação 

do sujeito enquanto profissional e cidadão do mundo atual.  Para isso, será verificada a 

percepção do aluno matriculado neste curso e suas perspectivas de formação.  

Por fim, através destes elementos, pretende-se enumerar os saberes 

necessários para esta construção e delinear o papel do docente em cada um dos 

componentes curriculares do curso em análise, além de fazer uma investigação 

comparativa entre as disciplinas ofertadas, por curso, e o encadeamento lógico de cada 

matriz curricular.  

          

Considerações Finais  

  

Reconhecemos o espaço da escola, como sendo uma comunidade aprendente, 

que segundo Brandão (2005), “as pessoas estão também inter-trocando saberes entre elas. 

Estão se ensinando e aprendendo” já que favorece a expressão entre seus componentes 

dotados de diferenças pessoais, de posturas, crenças, valores e diferenças 

epistemológicas.   

A convergência de ações pautadas em estruturas curriculares advindas de um 

currículo que contemple o universo interno e externo da escola, aliados a ações 

pedagógicas que permitam a ascensão cultural, política histórica e sociológica, contribuirá 

para a formação do cidadão que traz em seus valores a formação integral de um sujeito 

crítico-reflexivo.    

Resgatando o referencial teórico apresentado e analisando as evidências 

extraídas do levantamento de dados ao qual esta pesquisa se propunha, já foram possíveis 

estabelecer resultados parciais de grande pertinência. Inicialmente, percebemos que há 

uma distância entre os profissionais que elaboram e os que executam o currículo proposto 

para este curso. Considerando a estrutura de organização da Instituição e a crescente 

demanda por ações educativas que são propostas pela carreira dos docentes de Instituição 

em análise, os profissionais que participaram da construção e elaboração do currículo do 
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curso ALFA já não fazem parte do corpo docente atuante das turmas vigentes. Logo, as 

concepções iniciais de formação do currículo em análise, já não condizem com o sujeito 

de formação da atual realidade.   

Outro aspecto que faz parte do escopo das análises realizadas é com relação 

à matriz curricular do curso, que possui uma vasta enumeração de habilidades e 

competências que os alunos deverão desenvolver, porém é preciso aprofundar os estudos 

no sentido de verificar a eficácia na relação dos conteúdos e a formação pretendida. Sem 

esta relação, idealizador/executor, o currículo se corporifica por um ideário projetado.  

Por fim, observamos, ainda, que coletamos muitos dados que serviriam para 

a pesquisa com outras variantes, antes não identificados. Sendo assim, entendemos que 

ainda é necessário aprofundar as análises, verificando, não só a composição do curso, mas 

a composição de cada componente curricular.   
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AS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL E SUAS IMPLICAÇÕES NA FORMAÇÃO DOCENTE  

Rossane Vinhas Bigliardi 

Ricardo Gauterio Cruz 

 

o Brasil, a Constituição Federal de 1988 apresenta-se como marco 

significativo no direito a um meio ambiente equilibrado e sadio. Em âmbito 

infraconstitucional, destaca-se a Lei nº 9.795/1999 (regulamentada pelo 

Decreto nº 4.281/2002) que dispõe especificamente sobre a Educação Ambiental (EA) e 

institui a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA). Lá se encontra o 

entendimento de que a EA necessita estar presente, de forma articulada, em todos os 

níveis e modalidades de todo processo educativo, escolar ou não.  

A Política Nacional de Educação Ambiental enuncia princípios e indica 

objetivos da Educação Ambiental em âmbito nacional, e de modo particular, prevê a 

inserção da EA nos currículos da Educação Básica e do Ensino Superior, abrangendo 

instituições públicas e privadas. Dentre os princípios trazidos pela PNEA, destaca-se a 

abordagem articulada das questões ambientais locais, regionais e nacionais, 

compreendendo o meio ambiente como o espaço de mediações dos aspectos 

socioeconômicos, biológicos, culturais, dentre outros, na busca de alternativas 

curriculares e metodológicas para enfrentamento da crise ambiental. 

Segundo a Política Nacional de Educação Ambiental, a Educação Ambiental 

deve ser desenvolvida como processo integrador e permanente, não devendo se constituir 

em uma disciplina do currículo, mas se fazendo presente no conteúdo das demais 

disciplinas, o que evidencia o caráter transversal da EA. Igualmente, a dimensão 

ambiental deve, segundo contido na PNEA, estar presente no currículo dos cursos de 

formação de professores, em todos os níveis e em todas as disciplinas. 

Muito embora a Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional – LDB) não seja explícita em relação à Educação Ambiental, os princípios e os 

objetivos da Educação Ambiental instituídos pela PNEA, entretanto, vão ao encontro dos 

princípios gerais da Educação contidos na LDB, com destaque especial para o previsto 

em seu artigo 32, onde se encontra previsto como objetivo da Educação, a formação do 

N 
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cidadão mediante, dentre outros, a compreensão do ambiental natural e social, do sistema 

político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade. 

Já segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), editados em 1997 

pelo Ministério da Educação (MEC), como referencial para a Educação Básica, o Meio 

Ambiente é tratado como tema transversal, reforçando a compreensão trazida pela PNEA, 

e enfatizando a urgência e relevância social do tema. Entretanto, a forma hegemônica de 

se tratar a temática ambiental – tanto a partir dos PCNs, como de outros documentos 

referentes à Educação Ambiental – se restringe ao aspecto biológico ou ecológico do 

ambiente, representando um entrave ao alcance dos objetivos da própria PNEA, ao 

desconsiderar os aspectos políticos, éticos e culturais presentes na dimensão ambiental. 

Como resposta à demanda por uma Educação Ambiental que, enquanto parte 

do processo formativo, assuma seu papel transversal e fomente a “atitude crítica e a busca 

da transformação do atual modelo de desenvolvimento econômico-social” (BRASIL, 

2012, p.10), a Coordenação-Geral de Educação Ambiental do MEC propôs a edição das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental – DCNEA (BRASIL, 

2012b), que vigoram desde junho de 2012. 

 

O Conteúdo das DCNEA 

 

A partir do conteúdo normativo presente na Política Nacional de Educação 

Ambiental, a edição das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental 

tem por objetivos, segundo seu artigo primeiro, dentre outros: 

I - sistematizar os preceitos (...) que contribuam com a formação humana de 

sujeitos concretos que vivem em determinado meio ambiente, contexto 

histórico e sociocultural, com suas condições físicas, emocionais, intelectuais, 

culturais; II - estimular a reflexão crítica (...) para que a concepção de Educação 

Ambiental como integrante do currículo supere a mera distribuição do tema 

pelos demais componentes; III - orientar os cursos de formação de docentes 

para a Educação Básica. (BRASIL, 2012b) 

 

Segundo o referido diploma legal, em seus artigos 2º a 6º, a Educação 

Ambiental é uma dimensão da educação, é atividade intencional da prática social, que 

visa potencializar a atividade humana com a finalidade de torná-la plena de ética 
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ambiental; visa, ainda, à construção de conhecimentos, ao desenvolvimento de 

habilidades, atitudes e valores sociais, ao cuidado com a comunidade de vida, a justiça e 

a equidade socioambiental, e a proteção do meio ambiente, construída com 

responsabilidade cidadã, na reciprocidade das relações dos seres humanos entre si e com 

a natureza, envolvendo valores, interesses, visões de mundo e, desse modo, assumindo na 

prática educativa as suas dimensões política e pedagógica, devendo, portanto, adotar uma 

abordagem que considere a “interface entre a natureza, a sociocultura, a produção, o 

trabalho, o consumo, superando a visão despolitizada, acrítica, ingênua e naturalista ainda 

muito presente na prática pedagógica das instituições de ensino” (BRASIL, 2012b). 

Em seu artigo 12, destacando a necessidade de adoção de práticas comprometidas 

com a construção de sociedades justas e sustentáveis, fundadas nos valores da liberdade, 

igualdade, solidariedade, democracia, justiça social, responsabilidade, sustentabilidade e 

educação como direito de todos, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Ambiental instituem como princípios da Educação Ambiental, dentre outros: 

 

I - totalidade como categoria de análise fundamental em formação, 

análises, estudos e produção de conhecimento sobre o meio ambiente; 

II - interdependência entre o meio natural, o socioeconômico e o 

cultural, sob o enfoque humanista, democrático e participativo; III - 

pluralismo de ideias e concepções pedagógicas; IV - vinculação entre 

ética, educação, trabalho e práticas sociais na garantia de continuidade 

dos estudos e da qualidade social da educação; V - articulação na 

abordagem de uma perspectiva crítica e transformadora dos desafios 

ambientais (...). (BRASIL, 2012b). 

 

Na sequência, em seu artigo 13, institui como objetivos da Educação 

Ambiental, dentre outros: 

I - desenvolver a compreensão integrada do meio ambiente em suas 

múltiplas e complexas relações para fomentar novas práticas sociais e 

de produção e consumo; II - garantir a democratização e o acesso às 

informações referentes à área socioambiental; III - estimular a 

mobilização social e política e o fortalecimento da consciência crítica 

sobre a dimensão socioambiental; (...) VII - fortalecer a cidadania, a 

autodeterminação dos povos e a solidariedade, a igualdade e o respeito 

aos direitos humanos, valendo-se de estratégias democráticas e da 
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interação entre as culturas, como fundamentos para o futuro da 

humanidade; (...). (BRASIL, 2012b). 

 

Está previsto no conteúdo das Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Ambiental, em seu artigo 14, que o processo de Educação Ambiental deve 

contemplar, igualmente, a abordagem curricular que enfatize a natureza como fonte de 

vida e relacione a dimensão ambiental à justiça social, aos direitos humanos, à saúde, ao 

trabalho, ao consumo, dentre outros, de forma integrada e transversal, contribuindo para 

o aprofundamento do pensamento crítico-reflexivo a partir da dimensão socioambiental, 

valorizando a participação, a cooperação, o senso de justiça e a responsabilidade da 

comunidade educacional em contraposição às relações de dominação e exploração 

presentes na realidade atual. 

Cabe ressaltar, ainda, que em seu artigo 17, as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para Educação Ambiental estipulam que o planejamento curricular e a gestão 

da instituição devem estimular a visão multidimensional da área ambiental, considerando 

o estudo das influências políticas, sociais, econômicas, psicológicas, dentre outras, na 

relação entre sociedade, meio ambiente, natureza, cultura, ciência e tecnologia; o 

pensamento crítico na ótica da sustentabilidade socioambiental, valorizando a 

participação, a cooperação e a ética; o reconhecimento e a valorização da diversidade dos 

múltiplos saberes; e a reflexão sobre as desigualdades socioeconômicas e seus impactos 

ambientais, que recaem principalmente sobre os grupos vulneráveis, visando à conquista 

da justiça ambiental. 

O planejamento curricular e a gestão da instituição devem, ainda, contribuir 

para o reconhecimento da importância dos aspectos constituintes e determinantes da 

dinâmica da natureza; a revisão de práticas escolares fragmentadas buscando construir 

outras práticas que considerem a interferência do ambiente na qualidade de vida das 

sociedades; o estabelecimento das relações entre as mudanças do clima e o atual modelo 

de produção e organização social; o respeito às pessoas, culturas e comunidades; a 

valorização dos conhecimentos referentes à saúde ambiental, inclusive no meio ambiente 

de trabalho; além do desenvolvimento da compreensão crítica e transformadora em face 

dos desafios ambientais a serem enfrentados pelas atuais e futuras gerações.  
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As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental vinculam o 

planejamento curricular e a gestão da instituição, ainda, a tarefa de promover ações 

pedagógicas que permitam aos sujeitos a compreensão crítica da dimensão ética e política 

das questões socioambientais, situadas tanto na esfera individual, como na esfera pública; 

o trabalho de comissões, grupos ou outras formas de atuação coletiva favoráveis à 

promoção de educação para participação no planejamento, execução, avaliação e gestão 

de projetos na construção de sociedades sustentáveis. 

 

O Conteúdo Político das DCNEA  

 

Embora seja um texto normativo, e como tal, faça parte de uma superestrutura 

articulada de regulação social subordinada a grupos hegemônicos, as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para Educação Ambiental apresentam, dicotomicamente, um 

substrato teórico contra-hegemônico e articulado com fins de estabelecer novos 

patamares na discussão das questões ambientais, a partir da assunção de uma 

compreensão de mundo – e de uma prática educativa – que contribua para a emancipação 

dos sentidos dos sujeitos envolvidos no processo educativo.  

Não estamos, com isso, firamando compreensão de que as DCNEA tenham 

real potencial para promoção da superação radical das relações que produzem a crise 

ambiental. Supor tal possibilidade, em primeiro lugar, significaria atribuir à norma 

jurídica uma função que, por definição, não lhe cabe (de engendrar a superação do modo 

de produção que determina o funcionamento da superestrutura jurídico-política da qual 

ela própria faz parte); e em segundo lugar, significaria inverter a ordem de determinação 

dos elementos envolvidos na constituição do fenômeno Educação, ou seja, tomar a 

Educação como elemento de transformação da sociedade (enquanto a temos entendido, 

de fato, como elemento que expressa o movimento das transformações sociais). 

Feita esta ressalva, de modo que não restem dúvidas acerca de nossa posição 

sobre os limitantes que se impõem na efetivação de políticas públicas enquanto ações de 

um Estado que é garantidor das relações jurídico-políticas dominantes, passaremos a 

identificar alguns indícios que se fazem presentes no texto legal, como pistas que seus 
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elaboradores nos legaram sobre os princípios epistemológicos – e, por conseguinte, sobre 

o ideal intencional de homem e de sociedade – de tal normativa. 

Referimo-nos, preliminarmente, à afirmação que inaugura o artigo 5º: a 

Educação Ambiental não é neutra. Esta afirmação nos remete ao pensamento de diversos 

autores que compreendem o fenômeno da Educação a partir da perspectiva crítica, mas 

consideramos de vital importância trazermos como destaque o pensamento de Paulo 

Freire, ao afirmar que: 

A neutralidade da educação, de que resulta ser ela entendida como um 

querer/fazer puro, a serviço da formação de um tipo ideal de ser humano, 

desencarnado do real, virtuoso e bom, é uma das conotações fundamentais da 

visão ingênua da educação (FREIRE, 1989, p.18). 

 

A educação não é neutra, como aponta Freire, porque o próprio ato de 

compreender o mundo não o é. Tanto o campo da Epistemologia como o da Educação 

constituem-se como espaços de mediação onde se desenvolve a luta de classes. István 

Mészáros ilustra este fato ao afirmar que: 

Longe de oferecer um espaço adequado para a investigação crítica, a adoção 

do quadro metodológico pretensamente neutro equivale, de fato, a consentir 

em não levantar as questões que realmente importam (...). Esta prática consiste 

em afiar a faca metodológica até que nada reste, a não ser o cabo, quando então 

uma nova faca é adotada com o mesmo propósito, pois a faca metodológica 

ideal [neutra] não se destina a cortar, mas apenas a ser afiada (MÉSZÁROS, 

2004, p.302). 

 

Compreendemos, portanto, que ao trazer o princípio da não-neutralidade em 

seu núcleo conceitual, as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Ambiental se 

aproximam ao campo teórico das correntes críticas. Este indício, porém, situa o diploma 

legal em um vórtice teórico, sendo ainda insuficiente para identificá-lo de modo mais 

preciso, em termos epistemológicos, sobretudo em face das divergências entre a 

autodenominada “crítica” que se desenvolve a partir de Imannuel Kant, e que tem como 

consequência mais atual o Agir Comunicativo de Jürgen Habermas, e aquelas derivadas 

da crítica marxista.  

Estas duas correntes apresentam divergências em seus aspectos 

epistemológicos centrais, contradições inconciliáveis em seus princípios fundamentais. O 

pensamento de Habermas tem como categoria central a razão comunicativa, defendendo 
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que as relações sociais se produzem a partir do diálogo entre os indivíduos, nas trocas 

simbólicas que estes operam no que Habermas chamou mundo da vida (HABERMAS, 

1999).  

É na discursividade, segundo o autor, que se dão as mediações capazes de 

originar as condições de emancipação da razão e de abandono do racionalismo meramente 

instrumental, que, para Habermas, significa a superação da razão iluminista, responsável 

pelo sistema de dominação social ora vigente. Muito embora o pensamento de Habermas 

venha ganhando espaço no universo acadêmico – sobretudo na produção de autores que 

vêm se denominando como “críticos pós-modernos”, ou seja, filiados à autodenominada 

“pós-modernidade crítica” – temos considerado a teoria de Habermas insuficiente para 

dar conta das questões objetivas de nosso tempo histórico.  

Esta insuficiência reside no fato de o “nosso” mundo da vida (ao qual 

chamamos realidade objetiva) – diferentemente do que propõe Habermas – apresentar-se 

como o espaço das mediações objetivas, da prática social dos homens e mulheres, de sua 

produção material – nas quais se inscrevem as trocas simbólicas, mas das quais as trocas 

simbólicas não possuem caráter central. A centralidade das relações que se desenvolvem 

na realidade objetiva, como temos compreendido, está na categoria de prática social, que 

se caracteriza como a relação de caráter material entre os indivíduos, suas relações sociais 

de produção, o modo como produzem sua existência em relação orgânica com a natureza, 

e não nas trocas simbólicas. 

Segundo Sérgio Lessa (2006), em sua teoria do agir comunicativo, Habermas 

apresenta a linguagem como a categoria fundante do ser social, pois segundo o seu 

postulado, os homens fazem a história quando conseguem estabelecer consensos entre si, 

operando por intermédio da linguagem, das palavras. Entretanto, coloca-nos Lessa, em 

sua crítica a Habermas, a teoria do agir comunicativo não dá conta de explicar a origem 

das palavras, remetendo sua gênese a um espaço transcendental onde se desenvolve o 

diálogo, espaço este que, pela sua transcendentalidade, por si se explicaria e a si se 

bastaria. 
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O sistema de ideias que sustenta a teoria do agir comunicativo, portanto, 

quando remetido para fora do campo espiritual1, quando lhe é exigido demonstrar sua 

força material, a validade concreta de seus postulados, mostra-se incapaz de fazê-lo ao 

não conseguir demonstrar o fundamento de sua categoria fundante – a linguagem. Em 

outras palavras, como é transcendental, e basta a si mesmo, e por si se explica, o mundo 

da vida produz as palavras necessárias ao diálogo – como se as palavras e o próprio mundo 

da vida (a sociedade, portanto) pudessem existir antes do ser social, como fosse possível 

existir uma linguagem anterior ao ser, da qual ele pudesse lançar mão para constituir-se 

enquanto tal. 

Já a crítica marxiana busca equacionar esta questão da categoria fundamente 

do ser social compreendendo que a consciência do ser – sua subjetividade – e com ela sua 

linguagem se desenvolve através de mediações sociais objetivas – que ocorrem no mundo 

material – por meio das quais se relaciona com a natureza para produzir sua vida (para 

comer, para se abrigar, para se reproduzir). A esta prática social, os autores marxistas vêm 

chamando de trabalho (LESSA, 2007). 

Assim, é no trabalho que o indivíduo vai se produzindo enquanto ser social, 

que vai produzindo sua consciência, seus juízos de valor e suas formas de comunicação. 

O trabalho é categoria fundante, entretanto, não porque existe antes do ser social, mas 

porque é um complexo que encerra em si outros complexos, que se desenvolvem 

dialeticamente junto com o desenvolvimento do ser social: se o homem primitivo tem 

necessidade de abrir um coco e produz um machado com esta finalidade, logo descobrirá 

formas mais eficientes de produzir o machado, desenvolvendo – no nível da consciência 

– um complexo valorativo que lhe permite distinguir bom e ruim, maior e menor, melhor 

e pior; e por sua natureza social, irá demonstrar a outro indivíduo como produzir aquela 

ferramenta, e vai desenvolvendo, assim, sua forma de comunicação, de linguagem. O 

desenvolvimento desta ferramenta, e sua disseminação social, trará implicações sobre o 

processo de produção dos indivíduos (sobre o ato humano singular de abrir o coco, como 

sobre outros atos humanos concretos), que produzirão necessidades de outras 

ferramentas, aprimorando seus complexos valorativos e suas formas de linguagem, e 

                                                 
1 Utilizamos o termo “campo espiritual” como sinônimo de “mundo das ideias”. 
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assim sucessivamente, a atividade prática – o trabalho – os complexos valorativos e a 

linguagem se desenvolvem fundadas pelo primeiro. 

O que queremos demonstrar, com isso, é que a atividade material  do homem, 

suas relações sociais mediadas pelo trabalho, é o que dão dinâmica a seu processo de 

desenvolvimento – e não as trocas linguísticas em busca do consenso. Assim, temos uma 

clara distinção entre a “crítica pós-moderna” de Habermas e a crítica fundada na obra 

marxiana. 

A partir deste marco conceitual, podemos retornar às Diretrizes Curriculares 

Nacionais para Educação Ambiental a fim de chamar atenção para o contido em seu artigo 

6º, ao determinar que a Educação Ambiental busque abordar a realidade por intermédio 

da interface entre a natureza, a sociocultura, a produção, o trabalho e o consumo. 

Esta compreensão de mundo integradora e comprometida com aspectos 

objetivos da realidade – a fatos concretos da vida do ser social, que existem fora de sua 

consciência – por seu caráter materialista, vincula-se à essência epistemológica do 

marxismo. Esta vinculação encontra-se igualmente explicita no artigo 12 das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para Educação Ambiental, ao eleger a “totalidade” como 

categoria de análise fundamental na formação, nos estudos e na produção de 

conhecimento sobre o meio ambiente. Fundamentamos esta afirmação no fato da 

categoria de totalidade ser, igualmente, central para qualquer processo de compreensão 

da realidade e de produção do conhecimento que tome por princípio a epistemologia 

marxiana. 

Na lógica empreendida por Marx, a totalidade é uma abstração2 por meio da 

qual se busca conhecer o movimento, o fundamento e as relações do fenômeno. Tomar 

um fenômeno enquanto totalidade é buscar compreender a gênese de seu 

desenvolvimento, o movimento particular de sua produção (MARX, 2011). Compreender 

a totalidade é compreender a relação das partes com o todo, as leis de seu movimento, 

isolando o fenômeno de forma abstrata e decompondo-o no mundo das ideias, 

interpretando-o e compreendendo-o de forma que seja possível descrever suas múltiplas 

                                                 
2 Um reflexo elaborado da realidade objetiva, projetado na consciência do ser social (LUKÁCS, 1979).  
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determinações (LUKÁCS, 1979). A categoria de totalidade descreve, assim, "um todo 

estruturado em curso de desenvolvimento e de auto-criação" (KOSIK, 1995, p.35). 

Ainda em seu artigo 12, as DCNEA assumem como princípio da Educação 

Ambiental a interdependência entre o meio natural, o sócio-econômico e o cultural, e ao 

fazê-lo remete-nos diretamente à ontologia do ser social explicada por Georg Lukács 

(2013). Para compreendermos o processo de constituição do ser social, partindo da 

ontologia lukácsiana, precisamos considerar a Natureza como uma totalidade que encerra 

em si três esferas ontológicas distintas: a inorgânica, a orgânica e a social. 

As formações materiais (coisas, processos e fenômenos) que compõem a 

esfera inorgânica são de organização interna extremamente simples. Toda formação 

material sem vida, em resumo, é parte da esfera inorgânica. As transformações ocorridas 

na esfera inorgânica, portanto, se dão de forma lenta e dependem completamente da ação 

externa, como as dunas de areia, por exemplo, que se formam e movem-se de acordo com 

a direção e intensidade dos ventos. 

A esfera orgânica, por sua vez, é composta pelas formações materiais de 

organização interna mais complexa, simplificadamente caracterizadas por apresentarem 

vida. Estas formações materiais têm como característica geral a possibilidade de 

reprodução, que dado o caráter finito da existência de cada ente individual, possibilita a 

sua reposição e a continuidade da espécie. 

Uma árvore, por exemplo, produz frutos, os quais são dotados de sementes, 

por meio das quais novas árvores se desenvolver-se-ão. O movimento de nascimento, 

desenvolvimento, reprodução e morte destas organizações materiais é razoavelmente 

previsível, sendo que um indivíduo reproduz a si mesmo com pouquíssima variação 

fenotípica3, ou seja, pela reposição do mesmo. Assim, pela interação entre as esferas 

orgânica e inorgânica, a primeira se reproduz enquanto transforma a segunda. A esfera 

orgânica é, portanto, dependente da esfera inorgânica. 

A terceira e última esfera ontológica, a esfera social, é produto da matéria em 

seu mais elevado grau de complexificação, que se desenvolveu a partir do inorgânico e 

                                                 

3 É necessário considerarmos que, para o autor, a variação fenotípica de uma geração com relação à outra 
é diretamente proporcional ao grau de complexidade dos organismos. 
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do orgânico, sem nunca deles se separar. Com isso, respaldamo-nos no pensamento 

marxiano, que jamais compreendeu o ser humano “descolado” da natureza (das esferas 

do orgânico e do inorgânico), mas, pelo contrário, entende que o desenvolvimento do ser 

humano dá-se pelo trabalho, que consiste na relação entre o ser social e a natureza externa 

a ele. 

Por fim, ao considerarmos a não-neutralidade da Educação Ambiental – e do 

processo de saber de um modo geral – cabe-nos apontar o ideal intencional de sociedade 

presente nas Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Ambiental. Destacamos, 

assim, um dos objetivos postos pelo diploma legal, ao buscar, segundo seu artigo 6º, a 

superação da visão despolitizada, ingênua e naturalista, muito reproduzida nos processos 

educativos, como meio para o atingimento dos objetivos preambularmente elencados no 

artigo 12, de produzir uma sociedade justa e sustentável, fundada em valores como 

solidariedade, democracia e justiça social. 

Tem-se claro, portanto, que o ideal intencional presente de forma significativa 

nas DCNEA diz respeito à emancipação política dos sujeitos do processo educativo, isto 

é, a ampliação de sua possibilidade de compreender a realidade objetiva – ou seja, as 

relações que objetivamente produzem-se na sociedade – para além da imediaticidade 

aparente, ou seja, a produção de condições para os sujeitos atuarem na sociedade 

conhecendo os determinantes do processo de reprodução social do qual são partícipes. 

 

Desafios para a Formação Docente  

 

Há que se destacar, entretanto, que enquanto vanguarda em termos de política 

educacional, o conteúdo normativo das diretrizes para a Educação Ambiental não traz 

grandes novidades em termos daquilo que já vem sendo discutido nos espaços de 

formação acadêmica na área da Educação Ambiental; consideramos que sua 

institucionalização por intermédio da referida normativa, por outro lado, é uma 

singularidade significativa para o campo da Educação. 

Os princípios contidos no diploma legal partem de uma compreensão de 

mundo crítica, que entende a necessidade de mudança profunda nas relações sociais como 
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forma de viabilizar uma existência humana digna e saudável, em um ambiente igualmente 

saudável e capaz de sustentar as necessidades humanas. Esta compreensão de mundo é a 

base da corrente teórica que vem sendo chamada de “Educação Ambiental 

Transformadora”, e que entende a crise ambiental por que passa nossa sociedade não 

como a crise do meio ambiente, mas a crise dos valores éticos e culturais que 

fundamentam nosso modo de vida e que produzem a ameaça ao meio ambiente; é 

sobretudo, uma crise do modo de produção da vida (LOUREIRO, 2006). 

Assim, a alternativa que se apresenta, gira em torno de um novo ethos, uma 

ética que nos possibilite a apropriação da natureza de forma não danosa, equitativa e 

sustentável, de uma sociedade pautada por um novo pensar e um novo agir, “reconstruída 

a partir do resgate da fraternidade, do respeito ao próximo e da solidariedade” (GOMES, 

2007, p.91), uma sociedade em que se superem as formas egoístas, mesquinhas e 

concorrenciais de relação entre os seres humanos, onde a própria humanização do humano 

seja elemento central nas relações materiais de produção. 

O que encontramos proposto nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Ambiental, portanto, é uma iniciativa contra-hegemônica, que busca a 

superação das práticas sociais balizadas por princípios danosos ao meio ambiente e à 

dignidade da pessoa humana, por meio de uma revolução cultural que tenha a vida, em 

suas múltiplas formas, como categoria central. Esta revolução cultural, segundo o que 

têm defendido os autores que militam nesta vertente da Educação Ambiental – como 

Loureiro (2006) – pretende ser inserida na prática pedagógica dos educadores, em sua 

formação inicial e continuada, como ação política e prática transformadora, pensando o 

modo de produção material da vida social como origem primeira do problema ambiental, 

problematizando tal fenômeno, na busca pela superação de suas contradições. 

Assim, para além de uma proposta pedagógica, a Educação Ambiental se 

vincula, centralmente, não à preservação do meio ambiente natural, mas à satisfação das 

necessidades humanas, da superação da miséria física e intelectual, de forma que os serem 

humanos possam vir a dispor das condições necessárias à constituição saudável de sua 

subjetividade enquanto ser. 



 

 

Grupo de Pesquisa Discurso Pedagógico  Muitos caminhos, um destino: Conversas sobre educação 

 
128 

Considerando a realidade na Educação na contemporaneidade, muitos são os 

desafios que se apresentam em face das Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Ambiental, sobretudo na condução de políticas formativas enquanto aspecto 

particular da gestão educacional, ou seja, se acentuam os desafios de, por um lado, realizar 

a formação continuada dos professores, e por outro, aliar a gestão educacional à política 

institucional de formação, isto é, aliar a gestão da res pública ao projeto de sociedade e à 

direção social e intencional do conhecimento enquanto política de gestão. 

A edição das DCNEA, neste contexto, desafia a gestão educacional a inserir 

a dimensão ambiental em seus processos de formação continuada, não pelo viés das 

discussões relativas à ecologia e aos ecossistemas, mas em uma dimensão sociológica, 

política, econômica e ética. Entendemos que o primeiro desafio na formação do 

licenciado em qualquer área do conhecimento não é o de tratar a transversalidade da 

Educação Ambiental no currículo do curso, mas preparar este professor em formação para 

construir esta inserção transversal do tema “meio ambiente” na prática pedagógica que 

desenvolverá no estágio supervisionado e em sua vida como docente. 

Desta forma, não se trata apenas de inserir a dimensão sociológica, política, 

econômica e ética no currículo dos cursos de Licenciatura, qualquer que seja a 

particularidade desta licenciatura (Biologia, Física, Química, Letras, Artes ou qualquer 

outra), mas de compreender que os sujeitos deste processo educativo necessitam se 

constituir, enquanto educadores, tendo presente estas dimensões indissociadas dos 

conteúdos das disciplinas particulares que ministrarão no futuro. 

Nossa preocupação, enquanto trabalhadores da Educação, está relacionada, 

sobretudo, às políticas públicas que passarão a ser desenvolvidas no sentido de concretizar 

os objetivos legalmente estabelecidos nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Ambiental, uma vez que, não raramente, suscitam-se discussões acerca da 

eficácia dos termos normativos, especialmente dos acordos advindos das últimas três 

Cúpulas Mundiais sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (Rio92, Rio+10 e 

Rio+20) e da Política Nacional de Educação Ambiental, pois, embora haja empenho no 

planejamento, a execução das ações necessárias ao alcance das metas nem sempre 

apresenta resultado satisfatório.  
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O Conselho Nacional de Educação, com a edição das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Ambiental, deu um grande passo no sentido de qualificar o 

processo formativo em todos os níveis da Educação; entretanto, a eficácia do diploma 

legal que o CNE apresenta à sociedade depende, fortemente, das políticas públicas que o 

próprio MEC vier a implementar, no sentido de instrumentalizar os gestores na 

implementação das diretrizes hoje em vigor, e do processo de formação continuada que 

vier a ser desenvolvido. 

Reforçando nossa compreensão, entendemos necessário problematizar o 

conteúdo do Art. 6º das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental, 

onde está previsto que “A Educação Ambiental deve adotar uma abordagem que 

considere a interface entre a natureza, a sociocultura, a produção, o trabalho, o consumo, 

superando a visão despolitizada, acrítica, ingênua e naturalista ainda muito presente na 

prática pedagógica das instituições de ensino”. Em que pese concordemos em absoluto 

com o conteúdo do artigo citado, não nos parece razoável crer que uma ação pedagógica 

“despolitizada, acrítica, ingênua e naturalista” aconteça pela vontade do educador, por 

sua ação consciente no sentido de alcançar tal resultado.  

Se hoje a realidade hegemônica da Educação apresenta carência de 

abordagens integradoras, que considerem a interface entre a natureza, a sociocultura, a 

produção, o trabalho e o consumo, isto se dá porque a ação pedagógica possível, para 

parcela considerável dos educadores, devido à formação inicial que tiveram e à formação 

continuada que têm, é esta. Não acreditamos na existência de educadores que, de forma 

“dolosa” engendrem processos educativos alienadores aos seus alunos, mas ao contrário, 

acreditamos na existência de educadores que não estão se constituindo para desenvolver 

processos educativos libertadores. 

Entretanto, é necessário que se reconheça a influência do complexo social da 

ideologia sobre a formação de professores, em qualquer área específica de atuação. A 

concepção originada no paradigma científico clássico, que toma o ato educativo e a 

prática de pesquisa como fazeres neutros, dissociados de interesses de classe, justifica 

uma “assepsia” política ilusória no processo educativo, onde a prática docente reforça as 

relações hegemônicas de dominação e opressão ao tratá-las como elementos tão legítimos 
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à organização social que não justificam o fomento da reflexão dos educandos no sentido 

de sua crítica. 

Torna-se imprescindível, portanto, que as formações desenvolvidas pelos 

cursos de Licenciatura tenham a formação política do educando como um dos eixos 

formativos centrais, ou seja, que esteja comprometida não apenas com o conteúdo que os 

professores em formação trabalharão e a forma de seu trabalho (os procedimentos 

metodológicos), mas que tenha, igualmente, a emancipação dos sentidos para 

compreensão das relações materiais de reprodução da sociedade como preocupação 

permanente em sua formação. 

Uma inovação importante que queremos destacar, inserida pelas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental, diz respeito ao conteúdo normativo 

de seu artigo 9º, segundo o qual “Nos cursos de formação inicial e de especialização 

técnica e profissional, em todos os níveis e modalidades, deve ser incorporado conteúdo 

que trate da ética socioambiental das atividades profissionais”.  

Compreendemos a dimensão ética como elemento fundamental de qualquer 

currículo, em especial de um currículo voltado para a formação de professores. A forma 

hegemônica de produção material da vida, fundada nos valores da sociedade capitalista, 

vem produzindo relações humanas cada vez mais desumanas. As diretrizes da Educação 

Ambiental, ao integrarem as diretrizes para a Educação de modo geral, inserindo a 

obrigatoriedade da dimensão ética nos cursos de formação profissional, tendem a 

contribuir para a recuperação de parte desta humanidade perdida. 

Nesse sentido, temos compreendido a ética, com o auxílio da ontologia de 

Lukács (LESSA, 2007) como um aspecto essencialmente social e humano, produzido no 

desenvolvimento dos atos humanos concretos por meio dos qual se desenvolvem as 

faculdades humano-sociais, dentre as quais o complexo valorativo (desde os valores mais 

básicos, como o útil e o inútil, até os valores mais complexos, como o ético e o não-ético). 

Desta forma, é a partir da realidade objetiva que os indivíduos passarão a compreender 

quais são as necessidades materiais que o ser humano-genérico precisa satisfazer para o 

desenvolvimento do gênero humano. 
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Esta concepção de ética – que compreendemos necessária na formação 

desenvolvida nos cursos de Licenciatura em qualquer área do conhecimento – se opõe à 

ética em sua concepção liberal-burguesa, que estabelece, de um lado, uma essência 

humana que corresponde à essência particular da classe dominante da sociedade burguesa 

(a essência da classe dominante elevada à essência do ser humano-genérico) e de outro, 

uma esfera onde se desenvolve a vida cotidiana dos indivíduos, onde o indivíduo terá de 

lutar contra sua essência para realização dos ideais éticos. 

Temos entendido, a partir do referencial marxiano, que a ética faz parte de 

um complexo valorativo produzido na materialidade da vida cotidiana dos homens e 

mulheres, no processo de mediações em que produzem o conteúdo objetivo de suas vidas. 

Assim, a ética é a exigência objetiva do que é “melhor” para o gênero humano, do que 

“serve” ao processo de humanização do ser humano-genérico. Assim, o conhecimento 

sobre a realidade objetiva, a elucidação dos processos ideológicos que nela se 

desenvolvem, e a crítica às relações sociais dominantes e impeditivas da realização de 

uma ética universal estão, em nossa compreensão, dentre os maiores desafios que se põem 

no campo da formação dos cursos de Licenciatura. 

 

Considerações Finais 

 

Os desafios à gestão educacional trazidos pela edição das Diretrizes 

Curriculares Nacionais são, como temos compreendido, proporcionais às oportunidades 

que representam para o desenvolvimento de processos formativos críticos, por meio dos 

quais se desenvolvam saberes compromissados com uma prática pedagógica 

emancipatória.  

Até o presente momento, quase dois anos após a publicação das diretrizes, 

não tomamos conhecimento sobre políticas públicas do Ministério da Educação voltadas 

para o desenvolvimento dos saberes e competências lá previstos. Igualmente, em âmbito 

institucional, não identificamos processos de reformulação curricular ou de 

direcionamento das práticas de formação continuada, com vistas a cumprir o previsto nas 

diretrizes. 



 

 

Grupo de Pesquisa Discurso Pedagógico  Muitos caminhos, um destino: Conversas sobre educação 

 
132 

Com isso, o que tem se observado no panorama local e nacional, é que os 

novos parâmetros curriculares para a Educação Ambiental, até o momento, tiveram seu 

potencial formativo frustrado pela ausência de políticas de implementação, desde a 

exigência de reformulação dos cursos para adequação ao previsto nas diretrizes, até o 

desenvolvimento dos profissionais que trabalham na formação de educadores. 
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O LÚDICO NA PRÁTICA PSICOPEGAGÓGICA 

Neemias de Oliveira Steinle 

 

 presente trabalho objetiva apontar os dados referentes ao projeto de 

pesquisa denominado “LIPEF - Lúdico na Intervenção Psicopedagógica no 

Ensino Fundamental”. Neste trabalho, buscaram-se indícios que 

possibilitassem perceber as contribuições do lúdico em uma Comunidade de 

Aprendizagem do Ensino Fundamental.  

Educar é estabelecer uma atividade unitária onde a mente humana, por meio 

de procedimentos analíticos, possa estabelecer uma nova síntese que 

possibilite a inserção de informações, convertidas em conhecimento, em uma 

nova perspectiva (...). (VIGOSTSKY, 1987, p. 122) 

 

Para desvelar uma nova perspectiva de educação, este texto fundamenta-se 

nos questionamentos acerca do lúdico como instrumento no processo de Intervenção 

Psicopedagógica na Comunidade de Aprendizagem de Alunos do Ensino Fundamental 

de uma Escola Pública.  

Explorou-se a possibilidade de utilização dos processos de mudança, 

movimento, alternância, sucessão, associação, separação inerentes ao jogo como um meio 

de estímulo no processo de aprendizagem, bem como observar o jogo como um 

instrumento facilitador na construção do conhecimento. Em vez de trabalhar o lúdico em 

geral, decidiu-se focalizar, neste trabalho, o lúdico na interação em uma Comunidade 

Aprendente de Alunos do Ensino Fundamental.  

Procuramos estabelecer relações entre o empenho que conduz o jogador até o 

desfecho de um jogo, por meio de seu esforço pessoal, e a contribuição deste na 

aprendizagem, quando esta se desenvolve por meio de uma atividade lúdica em uma 

Comunidade Aprendente. 

Instigados pelas leituras realizadas, nos questionamos sobre as imbricações 

do lúdico em um fazer Psicopedagógico Crítico-Reflexivo, com o intuito de estimular a 

autonomia do aprendiz no processo de aprendência, propusemo-nos a realizar 

observações, tendo como finalidade a busca de informações acerca da influência que o 

lúdico exerce na aprendência dentro de uma Comunidade Aprendente de Alunos do 

Ensino Fundamental. 

O 
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Desenvolvimento 

 

Encontramo-nos na fluidez do mundo das informações, as quais atualmente 

não somente replicam-se, mas também são disponibilizadas em múltiplas plataformas, 

consultadas na Internet, vistas pela televisão, escutadas pela rádio, etc. Diante desta 

realidade complexa, as instituições que operam com processos de aprendência necessitam 

de uma nova visão para alcançar os objetivos necessários para a formação e informação 

adequada do aprendente que neste contexto torna-se parte ativa do processo - “Agente 

cognitivo (indivíduo, grupo, organização, instituição, sistema) que se encontra em 

processo ativo de estar aprendendo.” (ASSMANN, 2000: 129). O ato de aprender não 

pode mais ser tomado como estanque, deve sim, ocorrer por toda a vida em forma de 

processo, o que torna os aprendentes não apenas alunos passivos, mas participantes 

ativos, dinâmica e colaborativamente construindo seu próprio saber.   

A evolução do conhecimento na era digital leva-nos a ressaltar a importância 

de aprender a aprender e não apenas de adquirirmos conhecimentos, uma vez que o 

conhecimento exigido está em processo de transformação. Como produto da educação 

busca-se, em consequência, a aprendência que se coaduna como uma experiência de 

aprendizagem do agente cognitivo. 

[...] O profissional deve tomar ciência do problema de aprendizagem e 

interpretá-lo para a devida intervenção. Com essa atitude, o Psicopedagogo 

auxiliará o sujeito a reelaborar sua história de vida, reconstruindo fatos que 

estavam fragmentados, e a retomar o percurso normal de sua aprendizagem. 

(...) Enfim, analisa a dinâmica institucional como todos os profissionais nela 

inseridos, detectando os possíveis problemas e intervindo para que a instituição 

se reestruture. (PORTO, 2007, p. 109)  

 

Sob a égide da complexidade nas relações presente nos dias de hoje temos 

múltiplos desafios para o psicopedagogo: conduzir a um processo de construção do 

conhecimento, no qual o aprendente não esteja isolado, e sim, em grupo. Os aprendizes 

necessitam ser estimulados a não realizarem tudo sozinhos, mas estimulados a crescer 

junto com os outros, tornando-se deste modo aprendentes.  

(HUIZINGA, 2000, p. 4) defende que “o jogo constitui uma preparação do 

jovem para as tarefas sérias que a vida dele exigirá mais tarde”. Sob este enfoque, 

percebe-se que o jogo pode constituir-se em instrumento na tomada de consciência a 
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respeito das semelhanças e da inter-relação entre todos os seres humanos, não apenas da 

Comunidade Aprendente de Alunos do Ensino Fundamental, mas do planeta.  

A instrução da sala de aula, isto é aprendizagem formal e institucional, tem 

como objetivos disponibilizar e discutir os saberes construídos pela humanidade. Eles 

devem fazer parte do processo de formação humana.  

Todavia, esta instrução não deve ser o principal foco da educação, pois o 

aspecto fundamental reside nas vivências personalizadas de aprendência, ou seja, de 

aprender a aprender. Esse processo de aprender tem conexão com a expectativa de vida 

dos aprendizes; não pode ser isolado, faz-se necessário respeitar o ritmo próprio. 

A escola deve preparar o aluno para a flexibilidade máxima. Muitos querem 

preparar o aluno para o mercado de trabalho que é exigente em vários aspectos, porém, 

além disto, temos a “massa sobrante” (ASSMANN, 2000, p. 18), ou seja, aqueles que 

nunca alcançarão o mercado de trabalho. Para a flexibilidade, temos que trocar a 

pedagogia das certezas pela pedagogia da dúvida, da pergunta, desenvolvendo uma 

pedagogia da complexidade e com conceitos transversáteis, para que o aprendente esteja 

preparado para a surpresa e o imprevisto.  

Por meio desta complexidade, podemos ver que não é aceitável apenas um 

único processo para captarmos as relações existentes, pois são muitos os fatores 

interativos, que requerem vários pensamentos e pontos de vista. Neste contexto, 

buscamos utilizar o jogo da interação em uma comunidade de aprendizagem como fator 

interativo no processo de aprendência.  

[...] As palavras que utilizamos para designar seus elementos (do jogo) 

pertencem quase todas à estética. São as mesmas palavras com que tentamos 

descrever a beleza: tensão, equilíbrio, compensação, contraste, variação, 

solução, união e desunião. O jogo lança sobre nós um feitiço: é “fascinante”, 

“cativante”. Está cheio das duas qualidades mais nobres que somos capazes de 

ver nas coisas: o ritmo e a harmonia. (HUIZINGA, 2000, p. 13).  

 

A partir deste conceito pode-se pensar a educação como ato de recriar novas 

condições para auto-organização das experiências da aprendizagem. Uma maneira de 

construir essas experiências é com o esforço próprio através da elaboração pessoal, 

facilitada por meio do jogo interativo em uma comunidade aprendente, agindo como 
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instrumento. O jogo propiciado pela interação em uma intervenção psicopedagógica pode 

criar interações extremamente complexas e dinâmicas.   

O conceito de interação está na base de diferentes teorias de aprendizagem, 

podendo ocorrer não só entre subjetividades, mas também entre o sujeito e o objeto, 

vendo-se assim o objeto não apenas como um processo de mediação, mas como um dos 

próprios elementos da interação.  

Utilizamos aqui o conceito de interação descrito por Leffa (2003) nas 

situações a seguir:  

A interação, na medida em que se baseia na ideia de reciprocidade, é sempre 

um processo que envolve dois ou mais elementos, sejam eles partículas, corpos 

ou pessoas. Não existe interação de elemento único. A interação, na sua 

essência, parte, portanto, da ideia de contato, podendo ser definida como um 

contato que produz mudança em cada um dos participantes. Esse contato não 

precisa, necessariamente, ocorrer entre seres da mesma natureza; pode ocorrer 

entre seres de natureza diversa, como por exemplo, entre pessoas e objetos, 

mas sempre afetando a ambos. (LEFFA, 2003, p. 1) 

 

O desafio aqui é proporcionar um ambiente de interação lúdica dentro do 

exíguo período de uma intervenção psicopedagógica. O paradigma proposto na DILI - 

Dinâmica Lúdica Interativa propõe a divisão da dinâmica no que entende ser os quatro 

elementos fundamentais de uma intervenção lúdico-interativa: o psicopedagogo, o aluno, 

a dinâmica lúdico-interativa e o conteúdo a ser aprendido.  

O sistema DILI parte de uma abordagem que não está centrada nem no 

psicopedagogo, nem no aluno, mas na execução da dinâmica, o espaço maior foi dado ao 

lúdico, representado pelas dinâmicas de representação de personagem.  

Nesse contexto lúdico de interação insere-se o conteúdo e em torno deste - 

que pode ser um texto escrito, uma fala, uma animação, ou mesmo um videoclipe - 

emanam todas as atividades de aprendizagem. 

O que ele faz nesse espaço é determinado pelo conteúdo do texto e pelas 

necessidades do aluno. O psicopedagogo basicamente age apenas quando solicitado, 

permanecendo encoberto a maior parte do tempo. Na base das dinâmicas está o aluno, 

que pode interagir com o texto ou com o psicopedagogo. Para interagir com o 

psicopedagogo, no entanto, o aluno precisa cruzar pelo espaço do texto, pegar alguma 

informação do texto e chegar com essa informação ao psicopedagogo.  
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O enfoque sistemático na produção de materiais psicopedagógicos 

possibilita-nos visualizar a educação como um campo de estudo-interação, que é 

constituído pelos componentes do processo interativo que formam a educação mediada 

por dinâmicas lúdico-interativas, incluindo comunicação, tecnologias da informação, 

gerenciamento dos elementos integrantes da dinâmica interativa na aprendência.  

Na educação fundamental, o aprendente tem contato com diferentes propostas 

de aprendizagem fundamentadas em aspectos tradicionais, mas o jogo interativo em uma 

comunidade de aprendizagem, como atividade lúdica de integração e interação na 

sociedade é de extrema relevância na vida dos aprendizes. Diante desta realidade, 

propomo-nos a pesquisar e avaliar a utilização de um instrumento que possibilite a 

interação lúdica na aprendência, como facilitador na evolução do aprendente. 

[...] é enorme a influência do brinquedo no desenvolvimento de uma criança. 

É no brinquedo que a criança aprende a agir numa esfera cognitiva, ao invés 

de uma esfera visual externa, dependendo das motivações e tendências 

internas, e não por incentivos fornecidos por objetos externos. (VIGOSTSKY, 

1989, p. 109) 

 

Neste contexto objetivou-se, então, auxiliar os aprendentes em seu processo 

de construção de saberes linguísticos. Este processo não deve restringir-se apenas à 

intervenção psicopedagógica, em seu modelo tradicional, e sim, fundamentar-se numa 

práxis que viabilize a construção do conhecimento das linguagens com a utilização de 

dinâmicas lúdico-interativas multi-midiáticas.  

Desenvolvemos a investigação sob a ótica do método indutivo. Os dados 

obtidos no processo da pesquisa foram analisados de forma descritiva e o interesse voltou-

se mais às possibilidades de uso do produto no processo de aprendizagem.  

A coleta de dados foi realizada por meio de observações controladas durante 

a aplicação das dinâmicas e questões abertas nas quais os integrantes da comunidade de 

aprendizagem expressavam seus sentimentos e opiniões a cerca da prática lúdica.  

Os sujeitos da pesquisa constituíram-se alunos do ensino fundamental, na 

faixa etária de 6 - 11 anos séries iniciais, 12 - 16 anos séries finais, do Ensino Fundamental 

de Escola Pública. A coleta se desenvolveu com a utilização de jogos de representação de 

pessoa, observações e posteriormente com a aplicação de questionamentos de avaliação 

após cada etapa das dinâmicas, no segundo semestre de 2012.  
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Com relação ao procedimento para a coleta de dados, foi disponibilizado aos 

aprendentes um jogo interativo de representação de pessoa do qual os aprendentes 

realizaram 5 (cinco) atividades.  

Neste contexto utilizou-se na pesquisa o JRP - Jogo de Representação de 

Pessoas, no qual todos os integrantes formam e representam personagens, inseridos em 

um mundo imaginário ou real, sob as diretrizes de algumas regras. Esses integrantes não 

jogam uns “contra” os outros, e sim, colaborativamente com os outros. Nesse jogo o 

importante não é a vitória, e nem mesmo a competição, mas sim, a diversão, ou seja, o 

aspecto lúdico do jogo. 

No transcurso do jogo de JRP, chamada missão, o psicopedagogo tem a 

função de escolher a ambientação, de determinar os resultados das ações dos personagens 

dos jogadores e de descrever o ambiente em que os personagens estão imersos, etc. 

Fazendo uma comparação com uma peça de teatro, os jogadores estariam interpretando 

os papéis e o psicopedagogo seria o diretor. Essa peça não tem um autor, e sim, muitos. 

Esses autores seriam os integrantes, que constroem a DILI juntamente com o 

psicopedagogo, bem como o processo de aprendizagem lúdica. 

O JRP como ferramenta psicopedagógica desenvolve as seguintes 

expressões: a corporal, a oral, a criatividade, a capacidade de resolver conflitos, a 

capacidade de relacionar os conteúdos escolares com as ações do dia a dia e a cooperação. 

Assim, “os objetos, sons, movimentos, espaços, cores, figuras, pessoas, tudo pode virar 

brinquedo através de um processo de interação em que funcionam como alimentos que 

nutrem a atividade lúdica, enriquecendo-a”. (AMARILHA, 1997, p. 27) 

 

A referida modelagem propõe que a interação se desenvolva com a união dos 

espaços: do lúdico, do aluno, do psicopedagogo. Procurando, deste modo, tornar o 

psicopedagogo presente nas atividades lúdico-interativas por meio do feedback situado. 

As dinâmicas criadas foram compostas de textos, expressões, palavras e imagens que 

foram extraídas dos textos que integraram o corpus de pesquisa, ou seja, textos de 

enciclopédias, arquivos de áudio, arquivos de vídeo e textos da Web. 

As dinâmicas lúdico-interativas deveriam ser realizadas pelo aprendente, 

neste momento, o integrante dispõe da presença do psicopedagogo que se faz presente 
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fornecendo as dicas, feedback situado e principalmente do feedback estratégico no qual o 

psicopedagogo tece um comentário que possibilite ao aprendente perceber a 

superestrutura da temática  desenvolvida e/ou da questão em foco.  

Foram realizadas observações controladas, com participação e com o objetivo 

de aproximar-se da perspectiva que o sujeito vivencia o lúdico como instrumento na 

aprendizagem em uma Comunidade de Aprendizagem.  

As observações da utilização do jogo interativo em meio digital realizaram-

se no decorrer do segundo semestre de dois mil e doze (2012), com aprendentes do ensino 

fundamental, sendo elas realizadas em 2 (duas) sessões semanais de 1 (uma) hora-aula. 

Tais observações constituíram-se de uma parte interativa e uma reflexiva.  

Aos jogadores, aplicaram-se questionamentos centrados na perspectiva: qual 

a visão do aprendiz acerca do lúdico como aprendiz. Tais questionários foram entregues 

e respondidos durante o período de observação. Logo após, recolheu-se os questionários 

compostos por questões abertas. Os dados foram tabulados e posteriormente realizou-se 

a análise e interpretação dos mesmos.  

Esta pesquisa fundamentou-se no paradigma de investigação científica 

qualitativa direta realizada em ambiente natural. Com o intuito de compreender o 

significado das relações inerentes ao lúdico na aprendência.  

Após a coleta de dados e as reflexões fundamentadas no referencial teórico, 

realizaram-se apontamentos concernentes às questões norteadoras desta investigação.  

Num primeiro momento verificou-se a possibilidade de utilização dos 

processos de mudança, movimento, alternância, sucessão, associação, separação 

inerentes ao jogo como um meio de estímulo do processo de aprendência, pois os 

aprendentes expressaram interesse na interação lúdica quando questionados previamente, 

como evidenciam as citações a seguir: “A utilidade do jogo é de exercitar o vocabulário.” 

Quando os aprendizes foram questionados com a seguinte pergunta: “Qual a 

utilidade do lúdico (jogo) na aprendizagem? Quais aspectos em que o lúdico (jogo) poderá 

contribuir?” Encontramos respostas como: “aprender com diversão me dá motivação 

para estar na aula com meus colegas e o professor.” 
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Em um segundo momento, analisamos se os elementos do mundo de 

perfeição criado pelo jogo constituem-se como elementos facilitadores para o aprendente 

na construção do conhecimento de línguas. Verificaram-se indícios de que o empenho, 

que conduz o jogador até o desfecho de um jogo, por seu esforço pessoal, contribuiu na 

aprendizagem das linguagens, quando esta se desenvolve por meio de uma atividade 

lúdica em meio digital. Os aprendentes durante a atividade exprimiram comentários, tais 

como: "Vou retornar e tentar mais uma vez." Notou-se que apesar da não obrigatoriedade 

de responder corretamente todas as atividades os alunos estavam motivados a fazê-las 

corretamente.  

E por fim, observou-se que o empenho que conduz o jogador até o desfecho 

de um jogo, por seu esforço pessoal, contribui na aprendência das linguagens, quando 

esta se desenvolve por meio de uma atividade lúdica em uma comunidade de 

aprendizagem que utiliza os processos de mudança, movimento, alternância, sucessão, 

associação, separações inerentes ao jogo como um meio de estímulo no processo de 

aprendência das linguagens. 

Como exemplo de estímulo, gerado por esta atividade de interação lúdica, 

temos uma das respostas na qual o sujeito da pesquisa afirma: “os jogos são ‘massa’ para 

aprendermos nos divertindo, ele me ensinou a gostar de ler”.  

Observando os dados coletados, foi possível perceber que os sujeitos da 

pesquisa realizaram uma reflexão a cerca de qual o papel do lúdico no processo pessoal 

de evolução cognitiva durante o período em que desenvolveram a dinâmica lúdica em 

meio digital. Por exemplo, a resposta: “... ele motiva para estudarmos.” 

Acerca destas afirmações refletiremos nos itens a seguir:  

Para os sujeitos, participantes do projeto, o jogo interativo de representação 

pessoal é a maneira mais prazerosa de se aprender, sendo importantíssimo na aprendência 

e na consequente aquisição de vocabulário. Bem como para aperfeiçoar a comunicação, 

tal fato pode trazer grandes benefícios para a vida escolar, e relaciona-se ao prazer, à 

criatividade e à imaginação, como se pode inferir das seguintes respostas: “Os jogos são 

‘massa’ para aprendermos nos divertindo, ele me ensinou a gostar de ler”, e ainda “o 

jogo .... pode ajudar a entender os textos”. 



 

 

Grupo de Pesquisa Discurso Pedagógico  Muitos caminhos, um destino: Conversas sobre educação 

 
141 

As DILI foram consideradas de fácil compreensão, fato confirmado pelas 

afirmativas: “não tive dificuldade para executar os jogos” e “se tivesse feito antes seria 

mais rápido nas brincadeiras”. O segundo sujeito levou em consideração que poderiam 

ter feito a DILI de forma mais rápida se tivessem conhecimento prévio da metodologia 

de trabalho.  

O jogo foi visto pelos sujeitos da pesquisa, conforme abordado anteriormente, 

como um auxílio bem vindo à comunidade de aprendentes, sendo aceito com simpatia 

pelos mesmos.  

Após manipular o material o jogo interativo de representação de pessoa é 

considerado bom e destacaram que contribuiu para ampliação do léxico conforme 

assertiva que segue: “O jogo demonstra coisas diferentes e motiva”. 

 

CONCLUSÃO  

 

No processo de busca das informações acerca da influência que o lúdico 

exerce na aprendência de línguas em comunidade de aprendizagem, quando esta atividade 

se desenvolve em um ambiente interativo com alunos do ensino fundamental, percebeu-

se que a proposta de trabalho em foco levou os sujeitos da pesquisa a uma interação lúdica 

prazerosa. 

Analisando-se os dados da pesquisa, constata-se que pensar a educação como 

ato de recriar novas condições iniciais para a aprendência, que são construídas com 

esforço próprio por meio da elaboração pessoal, pode ser facilitado por meio do jogo. 

Quando questionados sobre os aspectos do jogo que contribuíram na formação como 

aprendiz, afirmam: “O jogo demonstra coisas diferentes e motiva”. 

Portanto, o sujeito percebe que o jogo pode fazer parte da escola. Sendo 

assim, os dados coletados durante o processo de interação lúdica, provocaram uma 

alteração na postura dos aprendizes levando-os a reflexões e a postura de buscar interagir 

com os agentes do processo de aprendizagem bem como com os sociais (colegas – 

conhecimento – psicopedagogo – comunidade). 
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Tais dados demonstram que uma proposta de trabalho lúdica apresenta 

indícios de estímulo na interação dos aprendentes, pois estes foram convidados a 

desenvolver uma atividade diferenciada em busca do conhecimento, que não possui 

paralelos em práticas de ensino tradicional, porém utiliza os mecanismos de interação 

social – lúdico - típicos da interação humana. 

Tendo em vista o material coletado vemos que o modelo do sistema interativo 

centrado na proposta interativo educacional do “LIPEF - Lúdico na Intervenção 

Psicopedagógica no Ensino Fundamental” como uma ferramenta para estabelecer uma 

transposição didática dos conteúdos aproximando os aprendizes do saber socialmente 

compartilhado. 

Sob este prisma o material didático gerado na modelagem LIPEF 

disponibiliza aos aprendizes um ambiente de aprendizagem baseado nas DILI, que 

possibilita interações com características e recursos eminentemente lúdicas. Uma vez que 

proporciona uma interação por meio das ações/interações utilizadas para fornecer o 

feedback e apresentar ao aprendente a visão geral do psicopedagogo acerca da temática 

abordada estabelecendo um relacionamento entre aprendentes, psicopedagogo e material 

instrucional da dinâmica baseado no feedback disponibilizado ao integrante durante seu 

processo individual na construção do conhecimento. Logo, o psicopedagogo necessita 

propiciar dinâmicas com feedback que respeitem e auxiliem a caminhada dos aprendentes 

neste processo.  
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PAULO FREIRE NA CONTEMPORANEIDADE: (re)visitando a dialética e a 

fenomenologia 
 
 

André Luis Castro de Freitas 

Luciane Albernaz de Araujo Freitas 

 

Na proposta freiriana as construções de conhecimentos estabelecem a 

passagem da ingenuidade à criticidade, caracterizando a conscientização como um 

processo permanente de transição, onde conteúdos, programas e metodologias inerentes 

ao currículo gravitam em torno da relação educativa.  

Essa consciência transita entre estágios diferentes e que se complementam no 

processo gnosiológico, onde educador ou educadora e educandos conhecem e aprendem, 

construindo, progressivamente, sua consciência crítica. É a partir desse papel, complexo 

no contexto do dia a dia, que o educador ou educadora ao refletir e agir sobre a realidade 

constitui-se pela tentativa de ir além da transmissão do conhecimento.  

Scocuglia (2010) compreende que se vive à época de incertezas 

paradigmáticas, onde, fundamentalmente, as práticas pedagógicas estão associadas à 

vivência docente, a qual só é possível para quem a exerce. A partir de tantas teorias e, 

ainda, paradigmas emergentes e em declínio, afirma que a reflexão sobre a prática, com 

o intuito de melhorá-la, caracteriza o caminho prudente a ser trilhado. 

Nesse contexto, a identidade do sujeito, para Scocuglia (2010), é constituída 

de características individuais e coletivas as quais definem os seres humanos como seres 

relacionais que estão no mundo e com o mundo. O conhecimento e a consciência crítica 

que um indivíduo tem de si mesmo e de sua relação com os outros é componente essencial 

das identidades. 

Para o mesmo autor, embasado em Freire, a partir dos caminhos da história 

como movimento, luta e possibilidade da transformação é latente vislumbrar as tentativas 

de reinventar as práticas educacionais e, nelas, as identidades de educadores ou 

educadoras.  
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A pedagogia freiriana está apoiada nesse contexto, na ideia de que o 

conhecimento é uma contingência particular da história e da política. Freire (2002), 

quando argumenta sobre a teoria do conhecimento, sustenta que não é possível ao 

educador ou educadora apenas exercer uma oratória sobre as razões ontológicas, 

epistemológicas e políticas da teoria, mas pelo contrário, o discurso sobre a teoria deve 

ser o exemplo concreto e prático da teoria, enfim, a sua encarnação. “Ao falar da 

construção do conhecimento, criticando a sua extensão, já devo estar envolvido nela, e 

nela, a construção, estar envolvendo os alunos” (FREIRE, 2002, p. 21). 

O pedagogo propõe a educação problematizadora como forma de ação 

visando a proporcionar uma relação de troca horizontal entre educador ou educadora e 

educandos a fim de oportunizar a atitude de transformação da realidade conhecida.  

Essa forma de educação é a humanização em processo, constituída pela 

práxis4, a qual implica à reflexão e à ação dos homens sobre o mundo para transformá-lo. 

Inserida nessa perspectiva está a relação dialógica a qual se apresenta como elemento 

fundante para conceber a educação problematizadora.  

Considerando os pressupostos elencados compreende-se que o presente 

trabalho tem como objetivo problematizar o pensamento educacional de Paulo Freire, 

apoiado nos métodos dialético e fenomenológico como formas de constituição de seu 

modo de pensar e fazer a educação .  

Com o intuito de abordar a referida discussão o trabalho está organizado nas 

seguintes temáticas: a dialética – da noção de ideia à proposta marxiana elabora-se uma 

breve revisão de referências às quais serão, posteriormente, tomadas, como elementos de 

discussão; relações dialógicas e o método dialético freiriano apresentam aproximações 

                                                 
4 A práxis estabelece uma ação transformadora consciente e crítica da realidade, superando a dicotomia 
teoria e prática. Essa ação desencadeia a construção de um novo modelo conceitual onde o sujeito passa 
a atuar e interferir sobre o contexto no qual está inserido. “É na práxis que o ser humano tem de provar 
a verdade, isto é, a realidade e o poder, o caráter terreno de seu pensar” (MARX; ENGELS, 2010, p. 27). 
Para Sánchez Vázquez (2007): “A relação entre teoria e práxis é para Marx teórica e prática; prática, na 
medida em que a teoria, como guia da ação, molda a atividade do homem, particularmente a atividade 
revolucionária; teórica, na medida em que essa relação é consciente” (SÁNCHEZ VÁZQUEZ, 2007, p. 109).   
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entre a dialética de base marxiana e o método freiriano assumindo como elo as relações 

dialógicas; fenomenologia – intencionalidade, consciência e presença elaboram-se 

discussões tomando por base referências sobre a compreensão da estrutura simbólica dos 

acontecimentos a partir de um enfoque fenomenológico e, ainda, um Freire fenomenólogo 

– discussões compreende-se um alinhamento da proposta freiriana em consonância aos 

autores de estudos fenomenológicos por meio de reflexões a respeito da discussão. Após, 

seguem as considerações finais. 

 A dialética – da noção de ideia à proposta marxiana 

Como forma de discussão balizadora, considera-se a dialética5, a partir da 

Grécia antiga, como a arte da discussão, do diálogo como exercício da lógica na tentativa 

de buscar o conhecimento pelo uso da razão.  A proposta socrática previa a sistematização 

da dúvida, quando por análises e sínteses, o filósofo exercia provocações sobre as 

questões no intuito de fazer surgir a verdade, promovendo a autoria ao aprendiz.  

Para Platão, a dialética se estendeu à reflexão coletiva, onde o conhecimento 

devia nascer desse encontro, considerando dois momentos: “[...] o primeiro consistiria 

em reunir sob uma única ideia as coisas dispersas, tornando-as claras e comunicáveis; o 

segundo momento consistiria em dividir novamente a ideia em suas partes” (GADOTTI, 

2012, p. 14).  

Em Aristóteles a dialética assumiu outra forma, onde o importante é a disputa, 

o exercício da opinião, não o conhecimento.  Aristóteles aproximou Heráclito e 

Parmênides ao afirmar que as mudanças são atualizações de potencialidades já existentes 

sem as quais não teriam desabrochado.  

Plotino, três séculos depois de Cristo, considerou a dialética não apenas como 

método, mas como parte da filosofia. Essa concepção não atingiu repercussão e a ideia 

de método prevaleceu ao longo da Idade Média, juntamente, com a retórica e a gramática. 

                                                 
5 Em Gadotti (2012) é possível compreender que a dialética é anterior a Sócrates. O autor faz referência a 
Lao Tse, no livro do Tao, pela lógica da natureza e dos homens, e a Heráclito de Éfeso, onde prevalece a 
luta pelos opostos. “Como vemos, a questão que deu origem à dialética é a explicação do movimento, da 
transformação das coisas” (GADOTTI, 2012, p. 10).  
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Período marcado pelos feudos, com a vida social fortemente estratificada onde as pessoas 

permaneciam na mesma classe social do nascimento a morte, consolidou-se outra forma 

de pensar o mundo, no caso a metafísica, a qual estava em sintonia com os interesses das 

classes dominantes. 

A dialética retornou ao centro das reflexões e debates a partir do movimento 

renascentista, no século XVI, momento de insurgimento das artes e das ciências aos 

hábitos medievais. O Renascimento representou um momento paradoxal, caracterizando 

de uma forma o poder da Igreja, a qual financiou a explosão cultural, bem como 

demarcando o início do Humanismo, uma secularização e um investimento na razão que 

acabariam enfraquecendo a própria Igreja.  

Segundo Konder (1987) elementos da dialética encontram-se presente no 

pensamento de diversos filósofos do século XVII, como Leibniz, Spinoza, Hobbes, Pierre 

Bayle e, “[...] também, nas reflexões do inquieto Montaigne, no Século XVI” (KONDER, 

1987, p. 15). 

Considerando o movimento iluminista, a partir da Revolução Francesa, os 

filósofos passaram a perceber a dinâmica das transformações sociais, refletindo a partir 

de sua concretude.  No entanto, a proximidade com a realidade social não garantiu um 

aprofundamento das reflexões sobre as contradições internas do processo de 

transformação pelo qual passava a sociedade. Em sentido inverso Denis Diderot 

compreendeu o ser humano condicionado pelas mudanças da sociedade.  

Rousseau, assim como Diderot, desempenhou um papel expressivo a favor da 

dialética no século XVIII. O filósofo, ao defender que o indivíduo se desenvolve 

plenamente em uma organização democrática, permitiu afirmar que, em sua concepção o 

ser é condicionado pela sociedade, tese também defendida por Diderot. 

Na percepção de Kant a consciência está para além do registro de impressões 

externas, pois se trata da consciência de um ser que de forma ativa interfere na realidade. 

Essa percepção conduziu o pensador a colocar a questão do conhecimento no centro de 
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suas reflexões, sobretudo o que ele denominou de razão pura, a qual antecede a 

experiência, na busca da compreensão da sua natureza e limite.  

Suas reflexões propõem a afirmação de que a razão pura contém 

contradições, antinomias, as quais por serem estas inerentes ao próprio pensamento 

nenhuma lógica seria capaz de removê-las do pensamento humano.    

Para Sanfelice (2008) é possível perceber nos dialéticos antigos, até Kant, a 

conotação de: “[...] o que os une é o princípio segundo o qual dois contraditórios não 

podem se encontrar simultaneamente na mesma coisa” (SANFELICE, 2008, p. 70). 

A nova dialética tem em Hegel e em Marx suas maiores expressões. Marx 

buscou na concepção dialética de Hegel inspiração para suas formulações, explicitando, 

apesar das divergências e antagonismos entre eles decorrente do princípio idealista de 

Hegel e o princípio materialista de Marx, a contribuição hegeliana para as formulações 

da proposta marxiana.  

Marx admitiu que “[...] A dialética de Hegel é a forma básica de toda a 

dialética” (MARX, 1974, p. 214). No entanto o reconhecimento do mérito de Hegel está 

longe de significar a concordância de Marx com a concepção dialética hegeliana. 

Hegel dedicou-se ao estudo às atividades políticas e econômicas do ser 

humano, tendo por base reflexões sobre o pensamento de Adam Smith e de teóricos da 

economia política inglesa clássica, bem como a partir das revoluções francesa e industrial 

que mobilizavam a Inglaterra naquele período.  

Desses estudos resultou a compreensão do trabalho como categoria central do 

desenvolvimento humano, tendo em vista que é a partir dele que o sujeito entra em relação 

com o objeto, transformando-o em função de suas necessidades.  

O trabalho adquiriu status de conceito-chave na concepção hegeliana da 

superação dialética, a qual engloba três movimentos: “[...] a negação de uma determinada 

realidade, a conservação de algo essencial que existe nessa realidade negada e a elevação 

dela a um nível superior” (KONDER, 1987, p. 26).  
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Apesar de Hegel ter elaborado sua concepção de dialética tendo com ponto 

de partida o movimento, onde a história humana não pode ser percebida como estática, 

imutável, mas como uma construção constante, e ter compreendido o trabalho como mola 

propulsora do desenvolvimento humano, o faz a partir de seus pressupostos idealistas, 

levando ao aprisionamento da existência a consciência oriunda da pura abstração. 

Se a percepção dos contrários em sua unidade aproxima Marx e Hegel, os 

pressupostos do pensamento idealista de um lado e os pressupostos do materialismo de 

outro criam distanciamentos entre esses pensadores.  

Conforme explicitado por Marx (2012) o método dialético é oposto ao 

método hegeliano. Marx afirmou que, para Hegel, o processo do pensamento 

transformador de um sujeito sob o nome de ideia é o criador do real, sendo esse a real 

manifestação externa. Na proposta de Marx o ideal não é mais do que o material 

transposto para o sujeito e por ele interpretado. “Em Hegel a dialética está de cabeça para 

baixo. É necessário pô-la de cabeça para cima, a fim de descobrir a substância racional 

dentro do indivíduo místico” (MARX, 2012, p. 28-29). 

Marx determinou a passagem do culto ao ser humano abstrato, definido por 

Hegel, a problematização desse ser pela ciência do real e de seu desenvolvimento 

histórico, realizando a inversão da dialética.  

Colocou o objeto como primeiro, assegurando a primazia dos conteúdos 

materiais e históricos, bem como as formas finitas da consciência, sobre as formas 

infinitas dessa mesma consciência. "Os filósofos apenas interpretaram o mundo 

diferentemente, importa é transformá-lo” (MARX; ENGELS, 2010, p. 29) 

 Evidencia-se, dessa forma, a intencionalidade da proposta para além do 

exercício de idealizações, mas vinculando o conhecimento a um objetivo concreto. Os 

autores tencionam que a classe trabalhadora, a partir da compreensão dos fundamentos 

da sociedade capitalista, possa organizar-se e, como sujeito da história construa uma nova 

forma de organização social sem explorados e exploradores. 
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No estudo do método de análise da economia política, Marx (1978) propõe 

que esse método inicia-se sempre pelo real e pelo concreto, induzindo a que esta seja a 

forma correta. No estudo de um país, parece ser correto iniciar-se pela população que se 

constitui na base e no sujeito social da produção. Porém, segue uma observação atenta, 

onde compreende que a população é uma abstração se forem desprezadas as classes que 

a compõem. Essas classes representam uma palavra vazia de sentido se forem ignorados 

os elementos em que repousam, como por exemplo: o trabalho assalariado e o capital. 

Esses elementos constituem a troca, a divisão do trabalho, os preços, etc. Dessa forma, o 

capital desconsiderando o trabalho assalariado, sem valoração, sem o dinheiro e sem o 

preço não representa nada.  

Seguindo a argumentação, Marx (1978) afirma que caso começássemos pela 

população se formar-se-á uma representação caótica do todo e por meio de uma 

determinação mais precisa como uma análise seria possível chegar a conceitos cada vez 

mais simples.  

Considerando o concreto idealizado passar-se-ia a abstrações cada vez mais 

tênues até que fossem atingidas determinações mais simples. “Chegados a este ponto, 

teríamos que voltar a fazer a viagem de modo inverso, até dar de novo com a população, 

mas desta vez não com uma representação caótica de um todo, porém com uma rica 

totalidade de determinações e relações diversas” (MARX, l978, p. 116). 

A formulação proposta constitui o método dialético de Marx, quando a análise 

passa a viabilizar uma visão de que o universo vai se revelando tal qual como é. O 

pensamento se movimenta por dentro das diferentes partes apreendendo suas 

interconexões. 

Compreende-se que as raízes do método dialético do conhecimento freiriano 

partem da influência da dialética proveniente do materialismo histórico proposto por 

Marx. A próxima temática tem por objetivo constituir aproximações entre a dialética 

freiriana e marxiana.   
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Relações dialógicas e o método dialético freiriano 

A ênfase na promoção do diálogo com os diferentes é objeto permanente na 

obra de Freire, onde se permite ouvir o outro pelo exercício da alteridade, deixando tomar-

se pelas suas razões, antes mesmo de elaborar a contraposição de ideias, ou seja, o 

exercício de deixar algo em si que foi dito pelo outro.  

Essa necessidade de entendimento é compreendida por Freire (2004) por meio 

do exercício da humildade. Para o autor não existe diálogo se não há humildade. “A 

pronúncia do mundo, com que os homens o recriam permanentemente, não pode ser um 

ato arrogante” (FREIRE, 2004, p. 46).  Enfatiza que o diálogo se rompe, se seus polos 

perdem a humildade, afirmando que a autossuficiência não é compatível com o diálogo. 

Dessa forma as aspirações, motivos e finalidades encontrados no trabalhado, 

se tornam aspirações, finalidades e motivos humanos, onde o sujeito não está nesse 

espaço, como algo petrificado, mas está sendo, desenvolvendo e, ainda, em processo. 

Em Freire (2004) percebe-se a defesa de uma ação libertadora da opressão 

social, quando o autor argumenta que humanizar é se tornar autônomo, consciente e 

sujeito da própria historia. “Falar, por exemplo, em democracia e silenciar o povo é uma 

farsa. Falar em humanização e negar os homens é uma mentira” (FREIRE, 2004, p. 46).    

Faz-se oportuno enfatizar a importância do outro no contexto freiriano, pois 

“[...] já não se pode afirmar que alguém liberta alguém, ou que alguém se liberta sozinho, 

mas que os homens se libertam em comunhão” (FREIRE, 2004, p. 75).     

As relações dialógicas, nesse contexto, promovem o encontro dos homens 

que pronunciam o mundo, com o intuito de (re) criar a história, onde o foco permanente 

é a reflexão sobre a realidade a qual não é entendida como abstrata e estática, mas sim 

como uma realidade concreta e processual da qual o sujeito faz parte e intervém. 

Uma vez garantidas as condições iniciais para a relação dialógica o método 

dialético freiriano cria a problematização do tema gerador, como o universo mínimo 

temático. Esse universo mínimo é composto por temas os quais, em geral, se contradizem, 
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e por vezes mantém estruturas já existentes. Aqui se estabelece uma relação de 

correspondência entre os temas geradores e o contexto histórico do qual os sujeitos fazem 

parte, possibilitando perceber a inserção dos envolvidos na temática. 

Procurando uma aproximação à proposta marxiana considera-se que a ação 

libertadora freiriana, a partir de uma relação dialógica, é histórica e, nesse sentido, está 

para além da, somente, formulação de pensamentos, mas, sobre tudo, vincula o 

conhecimento a um objetivo concreto.  

Freire (2004) argumenta sobre a importância da investigação das dimensões 

significativas da realidade no sentido de propor aos sujeitos interação entre as partes. 

Dessa forma: “[...] as dimensões significativas, que por sua vez, estão constituídas de 

partes em interação, ao serem analisadas, devem ser percebidas pelos indivíduos como 

dimensões de totalidade” (FREIRE, 2004, p. 55).  

Aponta-se a necessidade de captar a realidade como um todo, buscando na 

realidade social, não só a superação do conhecimento abstrato isolado das partes, mas, 

também, a superação do conhecimento dedutivo dessa mesma realidade. A investigação 

do tema gerador aproxima ao pensar dos sujeitos no que se refere à realidade, 

investigando de tal forma a atuação desses sobre a mesma. “Isto não significa a redução 

do concreto ao abstrato, mas tê-los como opostos que se dialetizam no ato de pensar” 

(FREIRE, 2004, p. 97). Percebe-se que  abstrato e concreto formam um único método de 

conhecimento.  

O processo teórico freiriano desloca-se do real ao abstrato e retorna ao real 

concebido pelo pensamento, caracterizando um movimento por entre abstrato e concreto 

onde se supera a abstração pela percepção crítica do concreto.  

Depois de realizados os movimentos de busca e delimitação temática 

concebe-se a codificação da realidade em estudo, para posterior descodificação junto aos 

sujeitos envolvidos na relação educativa. A partir da relação dialógica sobre os conteúdos 

programáticos propriamente ditos é que acontece a investigação dos sujeitos em relação 

à realidade.  
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A codificação se constitui por uma representação da situação existencial dada 

pela interação de seus elementos. Os sujeitos se reconhecem nessa interação ao mesmo 

tempo em que passam a ser seu objeto de reflexão. 

Após a codificação onde é proposta a representação do tema, na 

descodificação faz-se o desvelamento do tema. Os processos de codificação e 

descodificação significam “[...] transcender as situações-limite, fazer com que o sujeito 

se reconheça no objeto” (FREIRE, 1979, p. 31).  

Compreende-se que a descodificação significa trazer o objeto desconhecido 

até a realidade do sujeito promovendo uma ressignificação, passando a representação a 

uma situação concreta de aproximação do real, partindo a uma percepção crítica. 

Por fim, reafirma-se a necessidade de conhecimento da realidade onde esse 

conhecer exige codificar as partes e decodificá-las na busca da retotalização. Conhecer 

significa: “[...] conscientização e necessita partir do todo (abstraindo as partes) e fazer o 

caminho de volta em direção ao todo, construindo a síntese (o concreto). E, enfim, 

desvelar a percepção da percepção antes percebida” (NÓBREGA et al, 2010, p. 88). 

A próxima temática tem por objetivo constituir análises sobre a 

fenomenologia e a consciência humana.    

Fenomenologia – intencionalidade, consciência e presença 

A fenomenologia6 toma por base o estudo e compreensão do fenômeno. O 

método fenomenológico de Husserl (1990) apontou inicialmente a incapacidade do 

método naturalista das ciências empíricas de compreender a essência da consciência 

humana.  

O referido autor estabeleceu uma crítica à metafísica e ao positivismo, 

constituindo uma abordagem epistemológica e uma ontologia alicerçadas na vivência da 

                                                 
6 Para Rezende (1990) o método fenomenológico é discursivo, constitui a significação de uma essência 

existencial e “[...] nos põe diante de uma realidade complexa, a estrutura do próprio fenômeno, cuja 

experiência não se reduz a nenhuma das formas da intencionalidade, mas as integra todas” (REZENDE, 

1990, p. 17). 
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consciência do sujeito cognoscente, e sua correlação com o mundo onde está inserido. 

“Elege assim a vivência da consciência pré-reflexiva do sujeito cognoscente como critério 

de produção do conhecimento” (GONÇALVES et al, 2008, p. 403) . 

A fenomenologia se ocupa dos fenômenos da consciência a partir do conceito 

da intencionalidade, a qual compreende a consciência como dirigida a um objeto, ou de 

outra forma, afirmando que a essência do objeto é resultado de uma significação e não 

resultado da inserção do objeto na consciência como se essa fosse um recipiente.  

A partir dessa premissa o objeto é sempre um objeto para uma consciência, 

não representando objeto em si, mas objeto percebido, pensado e experienciado. 

A intencionalidade para Husserl é a característica da consciência, ou seja, o 

conceito “[...] exprime que a consciência é abertura e direção para o mundo em todos os 

atos do homem” (RICHARD, 2001, p. 32). Nesse sentido, a intencionalidade da 

consciência representa um movimento que precipita a consciência em direção ao mundo 

e o mundo em direção à consciência. A intencionalidade apresenta duas características: a 

transcendência a qual marca a possibilidade para a consciência ser primeira, original e 

desvendar o mundo e a imanência a qual consiste em perceber, praticar e conhecer o 

mundo. 

Faz-se importante notar a inspiração de Husserl a partir de Brentano7 quando 

esse problematiza distinguir no ato perceptivo duas dimensões: fundo e forma. Segundo 

Richard (2001) o fundo é o produto das associações cerebrais, pois quando se vê uma 

paisagem à imagem unificada provém de uma organização cerebral a qual associa 

elementos diversos num todo unificado. Já a forma é própria da atividade do sujeito que 

percebe, pois tem a ver com a natureza específica do ser humano. A partir desses 

pressupostos a forma deve ser procurada na consciência do sujeito que percebe o objeto. 

 Reafirmando a ideia de Husserl (1990) é possível compreender que a 

fenomenologia não prioriza nem o sujeito nem o objeto, mas pelo contrário prioriza o 

aspecto indissociável entre os dois, superando a dicotomia entre sujeito-objeto, pois não 

há consciência desvinculada de um mundo a ser percebido, nem tão pouco um mundo 

                                                 
7 Brentano é um dos precursores da gestalt. Inicialmente o autor renuncia ao determinismo biológico e 
fisiológico da época, propondo uma psicologia que irá ter como ideia fundante a consciência pela 
experiência interna. A partir da sistematização de suas ideias serão definidas a gestalt e a fenomenologia. 
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sem consciência para percebê-lo.  “Não há ‘consciência pura’, apartada do mundo, como 

afirmam os racionalistas, uma vez que toda consciência tende para o mundo. Igualmente, 

não há objeto em si independente de uma consciência que o perceba, conforme a visão 

dos empiristas” (GONÇALVES et al, 2008, p. 406-407). 

Posteriormente, Heidegger (1979) rompe com a ideia husserliana inserindo o 

conceito de presença quando afirma que a consciência e o mundo não são à base da 

experiência humana, mas sim a existência humana. O autor considera que se é próprio do 

ser humano ser presença, todos os seus atos psicológicos se baseiam nela como estrutura 

do ser e é, pois, o ser que é primeiro e que permite o aparecer. Assim, para Heidegger, o 

tempo e o espaço não existem fora do ser, mas são as suas modalidades de existência.  

O sujeito é um Ser transformado num ente, em algo concreto, um Ser que 

constitui o mundo-vida e aparece como ser humano, que, no seu sentido particular, é o 

“Ser-aí”. “O Dasein designa o homem, ente singular e concreto; não o homem em si 

mesmo substancializado na tradição ontológico-metafísica, mas aquele que, ao se 

encontrar aí, coloca o seu Ser em questão” (SILVA FILHO, 2006, p. 03). 

A partir desses pressupostos o Dasein não é único e exige, necessariamente, 

a presença de outro Dasein para, em comunhão, estabelecer a intersubjetividade. A 

relação com o Outro, a coexistência e a comunicação entre dois sujeitos por meio da 

temporalidade (finitude) e mundanidade (existência).  

Já Merleau-Ponty sugere a necessidade de uma conversão radical da atitude 

natural, pela transformação do comportamento científico imediato perante o mundo das 

coisas, justificando o recurso à fenomenologia no estudo psicológico pela contestação da 

opinião segundo a qual a consciência seria composta por um agregado de impressões 

sensoriais. Para Gonçalves (2008), Merleau-Ponty “[...] encontrou na fenomenologia uma 

possibilidade de revisar as noções de consciência e sensação, concebendo, assim, um 

novo modo de entender as operações da consciência” (GONÇALVES et al, 2008, p. 408). 

Nessa argumentação, Merleau-Ponty (1999) eleva a compreensão da conduta 

perceptiva, pois a percepção emerge das relações com a situação, não representando a 

percepção de um objeto por um sujeito do conhecimento, mas o produto de uma ação do 

sujeito no mundo, em seu ser-corporal. 



 

 

Grupo de Pesquisa Discurso Pedagógico  Muitos caminhos, um destino: Conversas sobre educação 

 
156 

Para Rezende (1990) Paul Ricoeur prolonga as considerações de Heidegger e 

Merleau-Ponty ao advertir que Descartes tentou constituir sua filosofia utilizando a via 

curta da reflexão sobre si mesmo, ao passo que a fenomenologia convida a adotar a via 

longa de uma meditação sobre o ser-ao-mundo, analisando a estrutura complexa e rica do 

fenômeno, a partir do qual o conhecimento do mundo se torna conhecimento do ser 

humano, e o do ser conhecimento do mundo. 

A fenomenologia, segundo Gamboa (2006), preocupa-se com a estrutura básica 

ou a essência invariável dos fenômenos, ao contrário de suas variantes; oportunizando a 

estrutura simbólica aos acontecimentos. Dessa forma, a pesquisa fenomenológica está 

preocupada sobre maneira com o sentido oculto relegando a um segundo plano o sentido 

manifesto. 

A temática seguinte intencionaliza discutir aproximações entre a 

fenomenologia e a obra freiriana.     

 

Um Freire fenomenólogo – discussões 

Parte-se do pressuposto que a educação é um fenômeno próprio dos seres 

humanos, quando é possível reconhecer que não há como procurar o seu sentido sem 

refletir sobre a existencialidade humana. Nesse sentido, é preciso compreender a 

educação a partir das relações humanas vivenciadas “com” e “no” mundo, sobretudo 

porque a educação é, sem dúvida, experiência constitutiva do sujeito engajado 

efetivamente no mundo. 

A conscientização não consiste em estar frente à realidade assumindo uma 

posição de observador, mas a “[...] conscientização não pode existir fora da ´práxis´, ou 

melhor, sem o ato ação – reflexão. Esta unidade dialética constitui, de maneira 

permanente, o modo de ser ou de transformar o mundo que caracteriza os homens” 

(FREIRE, 1979, p. 15). 

Para o autor a consciência é problematizada como um fenômeno que se 

autorrepresenta, sendo capaz de refletir sobre si mesma, ou ainda, ser consciência de si 

mesma. Para Oliveira (1996) pela consciência o ser humano compreende a si próprio e o 
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mundo passando a promover ações capazes de transformá-lo em um novo ser, com 

capacidade de provocar transformações na ordem social. 

Essa consciência faz-se engajada no mundo, uma consciência intencional que 

examina e explora o mundo. Relações com o mundo onde subjetividade e objetividade 

constituem uma unidade dialética.  

Em entrevista a Peter Park Freire afirma: “O que eu tentei fazer com a 

conscientização foi insistir na relação contraditória entre subjetividade e objetividade na 

história” (GADOTTI, 1996, p. 441). Com essa afirmativa o autor desenvolveu uma crítica 

aos extremos utilizados ao longo da história como de um lado o idealismo e de outro o 

objetivismo mecanicista. 

Freire, portanto, rejeita essa relação de compreensão do mundo, pois “[...] 

explicações unilateralmente subjetivas e objetivas que rompem essa dialetização, 

dicotomizando o indicotomizável, não são capazes de compreendê-lo” (FREIRE, 1983, 

p. 51). O pedagogo compreende a unidade dialética entre subjetividade e objetividade, 

quando estabelece ênfase ao conhecimento e a atuação, ou seja, um pensar e atuar em 

uma realidade com o sentido de transformá-la.  

Faz-se importante notar a negação ao reducionismo, ou seja, o ser humanho 

está inserido como sujeito dos fatos a serem pesquisados e não se torna possível, de forma 

alguma, reduzi-lo a simples objeto.  

Retomando a ideia de conscientização como compreensão de si e do mundo 

com ação de transformação percebe-se que essa fundamentação tem por objetivo atingir 

a sociedade onde esse sujeito está inserido. Portanto, a organização da sociedade deve ser 

elaborada a partir do ser humano e não ao contrário.  

Essa condição remete ao ser humano tornar-se o ser da práxis, quando busca 

transformar o mundo com reflexão e ação articuladas de forma a enfrentar os desafios 

permanentes. “A conscientização ultrapassa o nível de tomada de consciência pela 
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análise, do desvelamento das razões de ser da determinação situacional vivida, para 

constituir ações transformadoras” (GHIGGI, 2008, p. 134). 

Partindo do pressuposto que os desafios são cotidianos faz-se a exigência de 

um processo constante de desacomodação, onde não há o definitivo, mas um novo 

momento que deve ser refletido, compreendido e transformado. 

Problematiza-se que a tomada de consciência, muitas vezes, tende a atenuar 

o processo de conscientização. Quando se estabelece essa afirmação acredita-se que o ser 

humano diante da consciência crítica8 deve se reconhecer como inconcluso, 

condicionado, e, por conseguinte, agente transformador da realidade onde está inserido. 

O erro, muitas vezes, é quando se considera um ser ajustado a essa realidade, ou ainda, 

determinado.  

É um ser condicionado por acreditar-se como sujeito imerso em uma situação 

de opressão, mas possuidor da capacidade de reflexão e tomada de consciência as quais 

lhe exigirão ação. A proposta freiriana não está alinhada a um ser determinado, pois como 

tal esse não teria alternativas de transformação.  

Para Oliveira (1996) o processo de educação conscientizadora freiriana é o 

resultado de uma redução fenomenológica elevada ao seu mais alto grau, depois de 

aplicada ao domínio social. Para Freire “[...] isolado dos outros e da realidade social, o 

indivíduo não pode tornar-se um ser consciente e nem desenvolver a sua auto-educação” 

(OLIVEIRA, 1996, p. 55).  

Em Freire (1997) é possível compreender a concepção humanista, 

fenomenológica, quando o autor problematiza que a consciência é um abrir-se do ser para 

                                                 
8 Oliveira (1996), a partir da obra de Freire, caracteriza os estágios da consciência: consciência mágica – a 
percepção da realidade social é limitada e distorcida, sendo a preocupação maior do homem a satisfação 
de necessidades elementares básicas; consciência ingênua – “[...] nota-se uma certa capacidade de 
questionamento do meio histórico cultural bem como a viabilidade de estabelecer relações dialógicas 
com o mundo e com os outros.” (OLIVEIRA, 1996, p. 39); consciência fanatizada –as ações dialógicas ficam 
prejudicadas e reduzidas, pois representa uma consciência sectária, impondo sempre a ideia do 
convencimento e, por fim, a consciência crítica – se caracteriza pela profundidade de interpretação da 
realidade onde tudo é visto como passível de transformações. “O homem se torna participante do 
processo histórico e não mais apensas seu mero espectador” (OLIVEIRA, 1996, p. 44).  
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o mundo. Nega que essa seja um recipiente que se enche, mas, pelo contrário, representa 

um ir até ao mundo para captá-lo, sendo próprio da consciência estar dirigida para algo, 

em alinhamento com a ideia husserliana. 

A essência de seu ser é a sua intencionalidade sendo por isso que toda a 

consciência é sempre consciência de, mesmo quando realiza o retorno a si mesma. Dessa 

forma, “[...] na ‘retro-reflexão’, na qual a consciência se intenciona a si mesma, o eu ‘é 

um e é duplo’” (FREIRE, 1997, p. 15). O eu não deixa de ser um para ser uma coisa para 

a qual sua consciência se intencionasse, continua sendo um eu que se volta 

intencionalmente sobre si. 

A temática final tem por intencionalidade possibilitar uma análise transversal 

sobre os conceitos estudados em relação à obra freiriana e a sociedade contemporânea.  

Considerações finais 

O objetivo da proposta freiriana é a aquisição, por parte do sujeito, de uma 

compreensão de si próprio e do mundo  no sentido de promover movimentos que 

sejam capazes de transformá-lo em um novo ser, constituindo transformações na ordem 

social onde está inserido.  

Problematiza-se o aspecto fenomenológico - dialético da educação 

conscientizadora, no qual quanto maior o exercício da conscientização, mais se 

compreende e desvela a realidade, penetrando na essência fenomênica do objeto, frente 

ao qual o sujeito se encontra para analisá-lo. 

No intuito de promover essa educação conscientizadora faz-se necessário 

garantir uma relação dialógica entre os sujeitos envolvidos. Acredita-se que nas relações 

educativas, apoiadas em trocas dialógicas, educador ou educadora e educandos constroem 

suas atividades, alicerçados no movimento contínuo de tomada de consciência. 

Aqui se estaria diante de um questionamento: para quem ainda aponta para as 

transformações da sociedade contemporânea, qual a importância do contexto e das 

vivências dos sujeitos envolvidos na relação educativa? Conforme afirmado 
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anteriormente, a proposta freiriana prevê o acolhimento de todos na condição de sujeitos 

do processo de aprendizagem e de constituição da história, propondo voz e vez aos 

envolvidos. 

O diálogo torna-se categoria fundante do processo educativo e esse, por sua 

vez, está apoiado em três categorias: a conscientização, a práxis e a unidade dialética. A 

concepção problematizadora da educação eleva o ser humano mundo como problema, 

exigindo uma posição, permanentemente, reflexiva do sujeito. Esse é um corpo 

consciente desafiado e que responderá ao desafio. A partir desses pressupostos é possível 

afirmar que o educando não é apenas aquele que escuta, mas aquele que tem algo a dizer.  

Em caminho antagônico às afirmativas descritas, compreende-se o papel 

reprodutor da ideologia dominante por parte dessa mesma escola. Uma escola inserida no 

modelo civilizatório de produção capitalista onde a prioridade é o lucro, em detrimento 

da satisfação das necessidades humanas.  

Nesse contexto, Marx (2012) problematiza que o valor de troca das 

mercadorias assume papel determinante na dinâmica da produção destas, sendo 

desvinculado do seu valor de uso. Este último passa a ser apenas um artifício, isto é, a 

utilidade da mercadoria é fabricada, a fim de tornar a sua compra necessária. Tem-se a 

subordinação do valor de uso pelo valor de troca.  

A subordinação do valor de uso pelo valor de troca constitui a existência de 

novas necessidades, as quais serão incorporadas pelos sujeitos. Esses assumem como suas 

uma série de necessidades impostas pela dinâmica do capital.  Tal imposição tem na 

ideologia sua fundamental estratégia na medida em que dissemina um conjunto de valores 

que, absorvidos pelos sujeitos, passam a orientar suas ações, dominando seus desejos, 

trazendo o sujeito a identificação com um determinado grupo social, o que permite a 

construção de uma identidade determinada não pelo ser, mas sim pelo ter.  

Retomando ao contexto da relação dialógica é possível presumir que o 

educando, na ordem capitalista, ao dizer a sua palavra estará impregnado pela identidade 

do ter, identidade essa que só poderá ser (re) construída inserida em um jogo dialético, 



 

 

Grupo de Pesquisa Discurso Pedagógico  Muitos caminhos, um destino: Conversas sobre educação 

 
161 

onde a partir do concreto idealizado (P), pelas análises subsequentes (~P) se constitui o 

concreto (~~P) e obviamente, por contradição, o concreto idealizado é diferente do 

concreto (P≠~~P). 

O concreto aqui é constituído pelo ato de captar a realidade social durante as 

análises, investigando e superando o conhecimento abstrato isolado de cada uma das 

partes e superando, ainda, o conhecimento dedutivo dessa realidade onde se está inserido.  

A partir de cada situação problemática com que esse sujeito se defronta sua 

consciência intencionada vai captar as particularidades da problemática, as quais irão ser 

percebidas como unidades em interação pelo ato reflexivo da consciência, a qual vai 

tomando criticidade. 

Antes de avançar cabe questionar: a escola proporciona espaço para esse tipo 

de relação educativa? A proposta freiriana está em consonância ao respeito às diferenças 

e à liberdade. Pelo diálogo, os diversos fragmentos podem ser postos em discussão com 

outros, gerando novas argumentações e sínteses. Sínteses que associadas ao inacabamento 

do ser se fazem sempre provisórias.  

O exercício da comunicabilidade e da reciprocidade entre os sujeitos está 

embasado na essência humana a qual se constitui a partir da existência desse sujeito. 

Essência que se (re) cria, articulando-se ao processo de conscientização, por um sujeito 

transformador, autor de sua própria história, criador de beleza, dinâmico e, acima de tudo, 

em conquista permanente da autonomia. 

Freire afirma que a educação sozinha nada pode, mas, de mesma forma, sem ela não é 

possível pensar mudanças na e da sociedade. Nessa problematização existe um caminho, 

mais próximo à aposta ao inédito viável9 freiriano onde o formato da sala de aula e sua 

ontológica opção dialógica devem dar conta do acolhimento de todos e todas na condição 

                                                 
9 A sensação de insegurança se faz presente em todos os momentos de reflexão e ação, talvez pela 

tentativa de compreender o inédito viável, como em Ana Freire (2010): “[...] estão intrínseco o dever e 

gosto de mudarmos a nós mesmos dialeticamente mudando o mundo e sendo por esse mudado” (FREIRE, 

A., 2010, p. 224). 
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de sujeitos do processo de aprendizagem e da história, bem como, das experiências de 

vida.   

As ideias aqui apresentadas têm por finalidade provocar a articulação do 

pensamento na busca de desvelar encaminhamentos que possam ser utilizados no 

cotidiano das relações educativas.  Acredita-se oportuno elencar pressupostos oriundos 

desse estudo os quais tenham por objetivo promover relações educativas dialógicas 

tomando por base os métodos: dialético e fenomenológico. Compreende-se: 

 A importância da formulação de pensamentos, mas, sobre tudo, vinculando-se 

o conhecimento a um objetivo concreto;  

  Abstrato e concreto formam um único método de conhecimento, onde como 

opostos se dialetizam no ato de pensar; 

  Durante a relação dialógica sobre os conteúdos programáticos propriamente 

ditos é que acontece a investigação dos sujeitos em relação à realidade; 

  Os sujeitos se reconhecem na interação ao mesmo tempo em que passam a ser 

seu objeto de reflexão;  

  A necessidade de conhecimento da realidade onde esse conhecer exige 

codificar as partes e decodificá-las na busca da retotalização;  

  A educação a partir das relações humanas vivenciadas “com” e “no” mundo; 

 O desvelar a realidade como o ato de penetrar na essência fenomênica do 

objeto, frente ao qual o sujeito se encontra para analisá-lo;  

  A educação como ação de transformação do ser em um novo sujeito, com 

capacidade de provocar modificações na ordem social; 

  O ser humano como ser inconcluso e agente transformador da realidade onde 

está inserido, e ainda; 



 

 

Grupo de Pesquisa Discurso Pedagógico  Muitos caminhos, um destino: Conversas sobre educação 

 
163 

  A retro-reflexão como a ação da consciência de intencionar-se a si mesma, o 

eu é um e é duplo. 

Não se tem como intuito encerrar a discussão a partir desse trabalho, mas 

oportunizar que se abram novas perspectivas na promoção da investigação de conceitos 

e pressupostos que se compõem de forma imbricada no que concerne tanto à dialética 

quanto à fenomenologia no contexto freiriano. 

Finalmente, retoma-se a discussão de Freire (1997), quando afirma que o 

ponto de partida da comunhão no diálogo está no próprio ser humano, compreendendo 

que não há ser sem mundo, onde, dessa forma, o ponto de partida da busca se encontra 

no ser humano mundo, ou seja, no ser humano em suas relações com o mundo e com os 

outros.  
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