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CONCEPÇÕES E 
PRINCÍPIOS DO PROEJA

Módulo 2    Disciplina 1

Acesse o conteúdo interativo e 
complemente seus estudos.





Apresentação da disciplina
Esta disciplina tem como objetivo contextualizar o Programa de Integra-

ção da Educação Profissional à Educação Básica na Modalidade de Educação 
de Jovens e Adultos (Proeja). Isso será feito a partir dos aspectos social, his-
tórico, cultural e legal, bem como por meio da apresentação de suas concep-
ções e seus princípios.

Objetivos da disciplina
Nessa perspectiva, elegemos 4 (quatro) grandes objetivos:

• Compreender os aspectos econômicos, sócio-históricos e culturais 
que contribuem para a exclusão escolar de determinados grupos.

• Analisar o contexto legal de surgimento do Proeja.
• Compreender as relações que se estabelecem entre educação e 

trabalho com ênfase na necessidade de qualificação profissional 
para o público da EJA.

• Compreender as concepções e os princípios que norteiam as 
ações do Proeja.

Esses objetivos estão divididos em 3 (três) Unidades Temáticas (UT). Na UT1, 
apresentaremos o contexto econômico, sócio-histórico, cultural e legal para ar-
gumentar em relação à necessidade da oferta do ensino médio integrado para o 
público da EJA, historicamente alijado do processo educacional. Na UT2, carac-
terizaremos o público da EJA, a fim de mostrar a necessidade da oferta de uma 
educação que possibilite uma qualificação profissional para a busca de inserção 
no mundo do trabalho. Na UT3, discutiremos as concepções e princípios que de-
vem nortear e estruturar as propostas de curso do Proeja, cujo foco é o ser hu-
mano e, consequentemente, sua formação humana integral, na perspectiva de 
uma educação reparadora, equalizadora e qualificadora.

Nesta disciplina, a pesquisa é considerada um princípio formativo, por isso, 
após cada UT, depois das atividades de percurso, apresentaremos passos para que, 
ao final de nosso estudo, você possa produzir um trabalho de pesquisa, que lhe 
permitirá um contato mais estreito com o campo da EJA e/ou Proeja e, consequen-
temente, uma análise mais acurada do campo de que tratamos. Além disso, a crité-
rio do professor, o trabalho poderá fazer parte da composição de sua nota.

Iniciemos, então, nosso estudo! Mãos (e olhos atentos) às unidades temáticas!



Ana Lúcia Sarmento Henrique
Sou graduada em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN), tenho especialização em Linguística Textual, pela UFRN, 
e em Proeja, pelo Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do 
Rio Grande do Norte (IFRN), mestrado em Letras (na área de Linguística 
Aplicada), pela UFRN, e doutorado em Educação, pela Universidade 
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trabalho, adoro viajar!!

Maria das Graças Baracho
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nal pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Tenho 
pós-graduação stricto sensu em Educação, na área de concentração 
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Sensu em Educação Profissional Integrada ao Ensino Médio na Modali-
dade de Educação de Jovens e Adultos. Atualmente, faço doutorado 
na UFRN e integro o Núcleo de Pesquisa em Educação (NUPED) do 
IFRN, onde participo de dois projetos de pesquisa no IFRN, aprovados 
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PROEJA desenvolvido no IFRN.



UNIDADE 1

CONTEXTO SÓCIO-HISTÓRICO-CULTURAL 
E LEGAL DO PROEJA

UNIDADE  1



14

Módulo 2  |  Concepções, princípios, diversidade cultural e processos cognitivos

Apresentação da unidade
Nesta Unidade 1, temos como proposta discutir aspectos econômicos, 

sócio-históricos e culturais que contribuem para a exclusão escolar de determi-
nados grupos, bem como analisar o contexto legal de instituição do PROEJA. 

Objetivos da unidade
• Situar os aspectos econômicos, sócio-históricos e culturais que 

contribuem para a exclusão escolar.
• Conhecer o contexto legal de instituição do PROEJA.
• Conhecer o contexto em que ocorrem as contradições iniciais da 

implantação do PROEJA na Rede de Educação Profissional e Tec-
nológica (EPT).

• Conhecer as políticas de indução do MEC em relação ao PROEJA.

PROEJA: aspectos socioeconômicos, 
históricos e culturais

A discussão sobre o PROEJA insere-se na problemática da educação e do 
trabalho, mais especificamente, na educação de jovens e adultos. Em virtude 
disso, traçaremos algumas considerações que situam a EJA e o PROEJA no con-
texto sócio-histórico, político, econômico e cultural do país.

Dados do IBGE revelam que, em 2000, o índice de analfabetismo da popu-
lação jovem era de 13,63%, caindo, em 2010, para 9,6%, o que corresponde a 
13.933.173 pessoas de 15 anos ou mais de idade que no Brasil ainda não sa-
bem ler e escrever. Essa população integra o público da Educação de Jovens e 
Adultos (EJA), que representa uma significativa parcela de cidadãos excluídos 
do direito público subjetivo à educação. Esse dado tem preocupado o Esta-
do brasileiro e, por isso, algumas ações têm sido implementadas. Uma delas é 
o Programa Brasil Alfabetizado, que surgiu em 2003. 

Conjuntamente a essa preocupação, têm surgido organizações de educa-
dores de EJA em fóruns estaduais e regionais, a fim de travar lutas em prol da 
destinação de verbas para os municípios, visando dar continuidade de estu-
dos a esse público. Não se pode deixar de citar que, anteriormente a 2003, 
diversas ações foram implementadas em prol da educação para todos nos 
âmbitos nacional e internacional, tanto de cunho governamental como por 
parte da sociedade civil. 

O princípio da educação, como um direito de todos, só foi explícito na 
Constituição brasileira de 1934, e sua materialização para o público da EJA, nos 
anos 40, passa a acontecer por meio de campanhas, programas e projetos. 

SAIBA MAIS
Direito subjetivo

Tanto na Constituição 
Federal de 1988 como 

na Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação 

Brasileira (LDB), Lei nº 
9.394/96, a educação é 

definida como direito 
público subjetivo. Isso 
significa que a educa-
ção é considerada um 

atributo do sujeito, 
garantida na legislação. 
Portanto, o Estado tem 

a obrigação de oferecer 
educação a todos os 

cidadãos que, por sua 
vez, têm o dever de se 

educarem.
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Segundo Fávero (2003, s.p.), na verdade, 

Pela história oficial, pelo menos há 50 anos se discute a questão do 
analfabetismo no Brasil. (...) na verdade, só a partir de 1946-1947 é que 
foi oficializada essa discussão, com a 1ª Campanha Nacional de Alfabe-
tização de Adultos, pelo Ministério da Educação. Esse é um momento 
de pós-guerra, um momento de redemocratização do país, depois da 
queda do Getúlio, é um momento da criação da Unesco. A Unesco in-
flui na criação desses movimentos no mundo inteiro.

O Movimento de Educação de Base (MEB) é parte de um 
amplo movimento progressista da Igreja Católica no Brasil e foi 
formado por muitas das emissoras que compunham o Sistema 
Rádio Educativo Nacional (Sirena), criticado pela inadequação 
às necessidades da população à qual se destinava. Por iniciativa 
de Dom Eugênio Sales, que tomou conhecimento de experiên-
cia semelhante na Colômbia, o MEB foi criado a partir de uma 
articulação política entre o governo federal e a Conferência Na-
cional dos Bispos do Brasil (CNBB). Iniciou com a transmissão de 
programas educativos pela emissora católica da Diocese de Na-
tal (RN), seguida por outras dioceses, nos estados do Ceará, Ala-
goas e Sergipe. Em 21 de março de 1961, o Decreto nº 50.390 
tornou o movimento oficial e o expandiu para outros estados, 
como Amazonas, Pará, Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Minas 
Gerais, Maranhão, Piauí, Paraíba, Pernambuco e Bahia.

A partir de então, várias iniciativas de cunho transitório são as formas encon-
tradas para atender a jovens e adultos, analfabetos ou com pouca escolarização, 
em sua maioria pobres e excluídos do mundo produtivo. Não cabe no âmbito 
deste estudo discutir todos eles, mas faz-se pertinente apresentar os seguin-
tes: Campanha Nacional de Educação de Adolescentes e Adultos (CNAA - 1947), 
Campanha Nacional de Educação Rural (CNER - 1952), Sistema Rádio Educativo 
Nacional (Sirena - 1958), Campanha Nacional de Erradicação do Analfabetismo 
(CNEA - 1958), Movimento de Educação de Base (MEB - 1958). A partir dos anos 
60, foram desenvolvidas experiências de educação influenciadas pelas ideias de 
Paulo Freire, possibilitando uma reflexão pedagógica do sujeito que aprende. 
Destacam-se, o Movimento de Cultura Popular de Recife (MCP - 1960), Campa-
nha de Pé no Chão Também se Aprende a Ler (1961), Centro Popular de Cultura 
da União Nacional dos Estudantes (CPC-UNE - 1960). Em 1964, é instituído o Pro-
grama Nacional de Alfabetização de Adultos, dirigido pelo MEC, mas guardando 
uma fundamentação com base na experiência de Paulo Freire. 

Com o governo militar, é instalada a Cruzada Ação Básica Cristã (Cruzada 
ABC). E no ano de 1969, é instituído o Movimento Brasileiro de Alfabetização 
(Mobral), que perdurou até 1985, quando foi extinto e, em sua substituição, foi 
criada a Fundação Educar, a qual funcionou até 1990. No final de 1990, surge o 
Programa Nacional de Alfabetização e Cidadania (PNAC), do governo de Fernan-
do Collor de Melo, cujo objetivo era reduzir o índice de analfabetismo em 70% 
num período de cinco anos, mas o programa não durou nem um ano. Em segui-
da, nos governos Fernando Henrique Cardoso (1995 a 1998 e 1999 a 2002), insta-
la-se o Programa Alfabetização Solidária (PAS - 1996), ainda em vigor.

Veja alguns exemplos de materiais utilizados em programas de EJA no Brasil. 

▲
Cartilha do Movimento 
de Educação de Base
Fonte: http://www.dhnet.
org.br/potiguariana/
igreja/cartilha_meb_muti-
rao_1960.jpg
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▲
Postal da Campanha de Pé no Chão Também se 

Aprende a Ler (iniciada em 1961)
Fonte: http://www.dhnet.org.br/educar/penochao/

▲
Cruzada ABC

(Iniciado em 1966).
Fonte: http://mlb-s1-p.mlstatic.
com/livro-cruzada-abc-familia-

-comunidade-e-trabalho-14300-
-MLB19126960_5090-O.jpg

▲
Livro de Leitura MOBRAL 

(Iniciado em 1969, 9ª ed. s/d.)
Fonte: http://acervohistorico-
dolivroescolar.blogspot.com.

es/2011/05/mobral.html

Promulgação da Constituição de 1988
Na esteira desses programas, foram realizadas, nas décadas de 1980 e 

1990: a promulgação da 7ª Constituição Brasileira, em 1988, que, em seu artigo 
6º, assegura a educação, dentre outros atributos, como um direito social (BRA-
SIL,1988); a Conferência Mundial de Jomtien, na Tailândia em 1990, que reuniu 
diversos órgãos internacionais definindo o Ano Internacional da Alfabetização 
pela Organização das Nações Unidas (Unesco); a promulgação da Lei de Dire-
trizes e Bases nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (BRASIL,1996b), que reafir-
ma o direito constitucional referente à educação. No Brasil em 2009, foi reali-
zada a VI Conferência Internacional de Educação de Adultos, em que os países 
membros assinaram o Marco da Ação de Belém, que ratifica a necessidade de 
educação para todos e ao longo da vida.

Esses programas e/ou campanhas buscavam apenas a alfabetização de jo-
vens e adultos, sem vincular à formação ou qualificação profissional para o 
mundo do trabalho. Na perspectiva da formação para o trabalho, pode-se citar 
o Programa Intensivo de Preparação de Mão de Obra (PIPMO), cujas atividades 
de qualificação se iniciaram em 1964, executando projetos governamentais até o 
ano de 1982. Era mais um programa emergencial para responder ao crescimento 
do parque industrial brasileiro que precisava treinar operários empregados, a fim 
de adequá-los aos novos padrões tecnológicos. 

Segundo Machado e Garcia (2013, p. 50), para promover a elevação de 
escolaridade, o 

Programa poderia realizar convênios com o Movimento Brasi-
leiro de Alfabetização (MOBRAL), entretanto, a prática mais ex-
pressiva foi a oferta de cursos de qualificação profissional em 
nível de 2º grau, [...] e a realização de cursos de aprendizagem 
e qualificação, que não tinham compromisso com a elevação de 
escolaridade dos alunos.

Também era possível o convênio com as Escolas Técnicas Federais, entretan-

SAIBA MAIS
Conferência Mundial 

de Jomtien
Na Conferência 

Mundial de Jomtien, 
realizada em março 

de 1990, na cidade de 
Jomtien, na Tailândia, 

foi assinada a Declara-
ção Mundial sobre Edu-
cação para Todos, plano 

de ação para satisfazer 
as necessidades básicas 

de aprendizagem.
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to, a execução do Programa coube principalmente ao Sistema S. Nessa relação 
entre público e privado, percebe-se o financiamento de propostas implementa-
das na lógica empresarial com recursos públicos. Dessa forma, os cursos eram de 
curta duração com conteúdo reduzido, prático e operacional, para treinar uma 
enorme massa de trabalhadores.

Sistema S
Sistema S é o nome pelo qual ficou conhecido o grupo de instituições de 

interesse de categorias profissionais, entre elas o Serviço Nacional de Apren-
dizagem Rural (SENAR), Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio (SE-
NAC), Serviço Social do Comércio (SESC), Serviço Nacional de Aprendizagem 
do Cooperativismo (SESCOOP), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 
(SENAI), Serviço Social da Indústria (SESI), Serviço Social de Transporte (SEST), 
Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SENAT), Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE).

A execução do PIPMO,

É a reiteração da prática na qual o recurso público é empregado 
pela lógica privada, que por sua vez, busca a maximização dos lu-
cros, transgredindo, sempre que possível, as normas e princípios 
de extensão dos direitos sociais em proveito da esfera privada 
(MACHADO; GARCIA, 2013, p. 50).

Percebe-se, pois, que o pensamento tecnicista embasava a concepção dos 
cursos, com oferta aligeirada e pragmática, em que os canteiros de obras eram 
“território prioritário de aprendizagem”. 

A ação de dar à educação uma funcionalidade, caracterizando-a 
como algo que serve à determinada atividade prática, “que lhe dá 
sentido real”, determina a compreensão de que a aprendizagem 
deveria se realizar tendo como foco a vida laboral (MACHADO; 
GARCIA, 2013, p. 51).

Pronera
Em 1998, foi instituído o Programa Nacional de Educação na Reforma 

Agrária (Pronera), cujo objetivo é fortalecer a educação nas áreas de Re-
forma Agrária, estimulando, propondo, criando, desenvolvendo e coorde-
nando projetos educacionais, com a utilização de metodologias voltadas 
para a especificidade do campo, a fim de contribuir para a promoção do 
desenvolvimento sustentável. 

Para a consecução desse objetivo, o Pronera se propõe a garantir a alfabeti-
zação e educação fundamental de jovens e adultos acampados e/ou assentados 
nas áreas de Reforma Agrária; garantir a formação inicial e continuada de educa-
dores, bem como a escolaridade média e superior desses educadores; garantir 
aos assentados escolaridade/formação profissional, técnico-profissional de nível 
médio e curso superior em diversas áreas do conhecimento.

Preocupados com a adequação dos meios didáticos, é proposta do Pro-

Manual de Operações 
do Pronera
Fonte: http://pt.slideshare.
net/gisianevieiraanana/
pronera
▼
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grama organizar, produzir e editar os materiais didático-pedagógicos necessários 
à execução do programa, assim como promover e realizar encontros, seminários, 
estudos e pesquisas em âmbito regional, nacional e internacional que fortaleçam a 
educação no campo.

As ações políticas e pedagógicas do Programa estão fundamentadas “na re-
lação indissociável da educação e do desenvolvimento territorial como condição 
essencial para a qualificação do modo de vida da população assentada.” (BRASIL/
MDA, 2004b, p. 18). Desse modo, o fundamento básico de suas ações é fortalecer 
o mundo rural como território de vida em todas as suas dimensões: econômicas, 
sociais, ambientais, políticas, culturais e éticas.

Além do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), com o Pronera, o Mi-
nistério do Trabalho e Emprego (MTE) surge como implementador de políticas 
educacionais. Desta feita, a ação governamental, que também trata da educação 
para o trabalho, foi o Plano Nacional de Qualificação Profissional (PLANFOR), im-
plementado em todas as regiões do país a partir de 1996, com recursos do Fundo 
de Amparo ao Trabalhador (FAT). Segundo Ventura (2001, p. 92), o PLANFOR

é um dos mecanismos da Política Pública de Trabalho e Renda 
do Brasil e faz parte das ações de articulação e coordenação da 
política de educação profissional da Secretaria de Formação Pro-
fissional (SEFOR) do Ministério do Trabalho e Emprego. Assim, as 
políticas propostas por este Ministério para a educação, estraté-
gias no âmbito das políticas de emprego, têm-lhe conferido um 
papel de destaque no cenário nacional.

De forma semelhante ao PIPMO, os cursos tinham carga horária reduzida, e 
o investimento por aluno no curso era inferior a R$ 200,00, o que revela uma ótica 
eficientista, em que a qualidade dos cursos ministrados não interessa nessa exitosa 
relação custo-benefício. Ainda, segundo Ventura (2001), o resultado da avaliação ex-
terna sobre os cursos ministrados mostrou que frequentemente esses cursos tinham 
carga horária pequena, impedindo seu aprofundamento, pouca quantidade de aulas 
práticas, pouca articulação entre teoria e prática, precariedade dos equipamentos, 
conservadorismo das metodologias de ensino, reproduzindo os modelos existentes 
no mercado, conteúdos pouco aplicáveis à realidade dos alunos e deficiente integra-
ção entre as habilidades básicas, específicas e de gestão.

Essas observações mostram que a dualidade estruturante da educação de jovens 
e adultos é a mesma que estrutura a educação profissional, de maneira que pensar em 
educação para o trabalho na perspectiva da EJA, no que se refere a políticas públicas, 
quase sempre é sinônimo de cursos aligeirados, de talante instrumental e pragmático, 
de adestramento para postos de trabalho em detrimento de uma formação integral.

Pronatec
Antes de nos determos no programa foco de nos-

sa discussão, o PROEJA, cabe referir-se à instituição do 
Programa Nacional de Acesso do Ensino Técnico e Em-
prego (Pronatec), criado pela Lei nº 12.513 de 26 de ou-
tubro de 2011. O Pronatec tem por finalidade ampliar a 
oferta de educação profissional e tecnológica por meio 
de programas, projetos e ações de assistência técni-

Logo do Pronatec/
MEC

Fonte:
http://www.pro-

natec2014.com.br/
pronatec-amazonas-

-inscricoes-2014/
▼
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ca e financeira. Entre as principais ações do Pronatec, estão a consolidação da 
Rede e-Tec Brasil, a criação da bolsa-formação, o fomento às redes estaduais de 
educação profissional e tecnológica, por intermédio do Brasil Profissionalizado, e 
a expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica (EPT). A Rede 
Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, as escolas estaduais de 
EPT e o Sistema S são as instituições que podem ofertar cursos do Pronatec, na 
modalidade bolsa.

Em que pese o governo explicitar que o Pronatec é uma estratégia de desen-
volvimento que se recusa a desvincular a qualificação profissional de trabalha-
dores da elevação da escolaridade, os cursos oferecidos aos trabalhadores têm 
carga horária de 160 horas, considerados, pois, como de formação inicial e conti-
nuada (FIC), que não exigem escolarização prévia, nem promovem a elevação de 
escolaridade. Mais uma vez, tem-se uma ação governamental que “põe em curso 
a prática de treinar para o trabalho, sem compromisso com a realização da edu-
cação em todas as suas dimensões, que contemple as ciências biológicas, exatas, 
sociais e humanas.” (MACHADO; GARCIA, 2013, p. 57).

PROEJA
Nesse contexto histórico, situa-se o PROEJA, que 

teve sua origem consolidada por meio da Portaria nº 
2.080 de 13 de junho de 2005 (BRASIL, 2005e), que 
dá materialidade à integração entre o Ensino Médio 
e a Educação Profissional, estabelecendo diretrizes 
para a oferta de cursos de educação profissional 
de forma integrada aos cursos de ensino médio, na 
modalidade EJA, no âmbito dos Centros Federais de 
Educação Tecnológica, Escolas Técnicas Federais, Es-
colas Agrotécnicas Federais e Escolas Técnicas vincu-
ladas às Universidades Federais. 

É importante lembrar que esse quadro de ações referentes à EJA está situado 
em um país que se assume como um estado globalizado sob os efeitos da reestru-
turação produtiva e de uma política neoliberal, tendo, como principal característi-
ca, um estado mínimo em que os direitos sociais são cada vez mais suprimidos. 

Nesse contexto, no Brasil fortalecem-se cada vez mais as contradições sociais 
em todas as áreas da sociedade, e a educação, no conjunto dos diversos seg-
mentos sociais, ganha cada vez mais centralidade do ponto de vista das políticas 
públicas. Isso também ocorre como consequência das reformas educacionais, as 
quais vão fazer parte das agendas de diversos organismos internacionais. Pela 
lógica do contexto social, econômico e político, a educação não só se constitui 
em uma prática social e cultural, mas também estratégica para conciliar os desa-
fios de uma modernidade cada vez mais complexa.

Não é por acaso, portanto, que essas ações são, na maioria das vezes, inicia-
tivas fragmentárias, fragmentadas e descontínuas, cujo foco é o treinamento de 
habilidades específicas para assunção de postos de trabalho, ou seja, um treina-
mento que se orienta apenas pelas competências que o mercado exige para um 
determinado posto de trabalho, descentralizando a formação do sujeito humano 
dos conhecimentos constituintes de sua formação integral para que seja compe-
tente tecnicamente, crítico, autônomo e emancipado.

◄ Capa de publicação 
do PROEJA - Educação 
Profissional Técnica 
de Nível Médio/Ensino 
Médio 
Fonte: http://portal.mec.
gov.br/setec/arquivos/
pdf2/proeja_medio.pdf
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PROEJA: aspectos legais que 
marcaram sua gênese e políticas 
de indução do MEC
Na perspectiva de unir formação para o trabalho e educação de jovens 

e adultos, surge, em 2005, no âmbito da Secretaria de Educação Profissio-
nal e Tecnológica (SETEC), vinculada ao MEC, o Programa de Integração da 
Educação Profissional à Educação Básica na modalidade de educação de jo-
vens e adultos. O escopo explícito no PROEJA é coerente com as políticas 
públicas para a educação profissional e tecnológica definidas pelo governo 
federal de então (BRASIL, 2004a), as quais assinalam para a necessidade de 
a Educação Profissional e Técnica (EPT) articular-se com a educação básica 
e com o mundo do trabalho, além de interagir com outras políticas públi-
cas, com a finalidade de contribuir para a garantia do direito de acesso de 
todos à educação básica, para o desenvolvimento socioeconômico e para a 
redução das desigualdades sociais. 

Igualmente, é coerente com o Decreto nº 5.154/2004 (BRASIL, 2004c), 
que ao mesmo tempo em que revogava o Decreto nº 2.208/1997 do gover-
no FHC (Brasil, 1997), o qual determinava a separação obrigatória entre o 
ensino médio e a educação profissional técnica de nível médio, permitia a 
integração entre o ensino médio e a educação profissional técnica de ní-
vel médio. Assim, o Decreto nº 5.154/2004 (BRASIL, 2004c) foi fundamental 
para a implementação de uma política pública de EPT voltada para a forma-
ção integral dos cidadãos. 

Apesar dessas intenções explícitas e do potencial da Rede Federal de EPT 
para contribuir com seu êxito, alguns equívocos importantes marcam a gê-
nese dessa iniciativa governamental, tanto no que se refere a aspectos legais 
como na esfera político-pedagógica. 

Relativamente ao aspecto legal, tem-se a instituição da Portaria nº. 
2.080/2005-MEC, de junho de 2005 (BRASIL, 2005a), que deu materialidade 
ao tema. Esse dispositivo determinava que todas as instituições federais de 
EPT ofertassem, a partir de 2006, cursos técnicos integrados ao ensino mé-
dio na modalidade EJA, estipulando, inclusive, um percentual mínimo de 
vagas que deveriam ser destinadas à nova oferta. Entretanto, essa determi-
nação feria a autonomia da rede dada pelo Decreto nº 5.224/2004 (BRASIL, 
2004a), que dispunha sobre a organização dos CEFETs e estabelecia em seu 
artigo primeiro, que

os centros federais de educação tecnológica – CEFETs –, criados 
mediante transformação das escolas técnicas federais e escolas 
agrotécnicas federais, [...] constituem-se em autarquias federais, 
vinculadas ao Ministério da Educação, detentoras de autono-
mia administrativa, patrimonial, financeira, didático-peda-
gógica e disciplinar (BRASIL, 2004a, p. 1, grifo nosso). 

Dessa forma, ao contrapor-se a uma legislação maior (o Decreto n. 
5.224/2004), a Portaria nº. 2.080/2005-MEC carecia de legalidade. 
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e adultos, surge, em 2005, no âmbito da Secretaria de Educação Profissio-
nal e Tecnológica (SETEC), vinculada ao MEC, o Programa de Integração da 
Educação Profissional à Educação Básica na modalidade de educação de jo-
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SAIBA MAIS
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Apesar das críticas veementes a diversos aspectos da supramencionada Por-
taria (nº. 2.080/2005-MEC), após poucos dias de vigência, o seu conteúdo foi ra-
tificado, quase integralmente, pelo Decreto nº. 5.478/2005 (BRASIL, 2005b), que 
instituiu, no âmbito da Rede Federal de EPT, o PROEJA. Essa parece ter sido uma 
tentativa de resolver o problema de hierarquia das normas, mas o objetivo não 
foi alcançado, pois o Decreto nº. 5.224/2004 (BRASIL, 2004a), mais antigo, per-
maneceu em vigor até sua substituição pela Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 
2008, que instituiu a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnoló-
gica e criou os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia.

Na esfera político-pedagógica, o Decreto nº 2.208/1997 (BRASIL, 1997), que de-
terminava a separação obrigatória entre o ensino médio e a educação profissional 
técnica de nível médio, afetou o quadro de docentes da educação propedêutica dos 
então CEFETs, que, aos poucos, foi sendo reduzido para atender ao supramenciona-
do decreto. Em algumas dessas instituições, inclusive, em função desse decreto, que, 
conforme explicitado, separou a oferta do ensino médio dos cursos técnicos, optou-
-se por extinguir a oferta do ensino médio. Portanto, nessas 
instituições, não havia corpo docente suficiente sequer para 
oferecer cursos técnicos integrados ao ensino médio para os 
adolescentes egressos do ensino fundamental. 

Além disso, os poucos centros que ofereciam EJA à época 
da publicação do mencionado decreto não o faziam na forma 
integrada à educação profissional. Dentre as experiências re-
gistradas na rede, destacam-se as experiências dos hoje Ins-
titutos de Pelotas/RS, Santa Catarina, Espírito Santo, Campos/
RJ e Roraima. Entretanto, em nenhum deles havia oferta integrada entre o ensino 
médio e a educação profissional técnica de nível médio. A maioria das iniciativas 
estava relacionada apenas à educação básica, enquanto algumas relacionavam 
educação básica e profissional na forma concomitante. 

Diante desse quadro, concordamos com Moura e Henrique (2012) quando 
concluem que 

é fácil constatar que não havia, na Rede Federal de EPT, um corpo 
de professores formados para atuar no campo específico da Edu-
cação de Jovens e Adultos nem no ensino médio propedêutico e, 
muito menos, no ensino médio integrado à educação profissio-
nal. Na verdade, em nenhum sistema de ensino brasileiro existem 
profissionais formados para atuar nessa nova oferta, pois, con-
forme mencionado inicialmente, trata-se de uma inovação edu-
cacional, de maneira que ainda não há formação sistemática de 
docentes para nela trabalhar (MOURA; HENRIQUE, 2012, p. 118). 

Esse cenário mostra que não seria possível que a rede cumprisse o estabe-
lecido no Decreto nº 5.478/2005 (BRASIL, 2005a) e passasse a reservar, obrigato-
riamente, para os cursos do PROEJA, 10% de todas as vagas anuais destinadas a 
seus cursos da educação profissional. 

Por conseguinte, constata-se que a institucionalização do PROEJA deveria 
ter tido uma discussão mais aprofundada em contextos mais amplos antes de 
vir à tona. Caso isso tivesse ocorrido, certamente se concluiria que a capacidade 
instalada de oferta de vagas no âmbito da Rede Federal de EPT era (e ainda é) 
insuficiente diante da demanda nacional para que o PROEJA pudesse contribuir 
para a construção de uma política educacional efetivamente comprometida com 
a melhoria das ofertas educacionais do campo da EJA. 

Apesar dessas intenções explícitas 
e do potencial da Rede Federal de 
EPT para contribuir com seu êxito, 
alguns equívocos importantes 
marcam a gênese dessa iniciativa 
governamental
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Além disso, uma reflexão mais acurada também mostraria a necessidade da 
participação das redes públicas estaduais e municipais de educação constitucio-
nalmente consagrados à universalização do ensino fundamental e à contínua 
ampliação da oferta do ensino médio. 

Análises, reflexões críticas ao conteúdo e à forma de 
implantação do programa

Numa tentativa de disseminar a concepção do programa e contribuir com 
sua instalação na Rede de EPT, a SETEC/MEC realizou em vários estados brasilei-
ros, durante o segundo semestre de 2005, um conjunto de oficinas pedagógicas 
destinadas aos gestores acadêmicos da rede. Na verdade, segundo Moura e Hen-
rique (2012), essa ação, em vez de concretizar a capacitação esperada, resultou 
em uma série de análises, reflexões e duras críticas relativas ao conteúdo e, prin-
cipalmente, à forma de implantação do programa. 

Concomitantemente a esse processo de capacitação, no último trimestre de 
2005, ocorreram importantes mudanças na equipe dirigente da SETEC e o novo 
grupo mostrou-se sensível às críticas generalizadas provenientes do meio acadê-

mico e da Rede Federal de EPT. Em consequência, surgiram 
modificações substantivas no PROEJA, no intuito da cons-
trução de uma base sólida para a sua sustentação. 

A primeira ação dessa nova equipe dirigente foi a cons-
tituição de um grupo de trabalho composto por especialis-
tas em EJA das universidades brasileiras, representantes da 

SETEC, da SECAD, dos fóruns de EJA, dos institutos federais (então CEFETs), das 
EAFs e das escolas técnicas vinculadas às universidades federais. Esses especialis-
tas tiveram a função de elaborar um Documento Base (BRASIL, 2007), até então 
inexistente, que explicitasse as concepções e os princípios do programa. 

Em consequência das diretrizes emanadas desse Documento Base, o Decreto 
nº 5.478/2005 (BRASIL, 2005a) foi substituído pelo Decreto nº 5.840/2006, (BRA-
SIL, 2006a), atual instrumento legal regulador do PROEJA. Esse decreto traz mu-
danças substanciais em relação ao primeiro, entre elas, destacam-se: a) a amplia-
ção das cargas horárias dos cursos; b) a ampliação dos espaços educacionais em 
que o PROEJA podia ser oferecido, incluindo as instituições públicas estaduais e 
municipais de educação, bem como espaços para as ofertas do programa; c) a 
ampliação da abrangência do PROEJA, englobando toda a educação básica. Em 
função dessas alterações, o programa, que antes era denominado de Programa 
de Integração da Educação Profissional Técnica de Nível Médio ao Ensino Médio 
na Modalidade Educação de Jovens e Adultos, passou a denominar-se, ainda que 
sem a mudança da sigla, Programa Nacional de Integração da Educação Profis-
sional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos.

Outras ações importantes foram desencadeadas a partir das diretrizes cons-
tantes do Documento Base. Entre elas, merecem destaque, de um lado, a oferta 
de cursos de especialização voltados para a formação de profissionais do ensino 
público para atuar no PROEJA, e, de outro, a publicação do Edital PROEJA-CA-
PES/SETEC Nº 03/2006 (BRASIL, 2006b), destinado a estimular a realização de 
projetos conjuntos de pesquisa entre universidades federais e os então CEFETs, 
atuais institutos federais. 

A primeira ação dessa nova equipe 
dirigente foi a constituição de um 
grupo de trabalho composto por 

especialistas em EJA
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No que se refere aos cursos de especialização, tal iniciativa teve o objetivo de 

Formar profissionais com capacidades para atuar na elaboração de 
estratégias, no estabelecimento de formas criativas das atividades 
de ensino-aprendizagem e de prever proativamente as condições 
necessárias e as alternativas possíveis para o desenvolvimento ade-
quado da educação profissional técnica de nível médio integrada 
ao ensino médio na modalidade Educação de Jovens e Adultos, 
considerando as peculiaridades, as circunstâncias particulares e as 
situações contextuais concretas em que programas e projetos des-
te campo são implementados (BRASIL, 2006b, p. 8). 

Pressupostos
Com base nesse objetivo, os programas de especialização criados nos 

polos distribuídos em todo o país fundamentaram-se nos seguintes pressu-
postos (BRASIL, 2006b): 

a) na necessidade da formação de um novo profissional para atuar na 
educação profissional técnica de nível médio integrada ao ensino médio na 
modalidade EJA como docente-pesquisador, gestor educacional de progra-
mas e projetos e formulador e executor de políticas públicas.

b) na integração entre trabalho, ciência, técnica, tecnologia, humanismo 
e cultura geral, a qual contribui para o enriquecimento científico, cultural, 
político e profissional dos sujeitos que atuam nessa esfera educativa, sus-
tentando-se nos princípios da interdisciplinaridade, contextualização e fle-
xibilidade, como exigência historicamente construída pela sociedade. 

c) na instituição de espaços para os cursistas compreenderem e apren-
derem uns com os outros, em fértil atividade cognitiva, afetiva, emocional, 
contribuindo para a problematização e a produção do ato educativo numa 
perspectiva sensível, com a qual a formação continuada de professores nes-
se campo precisa lidar. 

Desse modo, para alcançar os objetivos e as finalidades propostas, o docu-
mento norteador dos cursos de especialização PROEJA (BRASIL, 2006b) propôs 
que o currículo fosse voltado para a integração entre os três campos educacio-
nais: o ensino médio, a educação profissional técnica de nível médio e a edu-
cação de jovens e adultos com estruturação dos conteúdos programáticos nos 
seguintes eixos temáticos: concepções e princípios da educação profissional, do 
ensino médio e da educação de jovens e adultos; gestão democrática; políticas 
e legislação educacional; concepções curriculares em educação profissional, no 
ensino médio e na educação de jovens e adultos; e didáticas na educação profis-
sional, no ensino médio e na educação de jovens e adultos. 

Com relação a esses cursos, é preciso destacar que, em um primeiro momen-
to, as ações tiveram continuidade, mas a oferta vem sendo interrompida, em al-
guns polos, na medida em que o MEC interrompeu o financiamento de novas 
turmas. Isso demonstra que nessas instituições o incentivo inicial do MEC não foi 
suficiente para institucionalizar esses cursos de especialização. Como exemplo, 
pode-se citar o IFRN, que, entre 2006 e 2009, abriu 14 turmas, todas com finan-
ciamento do MEC, mas que a partir de 2010 não criou novas turmas. Em nível 
nacional, segundo dados do próprio MEC, entre os anos de 2006 e 2009, o curso 
foi ofertado em 102 polos com 11.433 matrículas. 
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Mais recentemente, houve uma retomada das ações governamentais no que se 
refere ao financiamento de cursos de especialização PROEJA. Em janeiro de 2013, foi 
emitido o Ofício Circular nº 05/2013 – DPEPT/SETEC/MEC (BRASIL, 2013), destinado 
aos dirigentes de ensino da Rede de EPT, informando que os recursos para a forma-
ção de profissionais, no tocante à execução de cursos de aperfeiçoamento e espe-
cialização PROEJA, haviam sido inseridos na matriz orçamentária de cada instituição. 
Informava também que os cursos poderiam ser ofertados de forma presencial, semi-
presencial ou a distância (EAD). E, caso se optasse pela modalidade EAD, os cursos 
seriam ofertados no âmbito da Rede e-Tec, com pagamento de bolsas CAPES/CNPq 
aos profissionais envolvidos. Essa ação inseriu-se no Programa Formação de Profis-
sionais para EPT – PROEJA, da SETEC, e tinha como meta física o atendimento a 400 
alunos por IF (200 em curso de aperfeiçoamento e 200 em curso de especialização), 
com um aporte financeiro da ordem de R$ 516.000,00.

PROEJA: um novo campo de conhecimento na área de educação

A segunda ação originada a partir do Documento Base foi o Edital PROEJA-
-CAPES/SETEC nº 03/2006 (BRASIL, 2006b), lançado no âmbito do Programa de 
Apoio ao Ensino e à Pesquisa Científica e Tecnológica em Educação Profissional 
Integrada à Educação de Jovens e Adultos – PROEJA-CAPES/SETEC. O objetivo 
era estimular a realização de projetos conjuntos de pesquisa, com a utilização de 
recursos humanos e de infraestrutura disponíveis em diferentes instituições de 
educação superior, incluída a Rede Federal de EPT. Essa ação buscou possibilitar 
“a produção de pesquisas científicas e tecnológicas e a formação de recursos hu-
manos pós-graduados em educação profissional integrada à educação de jovens 
e adultos, contribuindo, assim, para desenvolver e consolidar o pensamento bra-
sileiro na área” (BRASIL, 2006b). 

Essa medida visava à produção de conhecimentos por meio de pesquisas e 
a formação de pessoal pós-graduado em EP integrada à educação de jovens e 
adultos, contribuindo, assim, para desenvolver e consolidar as proposições curri-
culares na área. 

De forma mais genérica, tanto os cursos de especialização como as ações 
decorrentes do Edital PROEJA-CAPES/SETEC estão voltados, dentre outros as-
pectos, para a formação de um corpo de formadores de futuros formadores, 
profissionais que poderão desencadear processos institucionais voltados para 
a formulação, gestão e execução de cursos integrados na modalidade EJA, as-
sim como para a criação de grupos de pesquisa voltados para a produção do 

conhecimento nesse campo. Dessa forma, essas ações fo-
ram estruturantes não só para a formação de professores e 
gestores que atuam ou atuarão na área, mas também para 
a criação de novos campos de pesquisa, como o próprio 
PROEJA ou a formação de professores para nele atuar.

Esses dois movimentos de indução propiciaram a con-
solidação do PROEJA como um novo campo de conheci-

mento na área de educação, pois muitos trabalhos científicos foram produzidos 
e apresentados em congressos e seminários ao longo dos últimos anos. 

Apesar desses avanços, que apontam para possíveis melhorias a médio e 
longo prazo, o processo de implantação do PROEJA não está alcançando plena-
mente os objetivos previstos. 

SAIBA MAIS
Os dados referentes 

à oferta de 2010 não 
estão disponíveis na 

página da SETEC/
MEC.

Esses dois movimentos de indução 
propiciaram a consolidação do 

Proeja como um novo campo 
de conhecimento na área de 

educação
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Segundo Moura e Henrique (2012, p.121), diversos

aspectos contribuem para um quadro preocupante, dentre eles: 
a falta de processos sistemáticos de formação continuada dos 
docentes; a ausência de discussões mais qualificadas no interior 
das instituições acerca da concepção do EMI e da implantação do 
Programa; a forma impositiva como esse Programa entrou em vi-
gor; os elevados índices de evasão; e uma visão elitista de parte 
dos profissionais que integram a rede federal, os quais vinculam 
a entrada do público da EJA nessas instituições a uma ameaça à 
qualidade do ensino ali existente. 

Esses fatores vêm contribuindo para a redução da oferta de vagas e/ou a sus-
pensão dessas ofertas no âmbito de alguns campi da Rede de EPT. Consideran-
do ainda que as redes municipal e estadual não conseguiram se organizar para a 
oferta de cursos nessa modalidade, seja com a contratação/formação de profis-
sionais, seja com a construção de infraestrutura física nas escolas, pode-se con-
cluir que a indução governamental ainda não foi suficiente para institucionalizar 
o programa nem a rede no país. 

Por outro lado, esse conjunto de fatores elencados pelos pesquisadores está 
contribuindo significativamente para que haja uma parcial rejeição ao programa 
no interior da rede, reforçando a visão preconceituosa em direção aos seus sujeitos, 
além de deixar lacunas no pensar e no fazer pedagógico dos profissionais que atuam 
nessa área. Uma dessas lacunas, que também é decorrente da falta de formação pré-
via dos professores, refere-se à produção de material didático que contemple as es-
pecificidades do público do PROEJA. Historicamente, o material didático não consi-
dera a integração entre a educação básica e a educação profissional e atende apenas 
a um dos níveis. Outro fator que dificulta a utilização de materiais didáticos disponí-
veis é que, em geral, eles têm talante instrumentalista, fundamentados na concep-
ção de formar para o mercado de trabalho, esquecendo-se que a concepção de for-
mação profissional que deve embasar os cursos do PROEJA 

extrapola a simples preparação para uma ocupação específica no 
mundo do trabalho e postula a vinculação entre a formação téc-
nica e uma sólida base científica, numa perspectiva social e histó-
rico-crítica, integrando a preparação para o trabalho à formação 
de nível médio (MANFREDI, 2002, p.57).

O que mudou no PROEJA com a publicação do Decreto nº 5.840?

Para finalizar a discussão sobre os conflitos e contradições que marcaram a 
gênese e a implantação do PROEJA, podemos tentar responder a uma questão: 
o que mudou no PROEJA com a publicação do Decreto n.º 5.840?

A primeira mudança foi a denominação, pois o PROEJA passou a designar-
-se Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educa-
ção Básica na Modalidade EJA. Essa mudança não ocorreu por acaso e expressa 
outras mais substanciais, como a ampliação do âmbito das ofertas para além 
da Rede de EPT, já que possibilitou que outras instituições de educação pro-
fissional públicas dos estados e municípios, bem como o Sistema S, pudessem 
ofertar cursos do PROEJA. 
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Uma segunda mudança importante foi a possibilidade de integração tam-
bém para o ensino fundamental. Dessa forma, a formação profissional, neste 
programa, pode estar articulada ao ensino fundamental, ao ensino médio e ser 
também de formação inicial e continuada. 

Em síntese, os cursos do PROEJA podem ser ofertados nas seguintes 
formas:

 
1. Educação profissional técnica integrada ao ensino médio na modali-

dade de educação de jovens e adultos.
2. Educação profissional técnica concomitante ao ensino médio na mo-

dalidade de educação de jovens e adultos.
3. Formação inicial e continuada ou qualificação profissional integrada ao 

ensino fundamental na modalidade de educação de jovens e adultos.
4. Formação inicial e continuada ou qualificação profissional concomi-

tante ao ensino fundamental na modalidade de educação de jovens e 
adultos.

5. Formação inicial e continuada ou qualificação profissional integrada 
ao ensino médio na modalidade de educação de jovens e adultos.

6. Formação inicial e continuada ou qualificação profissional concomitan-
te ao ensino médio na modalidade de educação de jovens e adultos.

Do ponto de vista curricular, o decreto definiu carga horária mínima para 
as disciplinas de educação geral, ficando a cargo de cada instituição ampliar ou 
manter essa carga horária.

Por fim, cumpre destacar que a instituição do PROEJA vem preencher uma la-
cuna histórica na educação brasileira, a fim de reparar uma dívida com um grupo 

social marginalizado do sistema escolar. Aliado a isso, incenti-
va a reentrada no sistema educacional daqueles que tiveram 
sua trajetória escolar com interrupções por repetência, por 
evasão, pelas desiguais oportunidades de permanência ou 
por outras condições adversas. Também se pode dizer que 
objetiva a atualização dos conhecimentos com qualificação 
para o mundo do trabalho. Portanto, o programa assume as 
funções reparadora, equalizadora e qualificadora, característi-
cas da EJA, orientado para a formação integral dos cidadãos. 

O PROEJA defende ainda uma concepção de educação voltada especifica-
mente para o universo do jovem e do adulto, trabalhador reconhecido como su-
jeito de direitos idênticos aos do restante da população e portador de uma prá-
tica social, de uma experiência de vida e de uma forma de pensar a realidade, o 
trabalho e a formação bastante diferenciada da forma como pensam as crianças 
e os adolescentes.

Assim sendo, o PROEJA assume a EJA com as características que lhe são pe-
culiar e com atributos sempre atenuados em consequência de alguns fatores 
adicionais, como raça/etnia, cor, gênero, entre outros. Negros, quilombolas, mu-
lheres, indígenas, camponeses, ribeirinhos, pescadores, jovens, idosos, subem-
pregados, desempregados, trabalhadores informais. Esse público se apresenta 
de forma emblemática, fato resultante das múltiplas apartações que a sociedade 
brasileira, excludente, promove para grande parte da população desfavorecida 
econômica, social e culturalmente.

Cumpre destacar que a instituição 
do Proeja vem preencher uma 
lacuna histórica na educação 

brasileira, a fim de reparar uma 
dívida com um grupo social 

marginalizado do sistema escolar
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Hora de praticar! 
1. Leia o Decreto nº 5.478, de 24 de junho de 2005, e o Decreto nº 5.840, de 

13 de julho de 2006, e aponte as diferenças e semelhanças entre eles no 
que se refere à organização do PROEJA. 

2. Leia o item 5, do anexo ABORDAGEM A PROBLEMAS E DESAFIOS MUNDIAIS 
EDUCACIONAIS GLOBAIS, constante do Marco da Ação de Belém, docu-
mento final da VI Conferência Internacional de Educação de Adultos - Con-
fitea VI, e apresente a interface entre a definição de aprendizagem de jo-
vens e adultos presente naquele documento e no documento do PROEJA. 

3. Leia o artigo PROEJA: entre desafios e possibilidades, de MOURA e HEN-
RIQUE, disponível em seu DVD e na Revista HOLOS, Ano 28, Vol. 2, 2012, 
p.114-129, e liste as dificuldades encontradas na Rede de EPT para implan-
tação de cursos PROEJA. 

4. Complete o quadro sinótico apresentado abaixo, em que constam as políti-
cas de indução da SETEC/MEC relativas ao PROEJA.

AÇÃO DESCRITOR AMPARO LEGAL DATA

Instituição do PROEJA Formação de Professores Decreto nº 5.478 24 de junho de 2005

Atividade prática

Como já expresso anteriormente, consideramos a pesquisa como princípio 
educativo (DEMO, 2000), por isso, as atividades práticas propostas têm como ob-
jetivo propiciar a práxis da pesquisa, que oportunizará a você um contato mais 
estreito com a temática ora discutida. Além disso, pode já direcionar suas ativi-
dades para a produção de seu trabalho de final de curso. 

Para iniciar esse trabalho, que será transversal em toda nossa disciplina, você 
deve seguir as orientações abaixo.

• Forme grupos de até 3 alunos (critérios para escolha do grupo: ter disponibi-
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lidade de horário em comum de estudos; comprometer-se de ir até o final do 
curso, pois essa é parte do trabalho final). A critério do professor ou tutor, a 
tarefa pode ser feita individualmente. 

• Defina uma escola que trabalha com EJA ou PROEJA e, nela, em conversa 
com o corpo gestor, eleja uma turma, de preferência que esteja cursando 
uma das séries do ensino médio ou uma das últimas etapas do ensino fun-
damental. A escola escolhida e a respectiva turma integrarão os sujeitos in-
formantes de seu estudo. 

• Solicite ao corpo gestor permissão para fazer uma entrevista com a turma es-
colhida. Explicite à turma os motivos de sua pesquisa, identifique-se enquanto 
grupo, fale do curso que ora é aluno e da disciplina que está cursando. 

• Explicite que para que se tenha uma melhor ideia da realidade dos alunos da 
EJA ou PROEJA, faz-se necessário que eles respondam a algumas questões. 
Faça um questionário em papel e entregue a cada um dos alunos, para que 
eles informem:

1. Sexo
2. Idade
3. Estado civil 
4. Se tem filhos
5. Ocupação
6. Renda média da família
7. Quantas pessoas vivem na casa
8. Se é o principal responsável pelo sustento da família 
9. Com que idade começou a estudar

Fique à vontade para elaborar outras perguntas que julgar necessárias para 
o desenvolvimento da pesquisa.

• Em seguida, grave, em qualquer aparato tecnológico, as respostas dos 
alunos para as questões expressas a seguir:

1. Houve interrupções na sua trajetória de estudos?
2. Quantas vezes você parou e recomeçou?
3. Caso esses estudos tenham sido interrompidos, relacione alguns motivos 

que contribuíram para isso, tais como: mudou de endereço, mudou de (ou 
encontrou) trabalho, não se adaptou à escola ou aos horários da escola, 
achou que os professores não estavam capacitados para trabalhar com a 
EJA/PROEJA, a estrutura física da escola era deficiente, o material didáti-
co utilizado na escola não atendia a suas necessidades, sentia dificuldades 
para aprender, chegava cansado(a) à escola, casou ou precisou cuidar de 
algum familiar, sentiu falta de apoio da escola para permanecer, etc. 

4. Por que você retornou à escola?
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5. O que você espera conseguir a partir da 
conclusão de seus estudos?

Observação: No decorrer da entrevista, caso 
ache necessário, acrescente outras questões. Mas 
não se esqueça de gravar tudo, pois isso facilita-
rá sua pesquisa.

É imprescindível também, que peça a to-
dos os que colaboraram com sua pesquisa que 
preencham o Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido (TCLE). Esse termo é uma exigência 
ética que deve ser seguida por todos os pesqui-
sadores e demonstra que todos os informantes 
estão de acordo em colaborar, que estão escla-
recidos sobre sua pesquisa e que você manterá 
sigilo sobre a identidade dos sujeitos informan-
tes. Guarde todos os termos.

• Com as respostas do questionário, elabore 
um pequeno texto contextualizando a escola e 
os sujeitos da pesquisa e envie pelo link dispo-
nibilizado na sala de aula virtual. 
• Guarde a entrevista para ser transcrita e utili-

zada como atividade na nossa UT2. 

SAIBA MAIS
Há um modelo do 
TCLE em seu DVD, 
mas é possível 
conseguir outros 
modelos na internet. 
O importante é que 
todos os sujeitos que 
prestem informações 
assinem o termo. Isso 
mostrará sua preo-
cupação ética com a 
pesquisa.
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Hora de pesquisar!

Leituras obrigatórias

MOURA. Dante Henrique; HENRIQUE. Ana Lúcia Sarmento. PROEJA: entre desafios 
e possibilidades. HOLOS, Ano 28, Vol 2, 2012, p.114-129.

BRASIL. Decreto Nº 5.478, de 24 de junho de 2005. Institui no âmbito federal o 
Programa de Integração da Educação Profissional Técnica de Nível Médio ao Ensi-
no Médio na Modalidade Educação de Jovens e Adultos - PROEJA. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/Decreto/D5478.htm>. 
Acesso em: 25 de fev. de 2014.

BRASIL. Decreto N. 5.840, de 13 de julho de 2006. Institui no âmbito federal o 
Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Bá-
sica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos – PROEJA. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/decreto/D5840.htm>. 
Acesso em: 25 de fev. de 2014.

BRASIL/MEC/SETEC. Programa de integração da educação profissional com a educação 
básica na modalidade Educação de jovens e adultos. PROEJA. Educação profissional téc-
nica de nível médio/ensino médio: Documento base. Brasília, DF, 2007.

Leituras complementares visando ao aprofundamento da temática

FÁVERO, Osmar. DVD, Memória da educação de jovens e adultos (1947-1967). 
Niterói: Universidade Federal Fluminense, 2013. Neste DVD, o autor reúne um pe-
queno histórico, documentos, cartilhas dos principais movimentos e campanhas 
de alfabetização e de cultura popular ocorridos nos 20 anos que dá título à cole-
tânea.

CIAVATTA, M.; FRIGOTTO, G.; RAMOS, M. N. A gênese do Decreto Nº. 
5.154/2004: um debate no contexto controverso da democracia restrita. In: Tra-
balho necessário. Revista Eletrônica do Neddate. Disponível em <http://www.uff.
br/trabalhonecessario/MMGTN3.htm>. Neste artigo, os autores tratam de forma 
aprofundada do processo de revogação do Decreto Nº 2.208/1997 e sua substitui-
ção pelo Decreto Nº 5.154/2004.
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Para estudar mais sobre o tema aqui discuti-
do, sugerimos: 

• FAVERO, Osmar. Uma pedagogia da participa-
ção popular: análise da prática educativa do MEB 
(1961/1966). Campinas, SP: Autores Associados, 2006.

Sites:
◄ Você também pode 

consultar o site do 
Fórum EJA, em www.
forumeja.org.br. O site 
apresenta os principais 
acontecimentos e 
documentos (teses, 
dissertações, decretos, 
leis, artigos, pesquisas) 
relativos à educação de 
jovens e adultos e ao 
Proeja.
Fonte: http://www.
forumeja.org.br

◄ A obra, fruto da tese de 
doutoramento do autor, 
é dedicada ao estudo 
do MEB da CNBB.
Fonte: http://www.
livroscomdescontos.
com/livro/493901/
uma-pedagogia-da-
-participacao-popular-
-analise-da-pratica-educa-
tiva-do-meb-1961-1966-os-
mar-favero-8574961833

◄ Site do MEC. No item 
relativo a publicações do 
MEC, é possível encontrar 
várias publicações oficiais 
relativas à educação 
profissional, como a 
Revista Brasileira da 
Educação Profissional e 
Tecnológica, o Documento 
Base do Proeja; os livros 
do Proeja Formação Inicial 
e Continuada, Ensino 
Médio e Educação Escolar 
Indígena, os Referenciais 
Curriculares Nacionais de 
Educação Profissional.
Fonte: http://portal.
mec.gov.br/index.
php?option=com_content
&view=article&id=12814&I
temid=872
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Objetivos
• Traçar um diagnóstico das características socioeducativas dos 

sujeitos da EJA.
• Compreender como aprendem os sujeitos da EJA.
• Analisar o trabalho como atividade vital do ser humano.
• Compreender as formas em que o trabalho se apresenta no 

contexto da contemporaneidade.
• Estabelecer uma relação entre as formas contemporâneas de 

trabalho e os sujeitos da EJA. 

Quem são os alunos da EJA
O púbico de EJA, segundo Oliveira (1999), diferencia-se dos adolescentes e adultos 

estudantes. Para ela, o lugar social dos jovens e adultos que frequentam as aulas pode 
ser definido a partir de três campos: o fato de não serem crianças, a condição de excluí-
dos da escola e a condição de pertencimento a um determinado grupo cultural. 

A condição de não criança se reflete diretamente no modo de aprendizagem. É 
necessário pensar que esses jovens e adultos estão inseridos no mundo do traba-
lho e, muitas vezes, já têm constituído um núcleo familiar. Eles trazem consigo uma 
história de vida mais longa e mais complexa que os adolescentes estudantes que 
frequentam a escola em idade apropriada à série e, além disso, estão inseridos no 
mundo das relações sociais de uma forma muito mais intensa. Essas características, 
considerando-se a situação de aprendizagem, fazem com que esses sujeitos tragam 
“consigo diferentes habilidades e dificuldades (em comparação com a criança) e, 
provavelmente, capacidade de reflexão sobre o conhecimento e sobre seus próprios 
processos de aprendizagem” (OLIVEIRA, 1999, p. 60).

Mundo do trabalho
Segundo Figaro (2008), a categoria mundo do trabalho é ampla, complexa e en-
volve uma série de fatores, que se encontram inter-relacionados. Entre eles, o 
estudioso cita “a atividade humana de trabalho, o meio ambiente em que se dá 
a atividade, as prescrições e as normas que regulam tais relações, os produtos 
delas advindos, os discursos que são intercambiados nesse processo, as técni-
cas e as tecnologias que facilitam e dão base para que a atividade humana de 
trabalho se desenvolva, as culturas, as identidades, as subjetividades e as rela-
ções de comunicação constituídas nesse processo dialético e dinâmico de ati-
vidade” (FIGARO, 2008, p.92). Em resumo, o mundo do trabalho passa a existir a 
partir das relações geradas pela atividade humana do trabalho, e essas relações, 
simultânea e retroativamente, configuram e regulam essa atividade humana.

SAIBA MAIS
EJA: Parte das discus-

sões aqui proposta tem 
como base a apostila 

Material didático para 
o PROEJA: da teoria 
à prática, produzida 

especialmente para a 
disciplina de Didática, 

no curso de Especializa-
ção Proeja, do IFRN, em 

2006, pela professora 
Ana Lúcia Henrique 

(autora também desta 
UT2).
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No entanto, não se deve pensar que esses jovens e adultos formem um gru-
po homogêneo. A história de vida, a experiência acumulada, o próprio nível de 
desenvolvimento cognitivo fazem com que cada um se diferencie do outro e, em 
consequência, lide diferentemente com as diversas situações de aprendizagem.

Outro traço relevante que marca o lugar social do público em questão é sua 
condição de excluído da escola regular. Essa exclusão põe esses alunos em situa-
ção de desconforto pessoal, com vergonha de frequentar a escola, descrentes de 
sua própria capacidade para aprender, o que pode desmotivar e influenciar ne-
gativamente o processo de aprendizagem.

A exclusão também é fruto da inadequação da escola a esse público: 

[...] currículos, programas e métodos de ensino foram original-
mente concebidos para crianças e adolescentes que percorreriam 
o caminho da escolaridade de forma regular. Assim, a organiza-
ção da escola como instituição supõe que o desconhecimento 
de determinados conteúdos esteja atrelado a uma determinada 
etapa do desenvolvimento [...]; supõe que certos hábitos, valores 
e práticas não estejam ainda plenamente enraizados nos apren-
dizes; [...]; supõe que certos aspectos do jargão escolar estariam 
dominados pelos alunos em cada momento do percurso escolar 
(OLIVEIRA, 1999, p. 61).

Essa falta de sintonia entre a escola regular e as necessidades e especificida-
des dos alunos da modalidade EJA, aliada a fatores de ordem socioeconômica, é 
responsável pelos altos índices de evasão e pelo fracasso na aprendizagem dos 
jovens e adultos. 

Essa constatação é fundamental para orientar os profissionais que pretendem 
trabalhar com esse grupo de pessoas. Tentando fazer uma paráfrase do parágrafo 
da autora, poderíamos dizer que currículos, programas e métodos devem estar di-
recionados às necessidades e especificidades dos jovens e adultos. Assim, a orga-
nização da escola como instituição deve desvincular o conhecimento de determi-
nados conteúdos a uma determinada etapa do desenvolvimento; deve supor que 
hábitos, valores e práticas já estejam enraizados nos aprendizes; deve supor ainda 
que o jargão escolar não esteja dominado pelo público da EJA, haja vista seu histó-
rico de baixa escolaridade e de exclusão escolar.

Esse último ponto merece uma re-
flexão. O histórico de exclusão do pro-
cesso de escolarização dos jovens e 
adultos leva ao desconhecimento em 
relação ao modelo escolar, sua gramá-
tica de funcionamento, sua linguagem 
e formas de relacionamento. Tudo isso 
é aprendido no interior da escola e na 
prática cotidiana com o ambiente es-
colar, e seu domínio pode ajudar no 
desempenho e na aprendizagem. Em 
sintonia com essa afirmativa, Oliveira 
(1999) alega que dominar a mecânica 
da escola e manipular sua linguagem 
é crucial para o desempenho do indiví-
duo nas várias tarefas escolares.

Hábitos, valores e 
práticas escolares não 
são dominados pelo 
público da EJA
Fonte: http://cate-
chistsjourney.loyolapress.
com/2010/05/rcia-cate-
chists-getting-the-newly-
-initiated-to-come-back-
-for-mystagogia/
▼
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Trabalhando com uma turma de EJA, fruto de um convênio entre o Pro-
nera, o MST, o INCRA e o então CEFET-RN, hoje IFRN, constatou-se exata-
mente essa situação. No primeiro semestre do curso, os alunos não conse-
guiam manter-se em classe, sempre pediam para realizar as atividades fora 
do ambiente da sala: deitados nos bancos dos corredores, debaixo das ár-
vores, em seus dormitórios; não conseguiam concentrar-se nas leituras e 
nas discussões realizadas em sala; usavam frequentemente as desculpas de 
sede ou da necessidade de ir ao banheiro para se levantarem ou se ausen-
tarem da sala. O encontro formal em sala de aula parecia-lhes estranho e 
incômodo. Além disso, sempre havia o atraso na entrega das atividades so-
licitadas. No entanto, com o passar do semestre e ao longo do curso, que 
durou 5 (cinco) semestres, essa atitude foi se modificando. Eles foram in-
ternalizando a gramática (mecânica) escolar, dominando o funcionamento 
e as regras de relacionamento na instituição. Ao final, com raras exceções, 
permaneciam juntos em sala realizando as atividades solicitadas, e a sede e 
a necessidade de ir ao banheiro diminuíram consideravelmente, chegando 

a níveis aceitáveis para um indivíduo. 
Várias são as correntes psicológicas que tratam dessa 

questão. Entretanto, por não se tratar do objeto central do es-
tudo, vamos discutir apenas a que nos interessa no momento. 
Como já deve ter sido percebido, pensamos que o sujeito traz 
a história da formação do ser humano inscrita em si, numa 
perspectiva filogenética, ao mesmo tempo em que se dife-

rencia dos demais seres pela interação social e através das experiências por que 
passa e da forma como as percebe, numa perspectiva ontogenética e sociogené-
tica. Em consequência, o sujeito é visto como um ser sociohistoricamente consti-
tuído, que é capaz de intervir no mundo com seu trabalho, mas que também sofre 
essa intervenção em sua própria formação, em um movimento contínuo de ação e 
reação mediado pelos artefatos simbólicos.

Coerente com essa perspectiva, consideramos que a 
teoria histórico-cultural (VYGOTSKY, 1987; VYGOTSKY, LURIA 
e LEONTIEV, 1988; OLIVEIRA, 1993 e 1995), que relaciona cul-
tura e modalidades de pensamento, pode ajudar-nos a per-
ceber tanto como o adulto aprende, bem como a complexi-
dade do que é aprender dentro desse grupo. Segundo essa 
teoria, o psiquismo é constituído por uma complexa correla-
ção de 4 (quatro) planos genéticos: a filogênese, a sociogê-
nese, a ontogênese e a microgênese. 

Oliveira (1999) resume essa teoria de forma magistral, 
quando afirma que 

nascido com as características de sua espécie, cada indivíduo hu-
mano percorre o caminho da ontogênese informado e alimenta-
do pelos artefatos concretos e simbólicos, pelas formas de signifi-
cação, pelas visões de mundo [relativas ao] grupo cultural em se 
encontra inserido (OLIVEIRA, 1999, p. 65).

SAIBA MAIS
Dormitórios: O curso 

estava estruturado em 
regime de alternância, 
em que os tempos es-
colares eram divididos 
em Tempo Presencial, 

em que os alunos fica-
vam internos na escola 
com aula durante todo 

o dia, e Tempo Comuni-
dade, em que os alunos 

deveriam desenvolver, 
em sua comunidade, 

projetos interdisci-
plinares relacionados 

aos conteúdos das 
disciplinas estudadas 
no Tempo Presencial.

Nessa nossa discussão, outro 
ponto sumamente importante é 
saber como aprendem os jovens 
e adultos de que nos ocupamos 

neste trabalho

◄ Lev Semenovich 
Vygotsky
Fonte: http://teoriadaa-
prendizagem.blogs-
pot.com.es/2012/03/
principais-conceitos-de-
-vygotsky-sobre.html
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Vale salientar que o 

curso de desenvolvimento suposto na pertinência à espécie e na 
maturação individual só será realizado por meio da inserção do 
ser humano no mundo da cultura, o que elimina qualquer pos-
sibilidade de consideração de alguma modalidade prévia ou he-
rança genética como fonte primordial de formação do psiquismo 
(OLIVEIRA, 1997, p.56). 

Essa teoria não pode ser considerada determinista, uma vez que a constitui-
ção do psiquismo do sujeito ocorre na inter-relação simbólica com a cultura e 
com as experiências por que passa, num processo dinâmico de interação, cria-
ção, recriação e de negociação interpessoal. Isso explica as individualidades e a 
heterogeneidade existente em um mesmo grupo social.

Como a formação do psiquismo ocorre na relação com o outro e na relação 
com o meio, a linguagem surge como categoria simbólica fundamental para a 
constituição do sujeito e para a formação da consciência. Ela organiza uma for-
ma de ver e perceber o mundo, de interpretar e de relacionar-se com o outro e 
com objetos de conhecimento, conforma a consciência, permite categorizar e 
abstrair os objetos da realidade, atribuindo-lhes valor e/ou importância, exprime 
(consciente ou inconscientemente) conceitos e preconceitos.

Caracterização do público da EJA
Voltando à caracterização do público da EJA, Oliveira (1995) aponta algumas 

singularidades encontradas no público de jovens e adultos: pensamento referi-
do ao contexto da experiência individual imediata, dificuldade de operação com 
categorias abstratas, dificuldade de planejamento e controle da própria ativida-
de cognitiva, pouca utilização de procedimentos metacognitivos.

Luria (1990), já nos anos 30, mostrou em seus experimentos que a opera-
ção mental com categorias abstratas está mais presente nas pessoas com nível 
de escolarização mais alto (modo categorial) enquanto os sujeitos menos esco-
larizados tendem a pensar baseados fortemente em suas experiências pessoais 
(modo gráfico-funcional). Portanto, deve-se ter em mente que o público da EJA, 
em geral, raciocina muito atrelado à experiência real vivenciada. Nessa constata-
ção, não se deve intuir desmerecimento a esse grupo, uma vez que essa é uma 
habilidade desenvolvida junto com o letramento e a escolarização. E como eles 
têm uma história descontínua em relação a sua permanência na escola, nada 
mais óbvio que não tenham desenvolvido habilidades que, normalmente, são 
adquiridas com a escolarização.

Outro ponto que Oliveira (1995) discute é a forma como o público da EJA controla 
sua atividade cognitiva. Segundo ela, em pesquisa realizada com alunos de cursos su-
pletivos, os adultos pouco escolarizados tinham grande dificuldade para seguir instru-
ções explícitas dadas pela professora. Pareciam realizar fragmentos da ação, mostran-
do pouca capacidade para autoinstruir-se, a fim de guiar e organizar suas atividades 
individualmente. Para a autora, possivelmente isso ocorre porque “em grupos culturais 
menos letrados, as práticas sociais que levam à internalização de procedimentos de 
autoinstrução não sejam proeminentes ou relevantes como nos grupos mais letrados” 
(OLIVEIRA, 1995, p. 152). 
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Em consequência, nos grupos poucos letrados, os pro-
cedimentos metacognitivos, ou seja, operações deliberadas 
do sujeito sobre suas ações intelectuais, o que indicaria cons-
ciência desses sujeitos sobre seus processos de pensamento, 
parecem acontecer menos do que em grupos letrados. Em 
outras palavras, o letramento e a escolarização parecem ser 
fundamentais para o desenvolvimento ou aprendizagem de 
procedimentos metacognitivos.

Vale a pena enfatizar que essas peculiaridades na forma de pensar não di-
zem respeito ao desenvolvimento endógeno do ser humano, mas dependem do 
modo de inserção do sujeito na sociedade e de sua forma de interação com as 
formas culturais. Em consequência, refletem a inclusão de um grupo (o letrado) 
e a exclusão de outro (o pouco ou o não letrado). São, portanto, funcionamentos 
cognitivos socialmente construídos.

Devemos ainda, relembrar que, aliado a isso, o ser hu-
mano tem a capacidade de aprender sempre, é um ser in-
concluso (FREIRE, 2000) e essa inconclusão é o fundamento 
de toda educação que busca formar (e não apenas instru-
mentalizar) o ser humano. Considerar o ser humano como 
inacabado e pensar que os procedimentos metacognitivos 
são aprendidos e ainda considerar que a operação mental 
com categorias abstratas está mais presente nas pessoas 
com nível de escolarização mais alto levam-nos a concluir 
que a responsabilidade pela ausência dessas habilidades 

nos sujeitos da EJA não pode ser imputada a eles, mas à sua exclusão escolar. 
Aqui, portanto, a explicação é dada desde outra perspectiva: os sujeitos da EJA 
não saíram da escola por não terem essas habilidades desenvolvidas, mas, sim, não 
têm essas habilidades desenvolvidas justamente porque saíram da escola (pelas 
mais variadas razões). Esse é um ponto sumamente importante, pois leva-nos a 
compreender a especificidade desses sujeitos a partir de outro ponto de vista.

Processo de juvenilização 
do público da EJA

Outra característica presente atualmente no público da EJA é o constante 
processo de juvenilização, mais acentuado nos cursos oferecidos pelo PROEJA. 
Para citar alguns exemplos, tomemos emprestados alguns dados de duas mono-
grafias defendidas em 2007, no âmbito do curso de especialização do PROEJA 
no CEFET-RN. Gomes e Angelo (2007) e Henrique e Oliveira (2007) tiveram como 
objeto de suas pesquisas 4 cursos técnicos de nível médio integrados ao ensino 
médio na modalidade EJA, ministrados no estado do Rio Grande do Norte.

Gomes e Angelo (2007), analisando três turmas (Técnico em Edificações, Téc-
nico em Informática e Técnico em Enfermagem), encontraram nos três grupos 
pesquisados uma maior incidência de matrículas na faixa etária de 18 a 24 anos. 
No curso de Edificações, o percentual chegou a 75%; no curso de Enfermagem, 
73%; e, no de Informática, 66%. Henrique e Oliveira (2007), por sua vez, pesqui-
sando o Curso Técnico em Controle Ambiental, perceberam que 68% dos estu-
dantes estavam dentro da faixa etária anteriormente mencionada. 

Vale a pena enfatizar que essas 
peculiaridades na forma de 

pensar não dizem respeito ao 
desenvolvimento endógeno do ser 

humano

Os sujeitos da EJA não saíram 
da escola por não terem essas 

habilidades desenvolvidas, mas, 
sim, não têm essas habilidades 

desenvolvidas justamente porque 
saíram da escola
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Esses dados revelam que a juvenilização do público de EJA, no Estado do Rio 
Grande do Norte, é um fenômeno concreto, o que vem ao encontro do que está 
ocorrendo no Nordeste e no Brasil. 

Esse processo iniciou-se nos anos 90 e, segundo Rodrigues (2013), entre 
os fatores que contribuem para muitos jovens procurem cada vez mais pre-
cocemente esta modalidade, podem ser citados

[...] os fatores pedagógicos, políticos, legais e estruturais: a 
constante falta de professores na escola pública, a carência 
nas condições físicas e de material didático-pedagógico em 
muitas de nossas escolas e também os aspectos políticos e le-
gais que facilitam o ingresso dos alunos cada vez mais cedo 
nesta modalidade, principalmente pelo rebaixamento na ida-
de mínima para seu ingresso (RODRIGUES, 2013, p.99).

Focalizando essa discussão teórica no público da EJA, vale lembrar que, em 
que pese algumas características comuns a essas pessoas (não crianças, excluí-
dos da escola regular e pertencentes a uma parcela da população que já está 
inserida no mundo do trabalho em ocupações pouco qualificadas e mal remu-
neradas, pensamento referido ao contexto da experiência individual imediata, 
dificuldade de operação com categorias abstratas, dificuldade de planejamen-
to e controle da própria atividade cognitiva, pouca utilização de procedimentos 
metacognitivos), a heterogeneidade é marcante entre elas, fruto do tempo dife-
renciado em que estiveram na escola, da história de vida que carregam, das ex-
periências por que passaram. 

Nesse sentido, não se pode pensar a EJA nem o PROEJA, nas suas funções 
equalizadora, reparadora e qualificadora, sem levar em consideração as condi-
ções objetivas, sócio-históricas e psicológicas constituintes desse público. Além 
disso, essas características e especificidades revelam que a escola tal e como está 
estruturada não foi construída para esse público e, por isso, não atende às neces-
sidades desses jovens e adultos.

Desde outra perspectiva, essa constatação acima leva-nos a considerar que, 
com essas especificidades, os alunos da EJA e do PROEJA não correspondem ao 
aluno ideal para os quais as escolas foram organizadas e estruturadas e não são 
também os alunos para os quais os cursos de licenciatura preparam os professo-
res. Desse modo, eles podem ser considerados figuras de desordem.

Desordem porque rompe com a construção moderna da escola 
dividida, organizada em séries, em etapas, que define um sujeito 
“pronto” no conhecimento fundamental; um sujeito “pronto” em 
um conhecimento médio; um sujeito “pronto” no conhecimento 
para algum ofício, quando o principal princípio da EJA é a “Educa-
ção ao longo da vida” (SANTOS, 2006, p. 54).

Santos (2006) toma de empréstimo do autor Georges Balandier (1997) a ca-
tegoria conceitual da desordem. Para esse autor, sempre há ordem na desordem, 
ou seja, a desordem não é o caos e deve ser compreendida como o inesperado, 
o imprevisível, o aleatório. Nesse caso, busca-se encontrar a ordem na desordem, 
privilegiando-se os dinamismos, os movimentos, os processos, em detrimento 
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das permanências, das estruturas e das organizações preestabelecidas.
Santos (2010), além de fazer eco às colocações de Oliveira (1999), no que diz 

respeito à caracterização dos alunos do PROEJA, acrescenta-lhes outras peculia-
ridades. Segundo ela, 

[...] eles não correspondem ao modelo moderno de aluno: estão 
fora da idade reconhecida como regular; evadiram ou nunca fre-
quentaram escola; trabalham ou estão em busca de trabalho; há 
muitas mulheres, chefes de suas famílias; existem aqueles com 
outras orientações sexuais, há os mestiços, os negros; as orienta-
ções religiosas são bem definidas em muitos casos; adeptos de 
movimentos culturais como o hip hop, o funk; compõem múlti-
plas identidades em desordem, filiados a outras responsabilida-
des e demandas em relação à ordem do aluno em idade regular: 
com uma família nuclear para lhe sustentar, na maioria das vezes 
branco, heterossexual e católico (SANTOS, 2010, p.29).

A assunção dos alunos da EJA e do PROEJA como figuras de desordem traz 
consequências importantes para a organização escolar. Para acolher esses alu-
nos de maneira que permita a eles não apenas o ingresso, mas também a per-
manência e a saída com sucesso, é imperiosa a revisão de rotinas, de espaços de 
aprendizagem, de rituais escolares. É necessário que os espaços pedagógicos es-
tejam abertos em horários adequados ao aluno trabalhador, que sejam pensa-
das estratégias pedagógicas diferenciadas, que se construam materiais didáticos 
adequados à sua condição de jovem e adulto trabalhador, respeitando sua expe-
riência de vida e a especificidade de sua condição de provedor de sua subsistên-
cia e de sua família, numa perspectiva em que a educação para o trabalho não 
seja entendida como instrumental.

Sobre essa questão, as palavras de Santos (2010, p. 30) são esclarecedoras:

[...] oficinas, saídas de campo, visitas técnicas, precisam adentrar 
ao currículo do PROEJA, possibilitando fruição aos bens cultu-
rais que os alunos da EJA há tanto tempo foram cerceados. Para 
tanto, é emergente reconhecer a necessidade dos professores 
frequentarem teatro, cinema, participarem de clubes de leitura, 
visitas a museus, centros de cultura; que tal agenda componha a 
formação continuada dos professores que lecionam no PROEJA, 
educando seu olhar para um campo de sensibilidades possíveis.

É um processo, pois, que necessariamente deve envolver toda a escola, des-
de sua forma de organização em tempos e espaços até a formação de profissio-
nais para atuar nessa modalidade. Isso inclui formação para gerenciar conflitos 
até então inexistentes, considerando-se os alunos que estão na relação idade-
-série dita “normal”, bem como formação para superar o entendimento do senso 
comum de que para a classe trabalhadora (EJA ou PROEJA) qualquer educação 
serve e, então, pode-se oferecer uma educação pobre para pobres.
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Formas de organização do 
trabalho na contemporaneidade 
e os sujeitos da EJA

Para entender como o trabalho se organiza na sociedade atual, no modo capi-
talista de produção, parte-se do pressuposto de que há a necessidade de situá-lo 
no contexto da globalização, da reestruturação produtiva e da política neolibe-
ral, ou seja, trata-se de compreendê-lo no contexto socioeconômico e político da 
contemporaneidade.

Esse panorama surge a partir dos anos 70, quando são demandadas as alte-
rações mais profundas na forma de organização do estado, que anteriormente se 
apresentava como Estado do bem-estar social, passando ao Estado mínimo, em 
que os direitos sociais são paulatinamente suprimidos. Fortalecem-se, cada vez 
mais, as contradições sociais em todas as áreas da sociedade. Nesse cenário, a glo-
balização, a reestruturação produtiva e o neoliberalismo engendram, de forma ar-
ticulada, uma nova arquitetura capaz de reorganizar uma nova fase do capitalismo.

Em se tratando do trabalho, no sentido histórico, assiste-se a um reordena-
mento, a partir de diversas estratégias que irão possibilitar sua estruturação em 
novas bases, de maneira a garantir a manutenção da lógica capitalista no senti-
do de acumulação e reprodução do capital.

A palavra trabalho é polissêmica. Por exemplo, o sentido dado a ela por Marx 
é diferente daquele dado pelo sistema capitalista de produção.

Para Marx (2006, p. 211), o trabalho é:

Um processo de que participam o homem e a natureza, um proces-
so em que o ser humano, com sua própria ação, impulsiona, regula 
e controla seu intercâmbio com a natureza. [...] Põe em movimento 
as forças naturais de seu corpo – braços e pernas, cabeça e mãos –, a 
fim de se apropriar dos recursos da natureza, imprimindo-lhe forma 
útil à vida humana. Atuando assim sobre a natureza externa e modi-
ficando-a, ao mesmo tempo modifica sua própria natureza.

SAIBA MAIS
EJA: Parte das dis-
cussões trazidas para 
este item está no 
artigo A categoria tra-
balho: o que pensam 
docentes, gesto-
res acadêmicos e 
pedagogos do IFRN, 
de MOURA, Dante 
Henrique; SILVA José 
Moisés Nunes da; 
BARACHO, Maria 
das Graças (também 
autora deste livro), 
enviado à Revista do 
SENAC, ainda inédito.

▲
Teóricos da organização 
social do trabalho
Fonte: Montagem própria.  
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Karl Marx Heinrich
Karl Marx Heinrich nasceu em 1818, em Trier, na Alemanha, e 

faleceu em Londres, em 1883. Foi cientista social, historiador e re-
volucionário. Em suma, um pensador que exerceu forte influên-
cia sobre o pensamento filosófico e social e sobre a própria his-
tória da humanidade. Entre suas obras, destacam-se Manuscritos 
Econômicos e Filosóficos, de 1844 (que permaneceu inédito até 
cerca de 1930); A Ideologia Alemã, em 1845-1846, cuja tese é a de 
que a natureza dos indivíduos depende das condições materiais 
que determinam sua produção; O Manifesto Comunista, de 1848, 
em que expressa as concepções do comunismo; e O Capital, de 
1867, em que a história da divisão do trabalho em geral e sua for-
ma especificamente é desenvolvida. 
Dicionário do Pensamento Marxista. Zahar Editores: Rio de Janeiro, 2001, p. 238-241.

No mesmo sentido, Braverman (2011, p. 49) afirma que “o trabalho é uma ati-
vidade que altera o estado natural desses materiais [oriundos da natureza] para 
melhorar sua utilidade. [...] No fim do processo de trabalho, aparece um resulta-
do que já existia antes idealmente na imaginação do trabalhador”.

Essa é a dimensão ontológica ou ontocriativa do trabalho, ou seja, o traba-
lho é visto como criador de valor de uso, como trabalho útil e exclusivamen-
te indispensável à existência do homem. Por isso, não se reduz a emprego na 
perspectiva do capitalismo, mas à produção de todas as dimensões da vida hu-
mana e, como tal, não deve ser confundido com as formas que vem assumindo 
historicamente – trabalho servil, escravo, assalariado (formal e informal) – em 
razão das relações sociais. 

Do ponto de vista da acumulação capitalista em função da reprodução do 
capital, o trabalho faz parte da dimensão produtiva, ou seja, nessa perspectiva, o 
trabalho daqueles desprovidos de propriedade de meios e instrumentos de pro-
dução é reduzido à dimensão força de trabalho. Uma mercadoria especial que os 
proprietários dos meios e instrumentos de produção (os capitalistas) compram 
no mercado e gerenciam de tal sorte que seu dispêndio pelo trabalhador, no 
processo produtivo, pague o seu valor de mercado (em forma de salário) e pro-
duza um valor excedente (mais-valia) que é apropriado pelos capitalistas e es-
sencial para a expansão do seu capital.

A esse respeito, Braverman (2011, p.54-55) adverte que

A produção capitalista exige intercâmbio de relações, mer-
cadorias e dinheiro, mas sua diferença específica é a compra e 
venda de força de trabalho. Para esse fim, três condições bá-
sicas tornam-se generalizadas através da sociedade. Em pri-
meiro lugar, os trabalhadores são separados dos meios com 
os quais a produção é realizada, e só podem ter acesso a eles 
vendendo sua força de trabalho a outros. Em segundo, os tra-
balhadores estão livres de constrições legais, tais como servi-
dão ou escravidão, que os impeçam de dispor de sua força de 
trabalho. Em terceiro, o propósito do emprego do trabalhador 
torna-se a expansão de uma unidade de capital pertencente 
ao empregador (grifo do autor).

▲
Karl Marx

Fonte da imagem: http://
www.jesuitwriters.com/

karl-marx-economist-by-
-praveen-martis-sj
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Além de conceber o trabalho como mercadoria, o sistema capitalista de produ-
ção instalou a divisão social e técnica do trabalho, a fim de dinamizar a capacidade 
produtiva do trabalhador. Nessa perspectiva, a divisão limita o trabalhador ao exercí-
cio de tarefas cada vez mais simples, correspondente a parcelas cada vez mais limita-
das do trabalho produtivo, restringindo o uso da capacidade criativa do trabalhador.

Com efeito, “[...] a divisão social do trabalho divide a sociedade entre ocu-
pações, cada qual apropriada a certo ramo de produção; e torna o trabalhador 
inapto a acompanhar qualquer processo completo de produção” (BRAVERMAN, 
2011, p.72). Ou seja, dá nascimento a qualificações especializadas de acordo 
com as necessidades do capital e, consequentemente, expropria o trabalhador 
do próprio conteúdo do trabalho, visto que as operações são executadas par-
cialmente por diferentes trabalhadores, os quais não têm a ideia do conjunto da 
produção. Portanto, o trabalho torna-se alienado e, do ponto de vista de sua di-
mensão ontológica, desqualificado. 

Nessa direção, instala-se na grande indústria, a partir do século XIX, o taylorismo, 
organização do trabalho que tinha como princípio o controle e a fixação de cada fase 
do processo produtivo, inclusive seu modo de execução (estudo de tempos e movi-
mentos), e o fordismo, organização do trabalho em linha de montagem com a divisão 
de tarefas projetadas em ciclos extremamente curtos no processo fabril.

As consequentes transformações ocorridas com o processo de trabalho, a 
partir dos anos 1960 e 1970, com a globalização, a mercantilização e a financei-
rização de todas as relações econômicas e sociais, com a introdução de novas 
tecnologias (automação, robótica, microeletrônica e informática, entre outras), a 
instauração de uma nova base técnica de organização do trabalho baseada no 
modelo flexível de produção (o toyotismo) e o acirramento da competitividade 
internacional impuseram o delineamento de um novo perfil de trabalhador: um 
indivíduo multifuncional, adequado às novas necessidades do mundo do traba-
lho (DOWBOR, 1996; RÉGNIER, 1997; CIAVATTA, 2006).

Métodos de gestão
Conheça alguns dos métodos de gestão que transformaram 
os processos de trabalho a partir do séc. XIX

Taylorismo
Taylorismo é um método de gestão 

que está fundamentado nos estudos de 
Frederick Winslow Taylor (1856-1915) e 
Henri Fayol (1841-1925) e tem como base 
a utilização de métodos científicos para 
generalizar os métodos de trabalho, tor-
nando-os mais eficazes com elevação de 
produtividade e especialização de tarefas 
individualmente. Nesse sistema de produ-
ção, o trabalho industrial foi fragmentado, 
pois cada trabalhador passou a exercer 
uma atividade específica no sistema industrial; a organização do trabalho foi hierarqui-
zada e sistematizada; e o tempo de produção passou a ser cronometrado.

Taylorismo em 
uma lavanderia: 
Tempo, supervisão e 
produtividade em uma 
lógica linear
Fonte: http://sociedadedo-
absurdo.blogspot.com.es/
search?q=TAYLORISMO
▼
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Taylor era operário técnico em mecânica e depois se formou em engenharia 
mecânica. É considerado o pai da administração científica por propor a utilização 
de métodos científicos cartesianos na administração de empresas. Seu foco era a 
eficiência e eficácia operacional na administração industrial. Com base na orien-
tação cartesiana instituiu um controle inflexível e mecanicista na indústria e, em 
consequência, elevou a produtividade. 

Já Fayol, um dos teóricos clássicos da Ciência da Administração e considerado 
um dos responsáveis pelo desenvolvimento do conhecimento administrativo mo-
derno, era engenheiro de minas. Tinha como objetivo rever a estrutura organiza-
cional nas esferas operacionais e gerenciais, na busca da maior eficiência do traba-
lhador. Uma das contribuições da teoria de Fayol é a identificação das atuais quatro 
funções da administração: planejar, organizar, liderar e controlar e coordenar.

Com base nesses dois estudiosos, o taylorismo propugnava a tese de que os 
trabalhadores podiam ser distinguidos entre aqueles capazes de exercer ativida-
des intelectuais, aos quais cabiam as funções de planejamento e supervisão, e 
aqueles aptos apenas às atividades manuais e pesadas.

Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Teoria_cl%C3%A1ssica_da_administra%C3%A7%C3%A3o. 
Acesso em: 22/ mar./2014.

Fordismo
Fordismo é um sistema de produção, criado em 1914 pelo empresá-

rio norte-americano Henry Ford, cuja principal característica é a fabricação em 
massa de automóveis da empresa Ford, com o objetivo de reduzir ao máximo os 
custos de produção e, assim, baratear o produto.

Nesse sistema de produção, basea-
do numa linha de montagem, uma es-
teira rolante conduz o produto, e cada 
funcionário executa uma pequena eta-
pa. Com isso, os funcionários não pre-
cisam sair do seu local de trabalho, o 
que resulta numa maior velocidade de 
produção. Também não é necessária a 
utilização de mão de obra muito espe-
cializada, pois cada trabalhador execu-
ta apenas uma pequena tarefa dentro 
de sua etapa de produção.

Se, de um lado, os empresários são 
muito beneficiados com esse sistema 

de produção, de outro, os trabalhadores, além da falta de visão geral sobre todas 
as etapas de produção, sofrem algumas consequências decorrentes do trabalho 
repetitivo e desgastante. Ademais, o sistema se baseia no pagamento de baixos 
salários como forma de reduzir custos de produção e na baixa qualificação pro-
fissional, o que evita que a empresa precise investir na formação do trabalhador.

O fordismo foi o sistema de produção mais disseminado no século XX, esten-
dendo-se à produção em massa de uma variada gama de produtos. Na década 
de 1980, esse sistema entrou em declínio com o surgimento do toyotismo.

Disponível em: http://www.suapesquisa.com/economia/fordismo.htm. Acesso em: 07/ abril/2014.

▲
Linha de montagem 

fordista: a esteira 
mecânica leva 

aos operários as 
peças necessárias 

à montagem da 
mercadoria

Fonte: http://socieda-
dedoabsurdo.blogspot.

com.es
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Toyotismo

Toyotismo é um modelo de gestão criado pelo engenheiro japonês Taiichi 
Ohno após a Segunda Guerra Mundial e impulsionado pela fábrica japonesa 
Toyota. Nesse modelo, destacam-se como principais características: a) necessida-
de de mão de obra multifuncional e bem qualificada. Todo trabalhador precisa 
conhecer todos os processos de produção na área em que trabalha; b) a produ-
ção deve ser ajustada à demanda do mercado, portanto, deve-se evitar o esto-
que, o desperdício de matéria-prima e de tempo; c) acompanhamento e contro-
le eficiente do processo produtivo; d) implantação de um sistema de qualidade 
total em todas as etapas de produção; e) uso de várias técnicas de produção.

Iniciou-se no Japão com o objetivo de flexibilizar a produção, aumentar a 
produtividade e enxugar as fábricas (clean production - produção enxuta). Várias 
técnicas foram adotadas na empresa e disseminadas mundialmente, principal-
mente a partir dos anos 80. Entre elas, destacam-se: Círculo de Controle de Qua-
lidade (CCQ), Just in time (no tempo certo) e Círculo de Qualidade Total (TCQ). 
Trata-se de um “momento predominante do complexo de reestruturação produ-
tiva na era da mundialização do capital” (ALVES, 2005, p.29) que incorpora uma 
nova significação para o trabalhador, no que diz respeito aos aspectos essenciais 
do trabalho: captação da objetividade do operário pela lógica do capital, racio-
nalização do trabalho, estabelecendo mais lógica ao processo de flexibilidade e 
de manipulação da subjetividade do operário, isto é, envolve seu consentimen-
to. Alves coloca ainda que o toyotismo propicia, com maior poder ideológico, os 
apelos à administração participativa, enfatizando o sindicalismo de participação 
e o CCQ, com a instituição da linha de montagem e instauração também de exi-
gências de qualificação dos trabalhadores. 

ALVES, Giovanni. O novo (precário) mundo do trabalho: reestruturação produtiva e crise do sindicalismo. São 
Paulo: Boitempo Editorial, 2005.

◄ Linha de montagem 
toyotista: maior 
qualificação dos 
trabalhadores, 
flexibilização da 
produção, aumento 
da produtividade e 
enxugamento das 
fábricas
Fonte: http://eficien-
ciavital.files.wordpress.
com/2013/07/image1.jpg
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A tríade globalização, neoliberalismo e reestruturação produtiva constituem, 
nesse momento, ações de resposta à crise articuladas pelo próprio capital.

O processo de globalização não diz mais respeito simplesmente à importação e 
exportação de bens de consumo entre as economias (trans)nacionais, mas também à 
mercantilização e financeirização de todas as relações econômicas e sociais. No dizer de 
Gamboa (2001, p. 97), o capital procura “[...] produzir onde os salários são mais baixos, in-
vestir onde as leis são mais generosas e usufruir lucros onde os impostos são menores”.

O neoliberalismo coloca o mercado como norteador de todas as ações e acentua 
sua supremacia como matriz da eficiência, da justiça e da riqueza, de modo que a com-
petição entre indivíduos, entre empresas e entre países é considerada a virtude pri-
mordial. Em consequência, conforme aponta Harvey (2008, p. 76), “[...] cada indivíduo 
é julgado responsável por suas próprias ações e por seu próprio bem-estar, do mesmo 
modo como deve responder por eles. [...]. O sucesso e o fracasso individuais são inter-
pretados em termos de virtudes empreendedoras ou de falhas pessoais”.

A reestruturação produtiva, fundada em uma nova base técnica de gestão da força 
de trabalho, compreende um padrão produtivo inteiramente renovado no aspecto orga-
nizacional. Ao lado das inovações científicas e tecnológicas, os processos fordista e tay-
lorista dão lugar ao modelo de produção flexível japonês, o toyotismo. Essa nova forma 
de produzir está baseada na diversificação dos produtos fabricados just in time e exige 
um trabalhador com perfil multifuncional (polivalente), em substituição ao trabalhador 
“especializado” que era requerido pelo taylorismo-fordismo. Os contratos de trabalho 
são mais flexíveis, permitindo que o empregado trabalhe mais em períodos de deman-
da maior, compensando com menos horas em períodos de redução dessa demanda. 
Criam-se, assim, novos mecanismos de manutenção e expansão do capital e de inten-
sificação e exploração da força de trabalho (DOWBOR, 1996; CIAVATTA, 2006; HARVEY, 
2010). 

Com efeito, passou-se a requerer do trabalhador, não apenas o domínio de 
habilidades relacionadas a uma determinada ocupação, mas, sim, um sólido co-
nhecimento técnico geral, excelente capacidade de interpretar textos escritos e 
verbalizados, raciocínio lógico, iniciativa para resolver problemas e disposição 
para o aprendizado permanente (RÉGNIER, 1997; CHIAVENATO, 2009). Além dis-
so, os trabalhadores passaram a ser estimulados a socializar seu saber sob a ideo-
logia de que patrões e empregados (denominados “colaboradores”) dividem os 
mesmos interesses na produtividade e na competitividade da empresa.

Mesmo assim, o trabalhador não resgatou o conhecimento do processo produtivo 
na sua totalidade e, portanto, permaneceu um trabalhador desqualificado, alienado, 

Globalização: 
mercantilização e 

financeirização de todas 
as relações econômicas 

e sociais
Fonte: http://m.c.lnkd.

licdn.com/mpr/mpr/
p/3/005/072/036/21922ed.

jpg

►

SAIBA MAIS
Toyotismo:

Essa reestruturação 
produtiva não ocorreu 

de forma equânime 
em todos os países 

do mundo, da mesma 
forma que também não 
ocorreu em um mesmo 

país de maneira igua-
litária nem ao mesmo 

tempo. Também não 
se pode dizer que já 
não exista nenhum 

desses três sistemas de 
produção.
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como já ocorria na anterior forma de organização do trabalho (taylorismo/fordismo). 
Nesse contexto, Antunes (2009) cunha o termo classe-que-vive-do-trabalho 

para definir aqueles que produzem sua existência a partir do trabalho. Essa clas-
se integra o proletariado industrial, o conjunto dos assalariados que vendem a sua 
força de trabalho, incluindo os desempregados, o setor de serviços, proletariado 
rural, precarizado, subproletariado moderno part time, o novo proletariado dos 
McDonald’s, os trabalhadores hifenizados e os trabalhadores terceirizados e preca-
rizados de empresas liofilizadas, além dos assalariados da economia informal. 

Diante das mutações que vêm ocorrendo no processo do trabalho, Antunes 
(2009) observa uma diversidade, heterogeneidade e complexidade da classe tra-
balhadora. O autor aponta a divisão sexual do trabalho com a presença cada vez 
maior das mulheres no mercado de trabalho, articulando-a com as questões de 
gênero e de classe, os assalariados do setor de serviços, o terceiro setor e as no-
vas formas de trabalho em domicílio.

A expansão do trabalho feminino
Em se tratando da expansão do trabalho feminino, Antunes (2009) relata que 

ela se verifica, sobretudo, no trabalho mais precarizado, nos traba-
lhos em regime de part time, marcados por uma informalidade ain-
da mais forte com desníveis salariais em relação aos homens além 
de realizar jornadas mais prolongadas (ANTUNES, 2009, p.108).

A forma como o trabalho se apresenta do seu ponto de vista histórico traz re-
percussões para a formação humana e em particular para a educação escolar com 
destaque para a formação profissional em nível médio. Nessa compreensão, desta-
ca-se no campo educacional brasileiro, a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBN), que dispõe que o ensino 
médio terá como finalidade, entre outras, “a preparação básica para o trabalho e a 
cidadania do educando” (art. 35, inciso II). Além disso, preceitua que “o ensino médio, 
atendida à formação geral do educando, poderá prepará-lo para o exercício de pro-

◄ O trabalho feminino 
ainda é caracterizado 
pela informalidade e 
desníveis salariais em 
relação ao masculino
Fonte: http://www.
robertsoncooper.com/
good-daily-health-and-
-wellbeing-article/812-
-what-is-social-value-act
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fissões técnicas” (art. 36-A). Por outro lado, estabelece que “a educação profissional 
e tecnológica, [...], integra-se aos diferentes níveis e modalidades de educação e às 
dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia” (art. 39).

Assim, nessa interpretação, pode-se inferir que a categoria trabalho, tanto na edu-
cação básica quanto na educação profissional, é tomada como princípio educativo, à 
medida que proporciona a compreensão dos conhecimentos historicamente desen-
volvidos e socialmente apropriados para a transformação das condições humanas e a 
ampliação das capacidades, potencialidades e sentidos humanos (RAMOS, 2004). 

Para Frigotto (1989, p. 8), essa concepção “implica superar a visão utilitarista, 
reducionista de trabalho. Implica inverter a relação situando o homem e todos os 
homens como sujeitos do seu devir”. Não significa, portanto, aprender fazendo, tam-
pouco formar para uma função ou posto de trabalho no modelo capitalista. Significa 
formar para a vida e para o mundo do trabalho, incluindo-se nessa formação a pre-
paração para o mercado de trabalho.

Ainda para esse autor, é a partir daí que se percebe “a centralidade do trabalho 
como práxis que possibilita [ao ser humano] criar e recriar, não apenas no plano eco-
nômico, mas no âmbito da arte e da cultura, linguagem e símbolos, o mundo humano 
como resposta às suas múltiplas e históricas necessidades” (FRIGOTTO, 2005, p. 60).

Depreende-se, a partir do pensamento dos diversos autores já citados, que a for-
mação humana pela via da educação formal escolar deve permitir ao estudante uma 
base de conhecimentos científicos e tecnológicos, tendo o trabalho, a ciência, a cul-
tura e a tecnologia como eixos estruturantes do trabalho pedagógico. Além de ter 
claro que esse pensamento é gestado nas próprias contradições da sociedade por 
meio dos embates acadêmicos, éticos e políticos, que conduzem a discussão na bus-
ca de uma sociedade justa em que todos tenham o direito ao trabalho como meio 
de garantir as condições materiais de sua existência.

Nesse âmbito, insere-se a discussão sobre o ensino médio e a educação profis-
sional presentes na LDB e seus desdobramentos como a instituição do PROEJA, em 
que o ensino médio tem como uma das suas finalidades a preparação básica para o 
trabalho e para a cidadania. 

O público-alvo do PROEJA não terá garantia de emprego ou melhoria material de 
vida, mas seguramente surgirão oportunidades para alcançar esses objetivos. Ademais, 
esses sujeitos serão beneficiados com outras referências culturais, sociais, históricas, la-
borais, ou seja, terão a possibilidade de ler o mundo na concepção freireana, estando no 
mundo e o compreendendo de forma diferente da anterior ao processo formativo.

Depreende-se que as mudanças provocadas na forma de organização do traba-
lho em decorrência das transformações que ocorrem no contexto socioeconômico e 
político acarretam mudanças para a educação e, em especial, para a educação pro-
fissional. Ao mesmo tempo em que escolas ofertam cursos que visam à preparação 
para o mercado de trabalho, no sentido mais estrito do termo, outras ofertam cursos 
que visam a uma formação mais ampla, que inclui o mercado de trabalho sem res-
tringir-se a ele. 

Nessa perspectiva, o PROEJA define concepções e princípios que, materializados 
nos conhecimentos veiculados no currículo escolar, poderão propiciar essa formação 
mais ampla que prepare para a vida, incluindo nela a preparação para o mundo do 
trabalho. Essa é a educação que, como direito subjetivo garantido pela Constituição, 
todos os cidadãos deveriam receber.

Antes de passar a conhecer as concepções e princípios do PROEJA, detenha-se um 
pouco nas atividades propostas para (auto)avaliar-se nas discussões aqui propostas.
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Hora de praticar!
I. Atividades teóricas

1. Leia os capítulos 1 e 3 do livro de Braveman (2011), Trabalho e capital mo-
nopolista: a degradação do trabalho no século XX, disponibilizados no 
DVD e responda:

a. Que diferença o autor estabelece, no capítulo 1 (Trabalho e força de tra-
balho), entre o trabalho humano e o trabalho dos outros animais?

b. Defina, com base no capítulo 1 de Braveman (2011), como o trabalho se 
apresenta na produção capitalista.

c. Explicite, segundo Braveman (2011), em seu capítulo 3 (A divisão do tra-
balho) como se divide o trabalho na produção capitalista.

2. Estude o texto de Antunes (2009), A classe-que-vive-do-trabalho: a forma 
de ser da classe trabalhadora hoje, disponibilizado em seu DVD, e faça uma 
síntese das formas que o trabalho assume atualmente.

II. Atividade Prática
Para realizar esta atividade prática, retome os questionários aplicados e as 

entrevistas gravadas como atividade da UT1.
• Com relação aos questionários, elabore um quadro do item 5, relativo às 

ocupações exercidas pelos alunos.

• Com base no quadro elaborado, faça uma análise das respostas dos sujeitos 
tendo como referencial teórico o texto de Ricardo Antunes, A classe-que-vi-
ve-do-trabalho: a forma de ser da classe trabalhadora hoje (disponibilizado 
em seu DVD) e envie pelo link disponibilizado em nossa sala de aula virtual.

• Na entrevista, elabore um quadro em que constem as respostas dos alunos a 
cada uma das perguntas que você fez. Para organizá-lo, elenque as perguntas 
na linha superior do quadro e, em seguida, liste todas as respostas dos alunos 
a essa pergunta, separando uma linha para cada aluno. Veja o modelo abaixo. 

Questões Questão 1 Questão 2 Questão 3 Questão N...

A
lu

no
s

Aluno 1  

Aluno 2

Aluno 3

Aluno N...
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Hora de pesquisar!

Leituras obrigatórias

ANTUNES. Ricardo. A classe-que-vive-do-trabalho: a forma de ser da classe traba-
lhadora hoje. In: _____. Os sentidos do trabalho: ensaio sobre a afirmação e ne-
gação do trabalho. 10ª ed. Editorial Boitempo: São Paulo. 2009, p.101-117.

BRAVERMAN, Harry. Trabalho e força de trabalho. In: ____ Trabalho e capital mo-
nopolista: a degradação do trabalho no século XX. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011, 
p. 51-60.

BRAVERMAN, Harry. A divisão do trabalho . In: ____ Trabalho e capital monopolis-
ta: a degradação do trabalho no século XX. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011, p. 70-81.

Leituras complementares

BERRI, Claude. Germinal [filme-vídeo], França, 1993. DVD Vídeo, 160 min. 

Baseado na obra homônima do escritor francês Émile Zola, o filme , à luz da Revo-
lução Industrial, traça um retrato dos conflitos sociais e da exploração do trabalho 
no século XIX, materializado por movimentos grevistas de mineradores do norte da 
França. Pode ser acessado em: https://www.youtube.com/watch?v=skhX-G5b5UU.

BRASIL/MEC/SEED. EJA: Formação Técnica Integrada ao Ensino Médio. Salto para o 
Futuro - EJA: Formação Técnica Integrada ao Ensino Médio. Boletim 16, set. 2006. 
O Boletim coloca em debate, em cinco programas, a Educação de Jovens e Adultos, 
o Ensino Médio e a Educação Profissional Técnica de Nível Médio, olhados a partir 
de uma visão inovadora e desafiadora no quadro da educação brasileira: a integra-
ção entre esses três campos em prol da melhoria da formação humana. 

CHAPLIN, Charles. Tempos modernos [filme-vídeo], USA, 1936. DVD, vídeo, 87 min. 
Produzido e estrelado por Charles Chaplin, o filme faz uma crítica ao sistema de 
produção em série, além de mostrar a combalida economia norte-americana após 
a crise econômica de 1929. Pode ser acessado em https://www.youtube.com/wat-
ch?v=1_tiScux_hg.

▲
BERRI, Claude. 

Germinal
Fonte: http://produto.
mercadolivre.com.br/

MLB-545190610-vhs-ger-
minal-original-de-claude-

-berri-rarissimo-_JM
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DOWBOR, Ladislau. Educação, tecnolo-
gia e desenvolvimento. In: BRUNO, Lúcia 
(Org.) Educação e trabalho no capi-
talismo contemporâneo. São Paulo: 
Atlas, 1996, p. 17-40.

FRIGOTTO, Gaudêncio. Concepções e 
mudanças no mundo do trabalho e o 
ensino médio. In: FRIGOTTO, Gaudêncio; 
CIAVATTA, Maria; RAMOS, Marise No-
gueira. (Orgs.). Ensino Médio Integra-
do: concepção e contradições. São Pau-
lo: Cortez, 2005, p. 57-82.

GAMBOA, Silvio Sanchez. A globalização 
e os desafios da educação no limiar do 
novo século: um olhar desde a América 
Latina. In: LOMBARDI, J. C. (Org.). Globa-
lização, pós-modernidade e educa-
ção: história, filosofia e temas transversais. Campinas, SP: Autores Associados, 2001, 
p. 79-106.

Como afirma o próprio autor, o ensaio apresenta alguns paradoxos da edu-
cação na conjuntura da passagem para um novo século (o século XXI).
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Apresentação 
Nesta unidade temática, vamos discutir as concepções e prin-

cípios que devem nortear a materialização de currículos de cursos 
do Proeja, em suas várias formas de oferta, principalmente no que 
se refere a cursos integrados. Para isso, discutiremos os eixos es-
truturantes, que desde a perspectiva do Programa, constituem-se 
dimensões indissociáveis da formação humana integral e o con-
ceito de currículo integrado. 

Objetivos
Nesse sentido, ao final do nosso estudo, queremos que você te-
nha compreendido:

• o conceito de formação humana integral;
• o conceito de currículo integrado;
• os eixos do trabalho, da ciência e tecnologia e da cultura como 

dimensões estruturantes  da formação humana integral;
• as concepções e os princípios que norteiam as ações do Proeja.

Fundamentação teórica
Nas unidades anteriores, estudamos os aspectos econômico, sócio-históricos 

e culturais que contribuem para a exclusão escolar do aluno da EJA, analisamos 
o contexto legal de surgimento do Proeja, buscamos apresentar as características 
dos estudantes da EJA/PROEJA e buscamos também mostrar as relações que se 
estabelecem entre educação e trabalho, com ênfase na necessidade de qualifica-
ção profissional para o público da EJA.  É no cenário descrito anteriormente que se 
insere a discussão sobre princípios e concepções do PROEJA, que ora iniciamos. 

Faz-se necessário, entretanto, antes de discutir os princípios e concepções indis-
pensáveis a um currículo comprometido com a formação humana integral, apresen-
tar o próprio conceito de formação humana integral e de currículo integrado.

Formação Humana Integral

O conceito de formação humana integral supõe superar a divisão social do 
trabalho, historicamente construída, que se fez entre os sujeitos que seriam des-
tinados a executar e aqueles destinados a planejar ou pensar a ação. Essa supe-
ração engloba dois pressupostos.
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“O primeiro deles é a compreensão dos seres humanos como históricos e 
sociais. O segundo enfatiza que a realidade concreta é uma totalidade, síntese 
de múltiplas relações. Portanto, para ser compreendida e transformada, deve ser 
apreendida em suas relações” (RAMOS, s.d., p. 21).

A divisão social do trabalho

De forma genérica, o termo divisão social do trabalho refere-se às di-
ferentes formas que os seres humanos, ao viverem em sociedades histori-
camente organizadas, se estruturam para produzirem sua subsistência. No 
sentido marxista, designa a especialização das atividades presentes em to-
das as sociedades complexas, independentemente de os produtos do tra-
balho circularem como mercadoria ou não. Essa divisão reflete-se na escola 
e, numa sociedade estruturada em classes sociais, isso representa o delinea-
mento de caminhos diferenciados na formação escolar segundo a classe 
social, repartindo-se os indivíduos por postos antagonistas na divisão social 
do trabalho, quer do lado dos explorados, quer do lado da exploração (tra-
balho manual versus trabalho intelectual).

Fonte: PEREIRA, Isabel Brasil; LIMA. Júlio César França.  Dicionário da Educa-
ção Profissional em Saúde. 2 ed. Rio de Janeiro: EPSJV, 2008. Disponível em: 
<http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/duaedu.html>. Acesso em: 
10 abr. 2014.

Se o conceito de formação humana integral funda-se nos dois pressupostos 
expressos por Ramos (s.d.), é fundamental, então, aprofundarmos seu estudo. 

a. O que significa considerar o ser humano como ser constituído sócio-histo-
ricamente? 

Considerar o ser humano como constituído sócio-historicamente é com-
preender que todos atuamos no mundo concreto para satisfazer nossas neces-
sidades subjetivas e sociais e, nessa ação, produzimos conhecimento. Em conse-
quência, podemos afirmar com Ramos (s.d.) que:

a história da humanidade é a história da produção da existência 
humana e a história do conhecimento é a história do processo de 
apropriação social dos potenciais da natureza para o próprio ho-
mem, mediada pelo trabalho” (Ramos, s.d., 13).

Portanto, a autora considera o trabalho como mediação ontológica e históri-
ca na produção do conhecimento. Somos seres históricos e sociais também, por-
que nos formamos como sujeitos mediados pela cultura historicamente cons-
truída pelo grupo social a que pertencemos, ao mesmo tempo em que podemos 
modificar essa cultura. Somos, portanto, estruturados pela cultura e estruturan-
tes da cultura do nosso grupo, do nosso país.
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Gramsci (1978) sublinha que a humanidade que se re-
flete em cada individualidade é expressão das múltiplas 
relações do indivíduo com os outros seres humanos e com 
a natureza. Assim, a língua que falamos, os valores, os sen-
timentos, os hábitos, o gosto, a religião ou as crenças e os 
conhecimentos que incorporamos, não são realidades na-
turais, mas uma produção histórica. São os seres humanos 
em sociedade que produzem as condições que se expres-
sam no seu modo de pensar, de sentir e de ser.

b. O que significa pensar a realidade como totalidade, síntese de múltiplas relações? 

Significa perceber que a realidade se apresenta estruturada e sua percep-
ção passa inevitavelmente pela compreensão das relações dialéticas que a 
compõem. Em outras palavras, um fato da realidade concreta, só pode ser com-
preendido objetivamente a partir das relações (de complementariedade, de con-
tradição, de conflitos etc.) que o constituem.

Portanto, falar de formação humana integral implica integrar, no processo 
educativo, as dimensões do trabalho, da ciência, da cultura e da tecnologia, vi-
sando à formação omnilateral do sujeito. 

A divisão social do trabalho
O termo omnilateral vem do latim e sua tradução literal significa “todos 

os lados ou dimensões”. Educação omnilateral significa, assim, a concepção 
de educação ou de formação humana que busca levar em conta todas as 
dimensões que constituem a especificidade do ser humano e as condições 
objetivas e subjetivas reais para seu pleno desenvolvimento histórico. Es-
sas dimensões envolvem sua vida corpórea material e seu desenvolvimen-
to intelectual, cultural, educacional, psicossocial, afetivo, estético e lúdico. 
É conceito fundamental para uma educação pautada em Marx ou Gramsci 
e, consequentemente, quando se fala em educação integral e integrada à 
educação profissional.

Dito de outra forma, o conceito de 
formação humana integral, para su-
perar a dicotomia existente entre tra-
balho manual e trabalho intelectual, 
incorpora a formação para a vida, para 
a atuação política e social, para a pro-
dução de conhecimentos e para a pro-
dução da subsistência, ou seja, para o 
trabalho, o que permite ao indivíduo 
participar ativamente como cidadão e 
como profissional, compreendendo as 
relações que subjazem aos fenômenos, 
ou seja, fazendo a leitura do mundo, no 
sentido freireano (FREIRE, 1987). 

A língua que falamos, os valores, 
os sentimentos, os hábitos, o 

gosto, a religião ou as crenças e os 
conhecimentos que incorporamos, 

não são realidades naturais, mas 
uma produção histórica.

A educação profissional 
consiste em integrar 

educação geral à 
preparação para o 

trabalho.

▼
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Em se tratando da educação profissional, mais especificamente, da integra-
ção da educação básica à educação profissional, a integração significa incluir a 
educação geral como parte indissociável da educação profissional “em todos os 
campos em que se dá a preparação para o trabalho: seja nos processos produti-
vos, seja nos processos educativos como formação inicial, como o ensino técni-
co, tecnológico ou superior [... de forma] a incorporar a dimensão intelectual ao 
trabalho produtivo, de formar trabalhadores capazes de atuar como dirigentes e 
cidadãos” (RAMOS, s.d. p, 24).

Esses pressupostos (constituição sócio-histórica do ser humano constituído, 
realidade como uma totalidade síntese de múltiplas relações, omnilateralidade) le-
vam a pensar em como, pedagogicamente, se deve estruturar um currículo escolar 
que possa propiciar uma educação profissional pautada nessas pressuposições. 

Currículo Integrado

Introduzir a discussão sobre o currículo integrado nessas bases nos conduz, 
em primeiro lugar, a conceituar currículo para, em seguida, pensar as concep-
ções e princípios que deverão nortear um currículo integrado cujo objetivo seja 
a formação humana integral. 

Por currículo entende-se um “artefato social” (MOREIRA; SILVA, 2005, p. 7) 
que expressa as múltiplas determinações do contexto em que esse currículo está 
sendo trabalhado. Isso significa dizer que o currículo não é neutro, ele tem inten-
ções (implícitas ou explícitas) que vão expressar o tipo de sociedade que se tem 
ou se pretende ter ou se quer defender, o tipo de homem que se pretende (con)
formar,  o tipo de educação que se pretende para este sujeito nesta sociedade. 
Em consequência, pode-se pensar o currículo como uma seleção de conheci-
mentos para a consecução de intenções, e, portanto, é uma escolha política só-
cio-historicamente situada.

Essas intenções da educação vão se materializar no currículo, que de for-
ma simplista, é a organização dos conhecimentos a serem trabalhados na es-
cola. Apple (2005), ao defender o currículo enquanto uma política ligada à 
cultura afirma que:

 [...] é sempre parte de uma tradição seletiva, resultado da seleção 
de alguém, da visão de algum grupo a cerca do que seja conhe-
cimento legítimo. É produto das tensões, conflitos e concessões 
culturais, políticas e econômicas que organizam e desorganizam 
um povo (APPLE, 2005, p. 59).

Nesse encaminhamento teórico, percebe-se que a educação veiculada na es-
cola, por meio do seu currículo, reproduz as desigualdades da sociedade em que 
se vive ou se coloca como um instrumento que permita fazer a crítica das forças 
que perpetuam essas desigualdades. Pode, pois, ser lócus de manutenção ou de 
transformação. 
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Um currículo comprometido com a formação humana, pautado nos pressu-
postos discutidos no item anterior, com o objetivo de superar a dicotomia tra-
balho intelectual/trabalho manual deve organizar os conhecimentos e desen-
volver os processos de ensino e aprendizagem “de forma que os conceitos sejam 
apreendidos como sistema de relações de uma totalidade concreta que se pre-
tende explicar/compreender” (RAMOS, s.d. 25) e ainda, de forma que, nessas re-
lações, seja percebida a historicidade que lhes deu materialidade. Deve também 
pautar-se em quatro eixos estruturantes: trabalho, ciência, cultura e tecnologia, 
dos quais nos ocuparemos posteriormente. 

Com essa breve introdução sobre o que é um currículo, as intenções expres-
sas e como se deve organizar um currículo integrado, apresentam-se os princí-
pios e concepções de um currículo para ser trabalhado na educação profissio-
nal dirigida a jovens e adultos. Já conhecemos o teor do Decreto n° 5.478, de 
24, de junho de 2005 (revogado) e do Decreto n° 5.840, de 13 de julho de 2006. 

Para atender aos alunos matriculados nos cursos técnicos 
de nível médio na modalidade EJA, em atendimento à uni-
versalização da educação básica em ambos os decretos, 
defende-se que se deve levar em consideração o acesso, a 
permanência e a conclusão desses jovens e adultos na edu-
cação básica até o nível médio e, além disso, propõe-se sua 
materialização na escola, nesse nível de ensino, por meio de 
um currículo integrado.

Aprofundemos, agora, a seguinte questão: quais os 
princípios e concepções que devem embasar um currículo 
integrado?

Diversos estudiosos contemporâneos que transitam 
na educação têm se debruçado quanto à elaboração de 
orientações, princípios e concepções que devem nortear 
um currículo integrado. Citam, entre outros, por exem-
plo, Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005) Frigotto (2010), Ra-
mos (2004, 2010), Machado (2006), Saviani (2003b), Moura 

(2006, 2007, 2010, 2012). Esses estudiosos não só têm teorizado sobre a inte-
gração curricular entre a educação profissional e o ensino médio, como tam-

O currículo deve ser 
comprometido com a 

formação humana.

►

O que deve embasar 
um currículo integrado?

▼



63

Disciplina 1  |  Concepções e princípios do Proeja

bém têm participado dos movimentos e grupos que discutem e sistematizam 
todo o aparato legal, como diretrizes e legislações, pertinentes tanto a esse ní-
vel de ensino bem como às modalidades de Educação Profissional e Educação 
de Jovens e Adultos. Isso não significa dizer que todos os documentos tenham 
a marca desses estudiosos, pois não se trata de momentos lineares, mas de 
movimentos em que há disputas internas e, portanto, nem sempre prevalecem 
as intenções de um determinado grupo. 

Ao discutir o ensino médio no Brasil, Moura (2008) propõe que ele assuma 
duas perspectivas: lato sensu e stricto sensu. A perspectiva lato sensu correspon-
de à proposta da educação tecnológica enquanto a vertente stricto sensu se as-
senta sobre as mesmas bases de integração entre trabalho, 
ciência, tecnologia e cultura, mas também se integra a uma 
formação profissional específica.  

O autor assume o currículo integrado como uma pos-
sibilidade para a educação profissional e a educação de jo-
vens e adultos, considerando o trabalho, a ciência, a cultura 
e a tecnologia como eixos estruturantes. Apoia-se também 
em Apple (2005), para quem o currículo pode expressar, na 
sua organização, uma visão de grupo que se compromete 
com um modelo de sociedade, de homem, de escola, de 
educação, entre outros atributos necessários à construção 
do conhecimento. 

Segundo Moura (2008), na primeira vertente, o ensino médio integrado não 
seria profissionalizante no sentido stricto, mas estaria orientado à recuperação 
da relação entre conhecimento e prática do trabalho, o que denotaria explicitar 
como a ciência se converte em potência material no processo produtivo. Dessa 
forma, concorda o autor que o objetivo de ensino médio “deveria ser o de propi-
ciar aos alunos o domínio dos fundamentos das técnicas diversificadas utilizadas 
na produção e não o mero adestramento em técnicas produtivas. Não se deve-
ria, então, propor que o ensino médio formasse técnicos especializados, mas sim 
politécnicos” (FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2005, p. 35).

Assim, defende que o caminho a ser buscado é o da construção do ensino mé-
dio politécnico ou tecnológico, unitário e universal destinado à superação da dua-
lidade entre trabalho manual e trabalho intelectual e entre cultura geral e cultura 
técnica sem, no entanto, voltar-se para a formação profissional stricto sensu. Dessa 
forma, abre-se a possibilidade de que a escolha por uma profissão em nível supe-
rior viria após a conclusão da educação básica, ou seja, após os 18 anos.

Concordamos com Moura (2008), apoiados em Manacorda (1991), que as ex-
pressões politecnia e educação tecnológica podem ser consideradas sinônimas, 
pois este último é o termo que melhor traduz o significado marxista de politec-
nia ou de educação politécnica. Entretanto, advertimos que o uso que se faz aqui 
do termo tecnológico diverge tanto do sentido usual que a sociedade dá a esse 
termo como da apropriação que a educação burguesa faz desse mesmo termo. 

Por educação politécnica ou tecnológica compreendemos uma educação 
que contribua para o domínio dos fundamentos científicos e tecnológicos das 
diferentes técnicas que caracterizam os processos de trabalho existentes na so-
ciedade em um determinado momento histórico. Não se trata, portanto, con-
forme advogam Frigotto, Ciavatta e Ramos (2006), de que o ensino médio in-
tegrado seja profissionalizante, mas ofereça uma educação que rompa com a 
dicotomia entre educação básica e técnica, resgatando o princípio da formação 
humana em sua totalidade. Em termos epistemológicos e pedagógicos, a poli-

O currículo integrado é uma 
possibilidade para a educação 
profissional e a educação de 
jovens e adultos, considerando 
o trabalho, a ciência, a cultura 
e a tecnologia como eixos 
estruturantes.
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técnica ou educação tecnológica defende um ensino que integre ciência e cultu-
ra, humanismo e tecnologia, visando ao desenvolvimento de todas as potenciali-
dades humanas. 

Por essa perspectiva, o objetivo profissionalizante não teria fim 
em si mesmo nem se pautaria pelos interesses do mercado, mas 
constituir-se-ia numa possibilidade a mais para os estudantes na 
construção de seus projetos de vida, socialmente determinados, 
possibilitados por uma formação ampla e integral (FRIGOTTO; 
CIAVATTA; RAMOS, 2006, p. 37).

Sob esse ponto de vista, o significado da palavra politecnia não pode ser 
compreendido de forma literal. Para Saviani (2003a, p. 140), a palavra politecnia, 
literalmente, significa múltiplas técnicas, multiplicidade de técnicas, e daí o ris-
co de se entender esse conceito como a totalidade das diferentes técnicas, frag-
mentadas, autonomamente consideradas.

Entretanto, esse conceito, em Marx, não expressa uma formação profissional 
para as diferentes especialidades requeridas pelo mercado de trabalho. Concor-
dando com essa afirmativa, Saviani (2003a), explicita que:

A noção de politecnia não tem nada a ver com esse tipo de visão. 
Politecnia diz respeito ao domínio dos fundamentos científicos 
das diferentes técnicas que caracterizam o processo de trabalho 
produtivo moderno. Está relacionada aos fundamentos das dife-
rentes modalidades de trabalho e tem como base determinados 
princípios, determinados fundamentos, que devem ser garanti-
dos pela formação politécnica. Por quê? Supõe-se que, dominan-
do esses fundamentos, esses princípios, o trabalhador está em 
condições de desenvolver as diferentes modalidades de trabalho, 
com a compreensão do seu caráter, sua essência. Não se trata de 
um trabalhador adestrado para executar com perfeição determi-
nada tarefa e que se encaixe no mercado de trabalho para desen-
volver aquele tipo de habilidade. Diferentemente, trata-se de pro-
piciar-lhe um desenvolvimento multilateral, um desenvolvimento 
que abarca todos os ângulos da prática produtiva na medida em 
que ele domina aqueles princípios que estão na base da organi-
zação da produção moderna (SAVIANI, 2003a, p. 140).

Segundo Moura (2006), ao apoiar-se nessa concepção, o ensino médio esta-
ria orientado à recuperação da relação entre conhecimento e prática do traba-
lho, o que denotaria explicitar como a ciência e a tecnologia se convertem em 
potência material no processo produtivo de uma sociedade, sendo influencia-
das e, ao mesmo tempo, influenciando a cultura dessa mesma sociedade, a qual 
constitui o modo de vida de um determinado grupo populacional, pois é por 
meio dela que se produzem símbolos, representações e significados que deter-
minam suas práticas sociais e vice-versa. 

Portanto, o ensino médio deve garantir “uma base unitária para todos, fun-
damentado na concepção de formação humana integral, omnilateral ou politéc-
nica, tendo como eixos estruturantes o trabalho, a ciência, a tecnologia e a cultu-
ra” (MOURA, LIMA FILHO, SILVA (2012, p. 25). 

Pensando-se, especificamente no público EJA, para quem, em sua maioria o 
trabalho significa a sua própria subsistência objetiva, o ensino médio constituído 
sob essas bases e integrado à educação profissional proporcionaria a possibilida-
de de inserção desse grupo de jovens e adultos no mundo do trabalho de forma 

para as diferentes especialidades requeridas pelo mercado de trabalho. Concor-
dando com essa afirmativa, Saviani (2003a), explicita que:
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mais qualificada. Essa concepção está voltada para garantir a integralidade dos 
conhecimentos correspondentes ao ensino médio e, também, os objetivos de 
formação profissional numa perspectiva de integração entre eles, tendo como 
eixos estruturantes o trabalho, a ciência, a tecnologia e a cultura, a fim de se de-
senvolver uma educação tecnológica e, ao mesmo tempo, uma formação profis-
sional conforme exige a realidade em que se insere esse grupo.

Dessa forma, abre-se caminho para a existência de duas formas de ensino 
médio integrado: um que abrangeria a formação integral, omnilateral, tecnoló-
gica e outra que, aliado a isso, ofertaria preparação para o trabalho, ou seja, o 
ensino de nível médio integrada à educação profissional. A diferença fundamen-
tal entre as duas possibilidades está em que uma se propõe à terminalidade por 
meio de uma profissão técnica de nível médio e a outra não prevê uma formação 
técnica específica. De qualquer maneira, as duas possibilidades estão fundadas 
em princípios comuns os quais passamos discutir. 

Vale lembrar que, segundo Moura (2008), essa solução é transitória, pois é 
fundamental que se avance na direção de se construir uma sociedade na qual os 
jovens de todas as classes sociais possam optar por uma profissão somente após 
os 18 anos de idade, ou seja, depois da conclusão do ensino médio tecnológico, 
mas não profissionalizante em seu sentido stricto sensu. Igualmente, também 
é solução viável porque “o ensino médio integrado ao ensino técnico, sob uma 
base unitária de formação geral, é uma condição necessária para se fazer a ‘tra-
vessia’ para uma nova realidade” (FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2005, p. 43).

Aos jovens e adultos trabalhadores, com escolaridade descontínua, não 
concluintes com êxito do ensino fundamental ou do ensino médio, obrigados a 
abandonar o percurso pelas reiteradas repetências, indicadoras do próprio “fra-
casso”, ou pelas exigências de compor renda familiar, insuficiente para a sobre-
vivência, face ao desemprego crescente, à informalidade e à degradação das 
relações de trabalho, ao decréscimo do número de postos de trabalho (BRASIL, 
2007) com histórico de abandono escolar e insertos no mundo do trabalho sem 
formação específica, portanto, estaria aberta a possibilidade de estudar no en-
sino médio integrado stricto sensu, ou seja,  se lhes propõe uma educação inte-
grada à educação profissional: o PROEJA.

Como dissemos anteriormente, as bases para o ensino médio integrado são 
as mesmas, seja ele direcionado à EJA ou aos adolescentes na correlação idade/
série regular, nos apropriamos do estudo de Moura (2008) para explicitá-las.

Princípios e concepções do ensino médio 
integrado: implicações para um currículo 
integrado

Já discutimos dois pressupostos fundamentais quando se fala em ensino 
médio integrado: a percepção de que somos seres sócio-históricos e de que a 
realidade é uma totalidade síntese de múltiplas relações. Aprofundemos esses 
dois pressupostos:

a. Homens e mulheres como seres histórico-sociais, portanto, capazes de 
transformar a realidade
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Compreende-se que o sujeito é um ser que: 

Busca a autonomia, a auto-realização e a emancipação através de 
sua participação responsável e crítica nas esferas sócio-econômi-
co-política. Isto consiste em perceber o homem como um ser ca-
paz de colocar-se diante da realidade histórica para, entre outros 
aspectos, reagir à coerção da sociedade, questionar as pretensões 
de validade e de normas sociais, construir uma unidade de inte-
resses e descobrir novas estratégias de atuação solidária (CEFET-
-RN, 1999, p. 47).

Concordamos com Moura (2010) quando o autor afirma que aos aspectos 
sociais, econômicos e políticos mencionados, devemos ainda acrescentar a di-
mensão cultural, uma vez que a cultura determina e é determinada por todos 
eles, constituindo-se dimensão central na construção da identidade individual 
e dos grupos sociais. Além disso, a falta de uma cultura própria tanto repre-
senta uma ameaça constante à perda dessa identidade como impossibilita a 
assunção de identidades subalternas em relação a outras culturas que se pre-
tendem hegemônicas.

É por isso que, apoiado em Gramsci (1991 apud BRASIL, 2007, p. 44), afirma 
o autor que a cultura tanto é um código de comportamento como a manifesta-
ção política e econômica de uma sociedade. É um modo de vida de um grupo e, 
por meio dela, produzimos “símbolos, representações e significados que deter-
minam práticas sociais e vice-versa”.

Pensar o ser humano a partir dessa perspectiva sócio-histórica leva-nos a 
pensar: que educação propiciaria a (re)construção dessa identidade individual e 
dessa cultura, com participação responsável e crítica do sujeito nas esferas social, 
política e econômica? 

Em seu texto, Moura (2010) defende que a formação integrada seria uma 
possibilidade. Para ele, essa formação:

Precisa ir além de proporcionar o acesso aos conhecimentos cien-
tíficos e tecnológicos produzidos e acumulados pela humanida-
de. Precisa promover o pensamento crítico sobre os códigos de 
cultura manifestados pelos grupos sociais ao longo da história, 
como forma de compreender as concepções, problemas, crises 
e potenciais de uma sociedade e, a partir daí, contribuir para a 
construção de novos padrões de produção de conhecimento, de 
ciência & tecnologia, voltados para os interesses sociais e coleti-
vos (MOURA, 2010, p. 10).

Uma formação nessas bases permitiria que o ser humano fosse capaz de se 
produzir e se modificar na sua relação com o trabalho (em seu sentido ontológi-
co), com os demais seres humanos e com a natureza e, consequentemente, fosse 
capaz de transformar a realidade, em um movimento dialético entre sujeito e ob-
jeto. Na esfera educacional, assumir esse pressuposto implica, entre outras variá-
veis, pensar um currículo integrado em que o trabalho, a ciência, a tecnologia e 
a cultura sejam tomados como dimensões indissociáveis da formação humana.

b. A realidade concreta como uma totalidade, síntese das múltiplas relações

Já discutimos esse pressuposto, vejamos agora como sua assunção reflete-

eles, constituindo-se dimensão central na construção da identidade individual 
e dos grupos sociais. Além disso, a falta de uma cultura própria tanto repre-
senta uma ameaça constante à perda dessa identidade como impossibilita a 
assunção de identidades subalternas em relação a outras culturas que se pre-
tendem hegemônicas.

o autor que a cultura tanto é um código de comportamento como a manifesta-
ção política e econômica de uma sociedade. É um modo de vida de um grupo e, 

dessa cultura, com participação responsável e crítica do sujeito nas esferas social, 



67

Disciplina 1  |  Concepções e princípios do Proeja

-se no currículo da escola. Para Ciavatta, Frigotto e Ramos (2005), a realidade é 
um todo dialético e estruturado, produzido por um conjunto de fatos que se in-
ter-relacionam e que podem ser compreendidos, mas não pré-determinados ou 
previstos. 

Nesse sentido, na esfera escolar, mesmo sabendo-se que o currículo é cons-
tituído a partir de uma determinada seleção, e, por isso, não é possível consi-
derar a totalidade da realidade, o currículo integrado possibilita ao estudante a 
compreensão do conjunto dessas inter-relações. Dessa forma, considera Moura 
(2010), o desafio consiste em lograr que a seleção consiga que a parte seja repre-
sentativa dos fenômenos que constituem o todo, enfim, que contenha marcas 
que possam desvelar o real.

Nas palavras de Machado (2006), “se a realidade existente é uma totalidade 
integrada, não pode deixar de sê-lo o sistema de conhecimentos produzidos 
pelo homem a partir dela, para nela atuar e transformá-la” (MACHADO, 2006, 
p.3). Por razões didáticas, historicamente se divide e se separa em disciplinas o 
que está unido na realidade. Também por razões didáticas, pode-se buscar a re-
composição do todo. Tudo depende, ainda segundo Machado (2006), das esco-
lhas entre alternativas, de ênfases e de dosagens das partes 
e das formas de relacioná-las.

Deste modo, é preciso compreender que, na constitui-
ção do currículo de forma integrada, é fundamental romper 
com falsas polarizações, oposições e fronteiras consolida-
das ao longo do tempo como a separação entre as ciências 
naturais e as ciências humanas, a oposição entre teoria e 
prática e a dicotomia entre conhecimentos gerais e conhe-
cimentos específicos (MOURA, 2010).

Dito de outra maneira, na prática, trata-se de partir de 
outra postura epistemológica, ou seja, trata-se de que pro-
fessores de Matemática, Física, Geografia, História, Língua 
Portuguesa, Inglês etc. pensem em suas disciplinas não só 
como professores da formação geral, mas também como da 
formação profissional e que professores da formação pro-
fissional pensem sua disciplina a partir das relações que se 
podem estabelecer com as disciplinas da formação geral. 
Essa mudança de postura é possível “desde que se conceba 
o processo de produção das áreas profissionais na perspectiva da totalidade e da 
historicidade” (RAMOS, s.d., p.58). 

c. Formação humana integral

Essa perspectiva da totalidade e da historicidade materializa-se, na esfera 
educacional, na formação humana integral. Mas o que significa isso? A palavra 
integrar, etimologicamente, significa completar, tornar inteiro (HENRIQUE, 2008). 
Portanto, pensar a formação humana integral é conceber uma formação: 

Em que os aspectos científicos, tecnológicos, humanísticos e 
culturais estejam incorporados e integrados. Assim, os conheci-
mentos das ciências denominadas duras e os das ciências sociais 
e humanas serão contemplados de forma equânime, em nível 
de importância e de conteúdo, visando a uma formação integral 
do cidadão autônomo e emancipado. Essa denominação implica 
competência técnica e compromisso ético, que se revelem em 

Na constituição do currículo 
integrado, é fundamental romper 
com falsas polarizações, oposições 
e fronteiras consolidadas ao longo 
do tempo como a separação 
entre as ciências naturais e as 
ciências humanas, a oposição 
entre teoria e prática e a dicotomia 
entre conhecimentos gerais 
e conhecimentos específicos 
(MOURA, 2010).

SAIBA MAIS
De origem grega, o ad-
jetivo epistemológico 
se relaciona à Episte-
mologia, a teoria/filo-
sofia do conhecimento 
que trata da natureza, 
das origens e da valida-
de do conhecimento.



68

Módulo 2  |  Concepções, princípios, diversidade cultural e processos cognitivos

uma atuação na sociedade pautada pelas transformações sociais, 
políticas e culturais voltadas para a edificação de uma sociedade 
justa e igualitária (HENRIQUE; OLIVEIRA, 2007, p. 27/28).

Nessa perspectiva, o Documento Base do Proeja afirma:

A ideia de formação integrada sugere superar o ser humano divi-
dido historicamente pela divisão técnica do trabalho entre a ação 
de executar e a ação de pensar, dirigir ou planejar. Trata-se de 
superar a redução da preparação para o trabalho ao seu aspec-
to operacional, simplificado, escoimado dos conhecimentos que 
estão na sua gênese científico-tecnológica e na sua apropriação 
histórico-social. Como formação humana, o que se busca é garan-
tir ao adolescente, ao jovem e ao adulto trabalhador o direito a 
uma formação completa para a leitura do mundo e para a atua-
ção como cidadão pertencente a um país, integrado dignamente 
à sua sociedade política (BRASIL, 2007, p. 41).

A formação humana integral, nas bases propostas tanto pelos autores como 
pelo Documento Base do Proeja, nos remete a quatro eixos, que se constituem 
como princípios, os quais expressamos a continuação, a partir de Baracho; Mou-
ra; Pereira; Silva (2006); de Moura (2010, 2012) e de Ramos (s.d.).

d. Trabalho, ciência, tecnologia e cultura como dimensões indissociáveis da 
formação humana integral

Compreendemos o trabalho como mediação de primeira ordem entre o ho-
mem e a natureza e, portanto, elemento central na produção da existência hu-
mana. Em sua dimensão ontológica, o trabalho é, pois, o fundamento para a pro-
dução de conhecimento e de cultura. Dessa forma, conforme Moura (2010), é na 
produção da própria existência material que o ser humano gera conhecimentos 
que vão sendo historicamente acumulados e transformados. Nessa perspecti-
va, o conhecimento é uma produção do pensamento em que se percebem e se 
representam as relações constitutivas e estruturantes da realidade, enquanto a 
teoria surge quando essas relações, elevadas ao plano do pensamento, são orde-
nadas e retiradas do contexto em que foram produzidas e apreendidas original-
mente, com o objetivo de potencializar o avanço das forças produtivas. A ciência, 
nessa linha de raciocínio, é um tipo de conhecimento rigorosamente sistemati-
zado e intencionalmente expresso como conceitos que representam as relações 

determinadas e apreendidas da realidade considerada. A 
ciência converte-se, pois, em força produtiva. 

A ação humana sobre o meio material, diferentemen-
te da ação dos outros animais, tem caráter teleológico, ou 
seja, o ser humano tem a capacidade de tomar consciência 
de suas necessidades e de projetar meios para satisfazê-la 
(RAMOS, s.d.), é uma intervenção movida pela vontade e 
pela consciência. Essa intervenção (re)produz e transforma 
a natureza, a realidade, e gera conhecimentos que, sistema-
tizados, constitui a ciência. Assim sendo, o homem produz 

conhecimento e, portanto, produz ciência em sua relação com o real, buscando 
apreender e representar as relações que constituem e estruturam essa realidade. 

Na busca por apreender e compreender o real, o homem produz tecno-
logia. A revolução industrial, da qual decorrem, em um primeiro momento, o 

O homem produz conhecimento 
e, portanto, produz ciência em 

sua relação com o real, buscando 
apreender e representar as 
relações que constituem e 

estruturam essa realidade. 
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taylorismo e o fordismo e, posteriormente, a automação industrial e o toyo-
tismo, expressa a história da tecnologia, à luz da concepção de ciência como 
força produtiva. 

Percebe-se, pois, que, surge uma relação entre ciência e tecnologia que se 
amplia na produção industrial. Conforme Dante (2010, p.6), “outra relação decor-
re do fato de que tal desenvolvimento visa satisfazer as necessidades que seres 
humanos criam para si individual e coletivamente, constituindo-se (as tecnolo-
gias) como possibilidades de extensão das capacidades de homens e mulheres”. 
Nesse sentido, concordamos com o autor para quem a tecnologia é “mediação 
entre ciência (apreensão e desvelamento do real) e produção (intervenção no 
real)” (BRASIL, 2007, p. 44).

Além disso, continua o pesquisador , é necessário compreender a tecnolo-
gia como construção social complexa integrada às relações sociais de produção. 
Portanto, mais que força material da produção, a tecnologia, é cada vez mais in-
dissociável das práticas cotidianas, em seus vários campos/diversidades/tempos 
e espaços, e assume uma dimensão sociocultural, uma centralidade geral e não 
específica na sociabilidade humana. A tecnologia passou a ter um lugar de cen-
tralidade em quase todas as práticas sociais, em particular, no processo educati-
vo e de pesquisa (MOURA, 2010).

Continua o autor:

Todo esse processo relacional de apreensão, desvelamento e in-
tervenção no real, originado do trabalho enquanto mediação 
fundamental entre o homem e a natureza, resulta na produção 
de conhecimentos, teorias, ciência e tecnologia. Cabe-nos ain-
da considerar que esses movimentos ocorrem a partir das práti-
cas realizadas pelos grupos sociais e, portanto, influenciam e são 
fortemente influenciados pela cultura desses mesmos grupos. 
(MOURA, 2010, p. 7).

Nesse sentido, apoiando-nos em Gramsci (1991), compreendemos a cultura 
como código de comportamento dos indivíduos e grupos que integram deter-
minada sociedade e como manifestação de sua forma de organização política e 
econômica, no que diz respeito às ideologias que lhe dão sustentação. Ou seja:

A cultura deve ser compreendida no seu sentido mais ampliado 
possível, ou seja, como a articulação entre o conjunto de repre-
sentações e comportamentos e o processo dinâmico de socializa-
ção, constituindo o modo de vida de uma população determina-
da. Portanto, cultura é o processo de produção de símbolos, de 
representações, de significados e, ao mesmo tempo, prática cons-
tituinte e constituída do e pelo tecido social (BRASIL, 2007, p. 44).

Fundamentados nesse pressuposto, entendemos que a formação integra-
da e integral, além de proporcionar aos estudantes o acesso aos conhecimentos 
científicos e tecnológicos produzidos e acumulados pela humanidade, precisa 
“promover o pensamento crítico sobre os códigos de cultura manifestados pelos 
grupos sociais ao longo da história, como forma de compreender as concepções, 
problemas, crises e potenciais de uma sociedade e, a partir daí, contribuir para 
a construção de novos padrões de produção de conhecimento, de ciência e de 
tecnologia, voltados para os interesses sociais e coletivos” (MOURA, 2012, p. 4). 
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A partir dos quatro eixos estruturantes da formação humana integral (traba-
lho, ciência, tecnologia e cultura) decorrem mais dois princípios fundamentais 
para o ensino médio integrado à educação profissional, os quais veremos a seguir: 
o trabalho como princípio educativo e a pesquisa como princípio educativo.

e. Trabalho como princípio educativo

Um desses princípios importantes para o ensino médio integrado nos mol-
des aqui defendidos é a compreensão do trabalho como princípio educativo. 
Considerar o trabalho nessa perspectiva permite uma compreensão do significa-
do econômico, social, histórico, político e cultural das ciências e das artes, o que 
implica considerar o trabalho em seus sentidos ontológico e histórico. 

Já dissemos que, em seu sentido ontológico, o trabalho é mediação entre 
o homem e a natureza, entre o sujeito e a realidade material e social. A partir 
dessa compreensão, considerar o trabalho como princípio educativo equivale 
a dizer que o homem é produtor de sua realidade e se apropria dela para trans-
formá-la. Somos, pois, sujeitos de nossa história. Dessa forma, podemos tam-
bém dizer que, na busca da produção da sua própria existência o homem gera 
conhecimentos, os quais são histórico, social e culturalmente acumulados, am-
pliados e transformados.

Diante do exposto, é importante frisar que considerar o trabalho como prin-
cípio educativo não significa aprender fazendo, nem é sinônimo de instrumenta-
lização para o mercado de trabalho.

O trabalho também é prática econômica, pois é a partir dele que garantimos 
nossa subsistência. E essa relação econômica torna-se fundamento da profissio-
nalização. Entretanto, na perspectiva aqui defendida de superação da dualidade 
histórica, entre formação básica e formação profissional, de integração entre tra-
balho, ciência, tecnologia e cultura, a profissionalização se opõe ao reducionis-
mo da formação para o mercado de trabalho. Pelo contrário, “incorpora valores 
ético-políticos e conteúdos históricos e científicos que caracterizam a práxis hu-
mana” (RAMOS, s.d., p. 29).

Assim, concordamos com Ramos (s.d.) para quem:

A educação profissional não é meramente ensinar a fazer e pre-
parar para o mercado de trabalho, mas é proporcionar a com-
preensão das dinâmicas socioprodutivas das sociedades moder-
nas, com suas conquistas e os seus revezes, e também habilitar 
as pessoas para o exercício autônomo e crítico de profissões, sem 
nunca se esgotar a elas (RAMOS, s.d., p.29). 

Na concepção de ensino médio integrado aqui defendida, o trabalho tam-
bém é princípio educativo em seu sentido histórico, pois considera os múltiplos 
significados e formas que o trabalho historicamente vem assumindo nas socie-
dades humanas. No sistema capitalista, o trabalho “se transforma em trabalho 
assalariado ou fator econômico, forma específica da produção da existência hu-
mana sob o capitalismo; portanto, como categoria econômica e práxis produtiva 
que, baseadas em conhecimentos existentes, produzem novos conhecimentos” 
(BRASIL, 2007b, p. 46). Nessa perspectiva, incorporar a dimensão histórica do 
trabalho no ensino médio integrado, significa considerar exigências específicas 
para o processo educativo que visem à participação direta dos membros da so-
ciedade no trabalho socialmente produtivo.

Assim, ao considerar as dimensões ontológica e histórica do trabalho na orga-
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nização do ensino médio integrado, o trabalho integra a base unitária do ensino 
médio, assim como fundamenta e justifica a formação específica para o exercício 
profissional, constituindo-se também como contexto da formação (RAMOS, s.d.).

Portanto, o trabalho como princípio educativo:

Não se restringe ao “aprender trabalhando” ou ao “trabalhar 
aprendendo”, pois está relacionado com a contribuição da ação 
educativa para que os indivíduos/coletivos compreendam, en-
quanto vivenciam e constroem a própria formação, que é so-
cialmente justo que todos trabalhem porque esse é um direito 
de todos os cidadãos. Mas, igualmente, é uma obrigação cole-
tiva porque é a partir da produção de todos que se produz e se 
transforma a existência humana e, nesse sentido, não é justo que 
muitos trabalhem para que poucos enriqueçam cada vez mais, 
enquanto outros empobrecem e vivem à margem. Ou pior ain-
da, que muitos não tenham sequer direito ao trabalho e que isso 
seja funcional aos interesses econômicos hegemônicos (MOURA, 
2010, p.8).

Em consequência do exposto, uma prática pedagógica integrada, nas bases 
aqui expostas, demanda análises sobre o mundo do trabalho (que não se res-
tringe ao espaço onde ocorre o trabalho assalariado), “incluindo a sua cultura, os 
conflitos nele existentes e suas vinculações aos projetos societários em disputa, 
suas relações com implicações sobre a natureza, os conhecimentos construídos 
a partir do trabalho e das relações sociais que se estabelecem na sua produção” 
(MOURA, 2010, p.9).

f. A pesquisa como princípio educativo

A compreensão da pesquisa como princípio educativo pode ser explicitada a 
partir de duas perspectivas complementares. De um lado, Demo (2000), Echever-
ría (2002) e Henrique (2004) e de outro Ramos (s.d.) e Moura (2010).

Em seu artigo, Henrique (2004) lembra que, para Demo (2000), o diferencial 
da educação pela pesquisa “é o questionamento reconstrutivo, que engloba teo-
ria e prática, qualidade formal, política, inovação e ética” (DEMO, 2000, p. 1). Não 
se trata, pois, de formar pesquisadores, mas de interiorizar um comportamento 
crítico e criativo. 

Já para o filósofo espanhol, Javier Echeverría, a educação pela pesquisa é, 
principalmente, uma educação em valores científicos, é muito mais que passar 
informações ou transmitir conhecimentos. É, sobretudo, formar comportamen-
tos indagadores, investigativos, que se pautam pela busca de respostas, que não 
se contentam com o estabelecido, mas que estranham e refletem sobre esse sta-
tus quo. É educar não apenas para o fazer científico, mas educar para que, em 
suas vidas profissionais, os valores epistemológicos que regem a pesquisa cien-
tífica - verdade, precisão, ponderação, rigor, explicitude, coerência, responsabi-
lidade, ética profissional, capacidade de generalização, de síntese e de análise, 
criatividade, habilidade para trabalhar em grupo -  façam também parte de suas 
ações (ECHEVERRÍA, 2002).  

Pode-se relacionar esse princípio de educação pela pesquisa com o conceito 
de cabeça bem feita, de Edgar Morin (2001). Para o pensador francês, a cabeça 
bem feita, que se opõe à cabeça cheia, é aquela que sabe interligar os saberes, 
sabe dar-lhes sentido, sabe colocar e resolver problemas. Para formar uma cabe-
ça bem feita, segundo Morin (2001), deve-se incentivar a curiosidade, a atitude 
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interrogativa, desenvolver o exercício da dúvida, o bom uso da lógica, da dedução, 
da indução, a arte da argumentação e da discussão. “Compreende também a pre-
visão, a flexibilidade de espírito, a argúcia, a atenção vigilante e o sentido de opor-
tunidade e a arte de transformar os detalhes aparentemente insignificantes em in-
dícios que permitam reconstruir toda uma história” (MORIN, 2001, p.27).

Nessa perspectiva de pesquisa como princípio educativo, devem-se levar em 
consideração alguns objetivos propedêuticos que dizem respeito à formação de 
um comportamento fundamentado no fazer científico:

a. Desenvolver uma atitude investigativa característica do fazer científico;
b. Incentivar o comportamento questionador, investigativo e crítico;
c. Incentivar a reflexão sistemática como processo de construção do conheci-

mento;
d. Tornar o aluno sujeito da construção de seu conhecimento;
e. Fazer o aluno construtor de conhecimento.

A consecução desses objetivos pode fazer com que:

O aluno perceba que não é mero objeto reprodutor de um co-
nhecimento já existente, espera-se que ele seja crítico a respeito 
desse conhecimento, ao mesmo tempo em que se sinta capaz de 
produzir conhecimento novo; pretende-se que o discente ad-mi-
re seu cotidiano e perceba a importância para a sua própria for-
mação de um comportamento questionador, uma atenção vigi-
lante (HENRIQUE, 2004, p. 3).

Mais do que uma cabeça cheia de informações, a educação pela pesquisa 
propicia ao discente a possibilidade de ter uma cabeça bem feita (MORIN, 2001), 
capaz de interligar os conhecimentos, analisá-los, sintetizá-los e aplicá-los na 
resolução de problemas. Na percepção Henrique (2004), esse comportamento 
mais autônomo e crítico se revestiria em formação importante no desenvolvi-
mento de atividades profissionais futuras. 

A segunda perspectiva da pesquisa como princípio educativo surge da sua 
relação intrínseca com a compreensão do trabalho como princípio educativo. 
Também segundo essa perspectiva, a pesquisa contribui para a formação de su-
jeitos autônomos que podem compreender-se melhor no mundo e, dessa forma, 
podem nele atuar, desta feita, por meio do trabalho:

Transformando a natureza em função das necessidades coletivas 
da humanidade e, ao mesmo tempo, cuidar de sua preservação 
face às necessidades dos demais seres humanos e das gerações 
futuras. A necessária autonomia para que o ser humano possa, 
por meio do trabalho, atuar dessa forma pode e deve ser poten-
cializada pela pesquisa, a qual contribui para a construção da au-
tonomia intelectual e deve ser intrínseca ao ensino, bem como 
estar orientada ao estudo e à busca de soluções para as questões 
teóricas e práticas da vida cotidiana dos sujeitos trabalhadores 
(MOURA, 2010, p. 9).

Nesse sentido, continua o autor, é necessário que a pesquisa esteja presente 
em toda a educação escolar dos que vivem e viverão do próprio trabalho. Em 
consonância com a primeira compreensão da pesquisa como princípio educati-
vo, também esse autor considera que a pesquisa instiga a curiosidade do estu-
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dante em relação ao mundo que o cerca, gera inquietude, para que não incor-
porem pacotes fechados de visão de mundo, de informações e de saberes, quer 
sejam do senso comum, quer sejam escolares ou científicos.

Essa atitude de inquietação diante da realidade potencializada pela pesquisa 
faz com que, nas faixas etárias e níveis educacionais mais avançados, “o sujeito 
possa, individual e coletivamente, formular questões de investigação e buscar 
respostas no âmbito acadêmico ou em outros processos de trabalho, num movi-
mento autônomo de (re)construção de conhecimentos” (MOURA, 2010, p. 9).

Além disso, é fundamental que essa (re)produção de conhecimento esteja 
orientada por um sentido ético. Portanto, essa segunda percepção de pesquisa 
como princípio educativo complementa a primeira, no sentido de que os valores 
da pesquisa científica podem orientar comportamentos socialmente produtivos.  

Por esse motivo, concordamos com Moura (2010) quando ele afirma que:

É imprescindível potencializar uma concepção de pesquisa, apli-
cada ou não, assim como de ciência e de desenvolvimento tec-
nológico comprometidos com a produção de conhecimentos, 
saberes, bens e serviços que tenham como finalidade melhorar 
as condições da vida coletiva e não apenas produzir bens de con-
sumo para fortalecer o mercado e privilegiar o valor de troca em 
detrimento do valor de uso, concentrando riqueza e aumentando 
o fosso entre os incluídos e os excluídos (MOURA, 2010, p. 9).

Nesse sentido, o fortalecimento da relação entre o ensino e a pesquisa, no 
ensino médio integrado, é fundamental para o desenvolvimento dos valores 
científicos, “na perspectiva de contribuir para a edificação da autonomia intelec-
tual dos sujeitos frente à (re)construção do conhecimento e outras práticas so-
ciais, o que inclui a conscientização e a autonomia diante do trabalho” (MOURA, 
2010, p. 9). Essa autonomia intelectual, potencializada pela investigação científi-
ca e fundamentada na responsabilidade ética assumida diante das questões po-
líticas, sociais, culturais e econômicas, favorece, ao longo da vida, o desenvolvi-
mento das capacidades de aprender, de interpretar, de analisar, de comparar, de 
refletir, de criticar, de rejeitar ideias fechadas, de perceber problemas, de buscar 
soluções e propor alternativas.  

Na concepção de Freire (2000), permite a leitura do mundo, permite que o 
sujeito ad-mire e desvele a realidade. Em outras palavras, permite que o sujeito 
chegue à conscientização e, em consequência, à desmitificação. Por conscienti-
zação, entende o educador brasileiro que “é o olhar mais crítico possível da rea-
lidade, que a des-vela para conhecê-la e para conhecer os mitos que enganam e 
que ajudam a manter a realidade da estrutura dominante” (FREIRE, 2001, p. 29).

A conscientização é, pois, a percepção objetivada crítica da realidade. Utili-
zando os termos do próprio Freire (2000), estar imerso na realidade é percebê-la 
ingenuamente, enquanto insertar-se na realidade é percebê-la criticamente, é si-
tuar-se para atuar, porque, quando o sujeito se situa, a realidade se lhe desvela. 

Tracemos um paralelo entre a inserção na realidade e o ato de nadar embai-
xo d’água. A água nos envolve como nos envolve a própria realidade. Assim, es-
tar imerso na realidade é submergir e nadar em águas escuras, através das quais 
não podemos ver mais que a nós mesmos, enquanto que a inserção na realidade 
permite que nademos em águas claras e, por isso, podemos ver o que nos ro-
deia. Assim, “a inserção é um estado mais sagaz que a imersão e resulta da cons-
cientização da situação. É a própria consciência histórica” (FREIRE, 2000, p. 135).

Nesse sentido, o trabalho e a pesquisa concebidos como princípio educativo 
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podem favorecer o desenvolvimento dessa conscientização de que nos fala Frei-
re (2000), ao possibilitar ao discente a compreensão das relações que constroem 
a realidade e, a partir de seu trabalho, (re)construir essa realidade. Remete-nos 
também ao conceito de cabeça bem feita de Morin (2001).

Estes são, portanto, os princípios a serem perseguidos nas ações a serem 
trabalhadas no currículo integrado. Assim, a partir da mesma base unitária de 
trabalho, ciência, tecnologia e cultura como eixos estruturantes, abrem-se três 
possibilidades baseadas em três contextos específicos para o ensino médio inte-
grado: uma que considere o trabalho como contexto da formação, daí resultan-
do o ensino médio integrado aos cursos técnicos de nível médio; outra que con-
sidere ciência e tecnologia como contexto de formação, resultando em iniciação 
científica e tecnológica; e uma terceira que considere a cultura como contexto 
de formação, resultando na ampliação da formação cultural (RAMOS, 2008 apud 
MOURA, 2010, p.11).

O Proeja insere-se na primeira possibilidade, incluindo a especificidade da 
modalidade EJA. No Documento Base (2007), intitulado PROEJA: educação pro-
fissional técnica de nível médio integrada ao ensino médio, os autores, ao tra-
tarem da integração entre conhecimentos gerais e conhecimentos específicos 
correspondentes à formação básica e profissional, lembram-nos que o currículo 
é sempre uma seleção de conhecimentos a serem ensinados e aprendidos de-
pendendo da finalidade e dos objetivos educacionais, e, portanto, conforme já 
explicitamos nesta unidade, é uma escolha política sócio-historicamente situa-
da. Lembram ainda que formação integral não pressupõe que se possa ensinar e 
aprender tudo. Consequentemente, surgem duas questões fundamentais: como 
proporcionar compreensões globais, totalizantes da realidade a partir da seleção 
de componentes e conteúdos curriculares? Como orientar a seleção de conteú-
dos no currículo da formação integrada? 

Respondendo a essas duas perguntas, afirmam que é necessário buscar a re-
lação entre parte e totalidade. Apoiados em Kosik (1978), para quem cada fato 
ou conjunto de fatos, na sua essência, reflete toda a realidade com maior ou me-
nor riqueza ou completude, afirmam que é possível se conhecer a totalidade a 
partir das partes. Para tal, é necessário: 

[...] identificar os fatos ou conjunto de fatos que deponham mais 
sobre a essência do real; e, ainda, de distinguir o essencial do 
acessório, assim como o sentido objetivo dos fatos. Para fins for-
mativos, isso significa identificar componentes e conteúdos cur-
riculares que permitam fazer relações sincrônicas e diacrônicas 
cada vez mais amplas e profundas entre os fenômenos que se 
quer “apreender” e a realidade em que eles se inserem (BRASIL, 
2007, p. 50).

A outra perspectiva de organização didática proposta pelos autores trata da 
relação entre o estudo de um fenômeno, de um problema ou de um processo de 
trabalho com a realidade em que se insere. Em se tratando da formação profis-
sional no ensino médio, afirmam os autores, que os conhecimentos específicos 
de uma área profissional não são suficientes para proporcionar a compreensão 
global da realidade e, por isso, deve-se contemplar também a formação geral. 
Propõem ainda que tanto se pode ir aprendendo os conceitos específicos a par-
tir dos conceitos gerais quanto o contrário.
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A literatura relativa a currículo apresenta várias metodologias, por exemplo: 
aprendizagem baseada em problemas, centros de interesses, projetos, comple-
xos temáticos, investigação do meio, entre outras. “Essas metodologias buscam 
romper com a centralidade das disciplinas nos currículos e substituí-las por as-
pectos mais globalizadores e que abranjam a complexidade das relações exis-
tentes entre os ramos da ciência no mundo real” (MOURA, 2012, p. 12).

Pode-se optar por uma delas ou criar outra proposta mais adequada à reali-
dade de cada escola. Em qualquer proposta adotada se faz necessário integrali-
zar conhecimentos relativos às disciplinas propedêuticas e conhecimentos rela-
tivos a uma área profissional, além de pautar sua materialização nos princípios 
expressos nesta unidade.
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Hora de praticar!
1. Faça um resumo do item Formação Humana Integral do Documento 

Base da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, disponibilizado 
em seu DVD.

2. Leia o texto “A organização curricular do ensino médio integrado a partir 
do eixo estruturante: trabalho, ciência, tecnologia e cultura (MOURA, 2012), 
disponibilizado em seu DVD, para responder aos itens a seguir:

a. Discorra sobre a relação entre o projeto político-pedagógico (PPP) e a or-
ganização curricular expressa pelo autor.

b.  Que possibilidades de organização curricular do ensino médio integrado 
são apresentadas no texto.

3. Relate uma ação pedagógica trabalhada em sua escola, buscando, em sua res-
posta, fazer relações com a teoria estudada, identificando, nessa atividade, a 
presença dos princípios defendidos para um currículo integrado e justificando 
como esses princípios se expressam na ação pedagógica desenvolvida.

Observação: Para os que ainda não trabalham com educação escolar, 
podem entrevistar um professor que esteja em sala de aula e pedir que ele 
relate uma ação ou atividade trabalhada na sua escola. Em seguida, faça a 
relação com a teoria estudada, identificando, nessa atividade, a presença 
dos princípios defendidos para um currículo integrado e justificando como 
esses princípios se expressa na ação pedagógica desenvolvida.

4. Para realizar esta atividade prática, é necessário que você tenha em mãos a 
contextualização dos sujeitos de sua pesquisa feita como atividade da uni-
dade 1, os quadros e a síntese de cada resposta elaborados com base nos 
questionários impressos e nas entrevistas gravadas, feitos como atividade 
prática na unidade 2.

5. Com base no referencial teórico estudado e nos quadro elaborados, faça 
uma síntese das respostas relativas a cada questão e envie pelo link dispo-
nibilizado na sala de aula do nosso ambiente virtual.
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Hora de pesquisar!
MOURA, Dante Henrique. A organização curricular do ensino médio integrado 
a partir do eixo estruturante: trabalho, ciência, tecnologia e cultura. Revista LA-
BOR, n. 7, v. 1, p. 1-19, 2012.

Neste artigo, o autor faz uma breve discussão acerca da integração entre 
trabalho, ciência, tecnologia e cultura, discorre sobre as relações entre o proje-
to político-pedagógico (PPP) e a organização curricular, discute algumas possi-
bilidades de organização curricular do ensino médio integrado e destaca alguns 
elementos necessários para que se avance na direção de constituir o ensino mé-
dio integrado como política pública educacional (a instituição de quadro próprio 
de professores, com a realização de novos concursos; a consolidação de planos 
de carreira em que seja prevista a dedicação exclusiva dos professores e a me-
lhoria salarial; e a melhoria da estrutura  física, material e tecnológica das escolas, 
especialmente nas redes estaduais).

BRASIL. Educação profissional técnica de nível médio integrada ao ensino médio. 
Documento Base, 2007. 

O Documento Base traça um panorama da educação profissional e do ensi-
no médio, a partir da década de 1980, defende uma política pública educacional 
de integração entre o ensino médio e a educação profissional técnica de nível 
médio, apresenta as concepções e princípios de um currículo integrado e os fun-
damentos para a construção de um projeto político-pedagógico integrado.

RAMOS, Marise. Políticas e diretrizes para a educação profissional no Brasil. 
Curitiba: IFPR, s.d.

A publicação foi produzida pelo Instituto Federal do Paraná para cursos de 
formação continuada na modalidade a distância, com o intuito de proporcionar 
a gestores e professores da educação profissional uma “compreensão sobre os 
desafios da construção de uma política pública nacional coerente com uma con-
cepção educacional comprometida com a formação humana” (RAMOS, s.d., p. 3).

FRIGOTTO, Gaudêncio; CIAVATTA, Maria; RAMOS, Marise (Orgs.). Ensino Médio in-
tegrado: concepções e contradições. São Paulo: Cortez, 2005. 

Leitura obrigatória para pesquisadores, professores e gestores da educação 
profissional. A obra discute a controvertida gênese do Decreto 5.154/2004, abor-
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da os conceitos de formação integrada, de currículo integrado, de formação de 
professores para EPT, além de apresentar duas experiências de implantação do 
ensino médio integrado à educação profissional.

Dicionário da Educação Profissional em Saúde. 

Apesar de direcionada à área de saúde, essa publicação da Escola Politéc-
nica de Saúde Joaquim Venâncio, da Fundação Oswaldo Cruz (EPSJV/Fiocruz), 
apresenta verbetes que, numa perspectiva sócio-histórica, descrevem e proble-
matizam conceitos, concepções e princípios relativos à educação profissional de 
maneira geral. Vários desses verbetes foram escritos por autores cuja produção 
científica foi referenciada nesta disciplina. Pode ser acessada em    http://www.
epsjv.fiocruz.br/dicionario/apresentacao.html, link a partir do qual também se 
pode fazer download do dicionário.

Dicionário da Educação 
Profissional em Saúde

►
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Apresentação da unidade
Caríssimo(a) aluno(a), 

Você está iniciando a disciplina “Diversidade cultural e inclusão social”, uma 
das disciplinas importantes para a sua formação como professor. Ela foi elabo-
rada com o objetivo de contribuir para sua reflexão sobre o tema da diversida-
de cultural e orientações para o desenvolvimento de sua prática pedagógica, a 
fim de promover ações efetivas que venham garantir o respeito e a valorização 
da diversidade cultural. 

Nesta primeira aula, você vai revisar brevemente o desenvolvimento do con-
ceito de cultura, sintetizado em duas perspectivas teóricas (uma mais restrita e ou-
tra mais ampla), e perceber as problemáticas quando esses discursos sobre a cultu-
ra são aplicados separadamente. Tomando por base os argumentos apresentados 
pelo sociólogo polonês Zygmunt Bauman, na obra Noções sobre o conceito de cul-
tura, você verá como é importante considerarmos o caráter de práxis da cultura e 
sua persistente ambiguidade, de criatividade e de regulação normativa. 

Você vai entender como concepções sobre o termo cultura, gestadas a par-
tir do século XVIII - momento em que começa a se constituir um saber científico 
sobre o homem -, contribuíram (e ainda contribuem) para a interiorização e a re-
produção de atitudes preconceituosas com relação à diversidade cultural. Verá 
ainda que a cultura é fruto de construção humana, social e histórica, e não de 
algo biológico, natural, sagrado ou imutável, estando, portanto, sujeita tanto à 
autoperpetuação quanto à transformação. 

Nas últimas décadas, a luta pela igualdade étnico-racial, de gênero e pela 
orientação sexual e religiosa em muitas sociedades tem provocado inúmeros de-
bates acadêmicos, políticos e educacionais sobre a questão da diversidade cultu-
ral e dos direitos humanos. As reivindicações estão pautadas na institucionalização 
de ações efetivas que venham contribuir para a reflexão e mudanças de represen-
tações e práticas sociais, individual e coletivamente, com o objetivo de promover 
superação e eliminação de tratamentos preconceituosos enraizados culturalmen-
te. Nesse sentido, a escola precisa desenvolver ações educacionais no campo da 
formação de profissionais que prezem pelo respeito às diferenças e fortaleçam as 
ações de combate à discriminação e ao preconceito. 

No Brasil, apesar das conquistas na ampliação do acesso e exercício de direi-
tos por parte da população, continua existindo atitudes discriminatórias com re-
lação às diferenças culturais (de gênero, de orientação social, étnico-raciais, entre 
outras), as quais estão alicerçadas em representações e práticas sociais cons-
truídas e legitimadas em diferentes esferas e espaços da vida cotidiana, como, 
por exemplo, na escola. Grande parte dessas posturas é extremamente precon-
ceituosa e reforça estereótipos que conspiram contra a igualdade, o direito e 
o respeito à diferença. Muitos desafios precisam ser vencidos no conjunto da 
sociedade, sobretudo na ampliação dessa discussão na escola fundamental e 
média, para que tenhamos mais respeito à diversidade, valorizando-a. A escola 
precisa incluir em seus currículos temas como educação para as relações étni-
co-raciais e de gênero, sexualidade, orientação sexual e temas gerais de diver-
sidade.

Bons estudos!

formação de profissionais que prezem pelo respeito às diferenças e fortaleçam as 
ações de combate à discriminação e ao preconceito. 

tos por parte da população, continua existindo atitudes discriminatórias com re-
lação às diferenças culturais (de gênero, de orientação social, étnico-raciais, entre 
outras), as quais estão alicerçadas em representações e práticas sociais cons-
truídas e legitimadas em diferentes esferas e espaços da vida cotidiana, como, 
por exemplo, na escola. Grande parte dessas posturas é extremamente precon-
ceituosa e reforça estereótipos que conspiram contra a igualdade, o direito e 
o respeito à diferença. Muitos desafios precisam ser vencidos no conjunto da 
sociedade, sobretudo na ampliação dessa discussão na escola fundamental e 
média, para que tenhamos mais respeito à diversidade, valorizando-a. A escola 
precisa incluir em seus currículos temas como educação para as relações étni-
co-raciais e de gênero, sexualidade, orientação sexual e temas gerais de diver-
sidade.



87

Disciplina 2  |  Diversidade cultural e inclusão socialDisciplina 2  |  Diversidade cultural e inclusão social

Objetivos
Por isso, os objetivos desta unidade temática são: 

• Identificar nos discursos teóricos, formulados sobre o conceito de 
cultura, os problemas que dificultam uma compreensão da cultura 
e da própria diversidade cultural como prática humana, cultural e 
histórica sujeita à autoperpetuação e aos processos de mudanças.

• Compreender a diversidade como intrínseca à cultura e aos en-
traves que impedem o exercício e a ampliação da proteção e da promo-
ção da diversidade cultural. 

• Entender como são construídas e interiorizadas as representações sociais 
e atitudes que reproduzem práticas sociais preconceituosas com relação à 
diversidade cultural. 

Noções sobre cultura
A vida se expande ou se encolhe de acordo com a nossa coragem.

Anais Nin

Conforme entendimentos das ciências humanas e sociais, a cultura não é apenas 
um ornamento da existência humana, mas uma condição essencial para ela, sendo a 
principal base de sua especificidade. Assim, não existe o que denominamos de nature-
za humana, independente da cultura. Ao contrário, somos animais incompletos e ina-
cabados e somente nos completamos e nos acabamos por meio da cultura, de formas 
diversas e singulares. Nesse sentido, a cultura é prática social (ou práxis), um processo 
de construção individual, social, histórica e de caráter particular, arbitrária, convencio-
nal e mutável, e não algo natural, biológico, divino, sagrado, imutável e intransformá-
vel. Sobre a concepção de que a cultura é uma construção dos próprios indivíduos, leia 
o texto “A concepção construcionista da realidade e a diversidade sexual e de gênero”, 
de Alípio de Sousa Filho, publicado em 2009. 

SAIBA MAIS
O processo de constru-
ção humana, social e 
histórica é desenvolvida 
por muitos autores, 
entre eles, Peter Berger 
e Lukmann (A constru-
ção da realidade social, 
1985), Alípio Sousa Filho 
(Por uma teoria constru-
cionista crítica, 2007), 
Zygmunt Bauman (En-
saios sobre o conceito 
de cultura, 2012).

◄ Cultura da tribo Mursi 
Fonte: http://
educaraviacaocivil.
wordpress.com/2013/09/16/
o-sonho-de-voar/
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Partindo do pressuposto de que a cultura é importante para os seres humanos, o 
entendimento da diversidade cultural pressupõe um esforço breve de entendimento 
do conceito de cultura. Do latim colere (ato de cultivar), o termo recebeu diversas signi-
ficações ao longo de seu desenvolvimento histórico, sobretudo a partir do século XVI, 
quando ele perde seu sentido original, de cultivo ou cuidado de alguma coisa (ao do-
mínio da agricultura e da biologia), para significar o cultivo da mente. 

Com o intuito de explicar o homem e a diversidade cultural, foram cria-
das muitas explicações teóricas para o termo cultura, sintetizadas aqui em 
duas perspectivas: uma mais restrita, articulada principalmente por filósofos 
e historiadores alemães, nos séculos XVIII e XIX, e outra mais ampla, a dos 
cientistas sociais, mais precisamente dos antropólogos. Nos termos elabora-
dos por Bauman (2012), uma perspectiva pensa a cultura como conceito e 
outra como estrutura. 

Noção hierárquica de cultura
Nas explicações de filósofos e historiadores, formuladas entre os séculos 

XVIII e XIX, e denominadas por muitos autores como concepções clássicas de 
cultura, o termo cultura (Cultur, kultur) e/ou civilização (Zivilisation) é (são) 
empregado(s) para designar o conjunto das manifestações que são fruto do 
processo de desenvolvimento das faculdades humanas, da criação, da edu-
cação, do enobrecimento, da aprendizagem de trabalhos acadêmicos e artís-
ticos e dos comportamentos da elite; mas também pode(m) ser utilizado(s) 
para descrever as histórias universais da humanidade. Sobre isso, Thompson 
(1995, p. 170) é enfático ao alertar: “a concepção clássica privilegia alguns 
trabalhos e valores em relação a outros; trata esses trabalhos e valores como 
a maneira pela qual os indivíduos podem se tornar cultos, isto é, enobrecidos 
na mente e no espírito”. 

Muito embora os termos cultura e civilização tivessem o mesmo sig-
nificado na língua inglesa, francesa e alemã, recorrentemente os alemães 
atribuíam conotação positiva à palavra Kultur e negativa à Zivilisation. A 
primeira referia-se à polidez e ao refinamento das maneiras, à vida política, 
econômica e técnica. A segunda, aos produtos artísticos, espirituais ou ima-
ginativos e intelectuais. Torna-se culto por meio das artes e da ciência e civi-
lizado por meio do refinamento, requintes e das boas maneiras.

Como sinônimo de “civilidade”, essas explicações enfatizam a concepção ilu-
minista do caráter progressivo da era moderna e seu culto ao autodesenvolvi-
mento secular, cujo modelo civilizador era o europeu. O projeto etnocêntrico de 
colonização das Américas foi orientado por essa ideia “evolucionista” de cultura 
que não permitia uma compreensão das características particulares de diferen-
tes grupos, nações e períodos históricos. As populações autóctones do Novo 
Mundo foram analisadas pelos europeus como selvagens (isto é, seres das flo-
restas) ou bárbaras e submetidas a processos civilizatórios para interiorizarem os 
valores e normas culturais europeus. No Brasil, muitos dos discursos de civilida-
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de foram integrados aos valores e práticas culturais das populações autóctones 
a partir da colonização. De selvagens, essas populações passam, no século XIX, 
a chamarem-se primitivas, o ancestral do civilizado. Eagleton (2005, p. 24), para-
fraseando Herder, também critica essa noção hierárquica e universalista ao ob-
servar que a cultura “não significa uma narrativa grandiosa e unilinear da huma-
nidade em seu todo, mas a diversidade de formas de vida específicas, cada uma 
com suas leis evolutivas próprias e peculiares”. 

Mesmo ganhando um novo sentido a partir do final do século XIX, com o de-
senvolvimento da antropologia, o conceito de cultura gestado pelo pensamento 
iluminista ainda está fortemente presente no imaginário das sociedades ociden-
tais e aparece em muitos usos do termo “cultura” que fazemos. Sem contar com a 
visão muito positiva que ainda atribuímos ao termo, em alguns contextos acadê-
micos ou mesmo no senso comum. Costumamos associar cultura à aquisição de 
conhecimento, à erudição e à educação, daí alguns grupos sociais ou indivíduos 
serem tidos como portadores de mais ou de menos cultura. 

Noção de cultura como modo 
de vida ou como estrutura 

Aprendi que um homem só tem o direito
de olhar um outro de cima para baixo para

ajudá-lo a levantar-se. 

Gabriel García Márquez

As concepções antropológicas são mais abrangentes e percebem a cul-
tura de forma geral como sendo todas as manifestações humanas que se di-
ferem da natureza ou do comportamento natural ou biológico, sendo, por-
tanto, feitos humanos, culturais e históricos, e de forma específica ou restrita 
como a variedade dessas manifestações culturais. A cultura, como um todo, 
compõe-se de grande número de culturas, cada uma das quais é característi-
ca de certo grupo de indivíduos. 

Observe que na tentativa de elucidar os costumes, práticas e crenças de 
outras sociedades que não as europeias, a antropologia moderna reconstrói o 
conceito de cultura e cria diversas concepções e usos sobre o termo. De forma 
geral, os autores debatem se este termo se refere mais corretamente a ideias 
(Boas, Malinowski, Linton), comportamentos (Kroeber) ou simbolização de 
comportamento, incluindo a cultura material (L. White). Thompson (1999, p. 
171) sintetiza dois usos básicos do termo cultura, a saber: as “concepções des-
critiva e simbólica”. A primeira concepção pode ser encontrada “nos escritos 
dos historiadores culturais do século XIX interessados na descrição etnográfica 
de sociedades não-européias”. Entre seus expoentes estão Gustav Klemm, Ed-
ward Tylor e Malinowski. A segunda tem como argumento central o postulado 
de que o uso da linguagem (ou a simbolização) é um traço distintivo da vida 
humana. É em torno do caráter simbólico da vida humana que se desenvolverá 
a ciência antropológica. Esta concepção foi esboçada por L. A. White (A Ciência 
da Cultura) na década de 1940. Posteriormente, esse debate foi retomado por 

micos ou mesmo no senso comum. Costumamos associar cultura à aquisição de 
conhecimento, à erudição e à educação, daí alguns grupos sociais ou indivíduos 

Aprendi que um homem só tem o direito
de olhar um outro de cima para baixo para

ajudá-lo a levantar-se. 

Gabriel García Márquez
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Clifford Geertz, em sua obra Interpretações das Culturas. 
Mesmo considerando as especificidades de abordagem teórica, o campo de 

estudo da cultura pode ser assim resumido em funcionalista (britânica), estrutu-
ralista (francesa) e antropologia culturalista (americana). De qualquer forma, é 
importante ressaltar que todas elas pensam a cultura como prática humana, so-
cial e histórica. A partir desses encaminhamentos vão surgir outras abordagens 
mais contemporâneas sobre a cultura. 

A antropologia funcionalista (ou antropologia social) rompe com a visão evo-
lucionista e vê a cultura como sistemas estruturais, de forma ampla englobando 
tecnologias e relações ordenadas. A antropologia estruturalista percebe a cultu-
ra como sistemas simbólicos e por isso está mais preocupada com as estruturas 
universais – fruto de criação acumulativa da mente humana –, cujo trabalho tem 
sido o de encontrar na estruturação dos domínios culturais (o mito, a arte, a lín-
gua e o parentesco) os princípios da mente que são responsáveis pelas elabora-
ções culturais. Para a antropologia culturalista, culturas são sistemas de compor-
tamento socialmente transmitidos. Todos os fenômenos culturais são resultantes 
de acontecimentos sociais e históricos, e cada cultura deve ser compreendida em 
seu contexto social e geográfico no qual cada sujeito se situa, assim como pelos 
meios pelos quais o sujeito desenvolve sua cultura material. Tem preocupação 
com a diversidade das culturas, relativizando as condutas e os costumes de cada 
povo. Na verdade, a mobilização em torno da perspectiva multiculturalista arregi-
mentou o movimento mais ampliado de “participação de grupos sociais de pres-
são, po litizando a discussão sobre a cultura e a diversidade cultural, e as medidas 
de organismos multilaterais, como o sistema ONU, através da UNESCO” (CAVAL-
CANTI, 2008, p. 80). Ao apresentarmos os pontos centrais dessas duas perspectivas 
sobre o conceito de cultura, perceba que elas não contemplam de forma geral o 
aspecto ambíguo da cultura, que reside tanto na sua capacidade de preservação 
dos valores estabelecidos dentro de uma determinada sociedade, quanto nas suas 
possibilidades de mudanças do que está instituído, como observa Bauman (2012). 
Dependendo da abordagem, ora há uma ênfase para o aspecto da preservação da 
ordem estabelecida (antropológica), ora para a liberdade dos sujeitos para refleti-
rem sobre seus próprios valores culturais (clássica). 

Por outro lado, não podemos desconsiderar que nas últimas décadas surgi-
ram muitas abordagens teórico-metodológicas com o intuito de problematizar 
os determinismos exacerbados dessas correntes antropológicas, discutindo so-
bre o entendimento da cultura, bem como sobre a superação da oposição entre 
idealismo e materialismo, reconhecendo a dinâmica social, os contextos sociais 
e históricos nos quais os sujeitos estão inseridos. Contudo, a maioria delas tam-
bém não tem pensado as limitações que apresentam esses dois discursos para o 
entendimento da ambiguidade pertinente à cultura. 

Para maior aprofundamento dessa síntese sobre o conceito de cultura e para 
a realização da atividade abaixo, leia o capítulo 3 (O conceito de cultura) da obra 
Ideologia e cultura moderna: teoria social crítica na era dos meios de comunicação 
de massa, de John B. Thompson (1985), e a “Introdução” de Ensaios sobre o concei-
to de cultura, de Zygmunt Bauman (2012). 
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Hora de praticar! 
Antes de avançarmos na discussão sobre os problemas dos dois discursos 

sobre o termo cultura, apresentados por Bauman e por outros autores, responda 
às questões abaixo: 

1. Com base na noção de cultura como sinônimo de civilidade, como os euro-
peus analisaram os valores e as práticas culturais dos povos do Novo Mun-
do e como explicaram a diversidade cultural da humanidade a partir daí? 

2. Como os antropólogos explicam a diversidade cultural da humanidade? 

3. Faça uma enquete com 4 pessoas para saber delas seus entendimentos sobre 
cultura. Depois, justifique o conceito de cada uma delas tomando por base os 
entendimentos sobre cultura como civilidade e/ou como modo de vida. 
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Cultura como práxis
Nas últimas décadas, autores como Eagleton (2005) e Bauman (2012) têm 

problematizado a crise no conceito de cultura ao mostrarem as limitações desses 
discursos para a apreensão e compreensão das sociedades contemporâneas em 
toda sua diversidade e dinâmica cultural, considerando os aspectos de rotiniza-
ção e de liberdade de escolhas. Nessa perspectiva, na “Introdução” da obra En-
saios sobre o conceito de cultura, Bauman nos presenteia com uma análise crítica 
sobre a noção de cultura que vale a pena considerar. O autor mostra que uma 
ideia compósita de cultura dá conta de percebermos a ambiguidade que lhe é 
inerente. Leia o texto abaixo para entender a proposta do autor. 

Veja o que diz Bauman (2012): As noções formuladas sobre cultura nesses 
dois discursos não dão conta de perceber a dinâmica e as próprias contradições 
e ambiguidades da construção da ordem social; esta não é fixa e regulada con-
forme o pensamento formulado por muitos autores. Esses discursos comportam 
todas as marcas do impulso dos filósofos para amenizar no pensamento a con-
trariedade da vida (a ambivalência inerente mesmo à ideia de cultura, de inven-
ção e restrição), de menos metodológico ou analítico do lógico. A crítica ao per-
curso histórico, filosófico e social do uso do conceito é dirigida sobretudo para a 
aplicação dos dois discursos separadamente. 

Bauman (2012) assinala que a cultura precisa ser percebida como práxis, ou 
melhor, como consciência da sociedade moderna. Para formular o alerta, ele faz 
um retrospecto sobre a noção de cultura e mostra que para ela ser empregada 
precisa ser avaliada como “conceito”, como “estrutura” e como “práxis”. 

Já vimos, ao longo desta aula, os problemas que surgem em relação à di-
versidade cultural quando ela é avaliada a partir da noção de cultura como 
conceito (civilidade) e como estrutura (antropologia). Segundo Bauman (2012, 
p. 22), embora esses dois discursos tenham se originado do mesmo tronco, 
eles se apresentam de forma praticamente inconciliáveis. O discurso clássico 
produziu uma ideia de cultura como “atividade do espírito que vaga livremen-
te, o lócus da criatividade, da invenção, da autocrítica e da autotranscendên-
cia”. O antropológico “apresentou a cultura como instrumento de rotinização e 
da continuidade – uma serva da ordem social”. Como noções opostas de cul-
tura, uma negava o que a outra proclamava, uma defendia a ordem e a outra a 
desordem. Sobre isso, ele é enfático ao dizer que, enquanto invenção histórica, 
a ideia de cultura não considerou “ambivalência central do conceito de ‘cultura’ 
que reflete a ambiguidade da ideia de construção da ordem, esse ponto focal 
de toda a existência” (BAUMAN, 2012, p. 18). 

A ordem construída 
pelo homem é 

inimaginável sem a 
liberdade de escolher 

Fonte: http://
contextoshistoricos.

blogspot.com.
br/2014/02/cultura-e-

diversidade-cultural.html

►
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Como o autor entende que a ordem 
social é uma construção humana reflexiva, 
ele defende que qualquer abordagem teó-
rica que pretenda explicá-la precisa consi-
derar simultaneamente as possibilidades 
de preservação e de inovação (criatividade) 
da vida. Nesse sentido, ele ressalta que “a 
ordem construída pelo homem é inimagi-
nável sem a liberdade de escolher, a capaci-
dade de se erguer acima da realidade pela 
imaginação, de suportar e devolver suas 
pressões” (BAUMAN, 2012, p. 19). Com isso, 
ele quer dizer que os discursos teóricos so-
bre a cultura, principalmente aqueles elabo-
rados pela antropologia – ao entenderem 
cultura como sistemas simbólicos coerentes 
e estruturados, nos quais os sujeitos estão 
integrados –, terminaram por desconsiderar 
em suas análises determinadas condutas so-
ciais, sobretudo, aquelas que rompem com 
os valores e normas estabelecidas. 

Ao longo desta disciplina você en-
tenderá que uma ideia compósita de cul-
tura – que considera simultaneamente os 
postulados das noções clássicas de cultu-
ra e da antropologia, que são preservar e 
inventar – permite entender as mudanças 
de paradigmas na sociedade contempo-
rânea com relação às questões de gênero, às práticas de sexualidade, às orientações 
sexuais, aos estilos de vida, entre outros aspectos da vida social. Uma proposta que 
pensa a cultura nessa perspectiva é importante, porque enquanto existem pessoas 
que pensam a cultura tomando por base o pensamento dos autores clássicos, outros a 
percebem numa perspectiva mais antropológica. 

Para os que pensam a cultura à moda dos clássicos, os criadores de cultura são vistos 
como aqueles mais ousados e menos submissos e conformistas, os quais têm coragem 
de romper com as formas estabelecidas socialmente e propor novos caminhos, novas tri-
lhas. Nesse sentido, é possível possuir ou não cultura, estando esta restrita a uma minoria. 
O acesso aos bens culturais tangíveis da alta cultura (como no passado) por parte das mi-
norias se dá sobre forma de presente, como a apreciação e/ou aquisição de obras de arte. 
Paradoxalmente, o acesso dos “desprovidos” de cultura aos bens de elite não os torna se-
res mais criativos; estes continuam meros espectadores, ouvintes e leitores. 

O segundo discurso (o antropológico) prevaleceu por longo período nas ciên-
cias sociais sem que a dimensão ambiguidade (criatividade/invenção e repetição/
rotinização) tenha sido problematizada. Excetuando-se os enfoques teóricos mais 
contemporâneos, o foco aqui é para a rotinização dos valores e normas culturais. 

É interessante registrar que os dois discursos sobre cultura foram (e continuam 
sendo) interiorizados pelo senso comum, por pensadores modernos e contemporâ-
neos, por profissionais da educação, entre outros. Quando orientados por uma das 
noções de cultura discutidas ao longo do texto, esses sujeitos terminam atribuindo 
cultura, sobretudo, à parcela mais criativa da população que tem (ou teve) uma edu-
cação sistemática e que produz bens culturais avaliados positivamente, a chamada 

▲
A cultura precisa 
ser percebida 
como consciência 
da sociedade 
moderna 
Fonte: http://lnx.
scalabriniane.org/
smr/?p=849
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cultura elitizada. Em outro lado, estão os chamados detentores de culturas populares 
que possuem algum conhecimento tradicional que precisa ser preservado (às vezes, 
engessados) a qualquer custo. Resumindo: se tomarmos esses dois discursos de for-
ma separada, não vamos considerar que a dimensão ambígua da vida social reside 
na liberdade de escolhas e possibilidades de manutenção da ordem instituída. 

Diversidade cultural: algumas 
considerações

A diversidade das culturas humanas é, de fato e também de direito no passado, 
muito maior e mais rica do que tudo aquilo que delas pudermos chegar a conhecer 

Lévi-Strauss 

Para falarmos de diversidade cultural foi preciso antes retomarmos o retórico 
conceito de cultura. Ao fazermos isso, percebemos quais os problemas que surgem 
quando tomamos os dois discursos de forma separada. Você já entendeu que a cul-
tura é um processo humano, social e histórico, de caráter dinâmico, assim também é 
a diversidade cultural da humanidade. Diversidade que é constituída pela multiplici-
dade de expressões culturais de diferentes grupos e sociedades humanas.

A diversidade se apresenta em termos espaciais, temporais, étnico-raciais, 
etários, religiosos, educacionais, sexuais, de orientação sexual, de gênero, de 
relações de parentesco, de organização social, de estilo alimentar, artísticos, es-
téticos, instrucionais, entre outros. Mesmo sendo diversa, ela não é harmônica 
como podemos pensar, ao contrário, é complexa, composta de formas varia-
das, diferentes, discordantes e de múltiplas faces. Como bem assinala Barros 
(2008, p. 18), a diversidade cultural “não se constitui como um mosaico har-
mônico, mas um conjunto de opostos, divergentes e contraditórios.” Ela é re-
sultante das “inúmeras trocas entre os sujeitos, grupos sociais e instituições a 
partir de suas diferenças, mas também de desigualdades, tensões e conflitos”. 
E se a escola é um lugar onde a diversidade se expressa, o professor tem um 
papel importante no sentido de promover debates articulados que promovam 
o acesso e o exercício da diversidade e combatam discursos e atitudes homo-
fóbicos, misóginos ou sexistas e racistas, os quais estão profundamente articu-
lados na prática cotidiana dos indivíduos. 

Pois bem! Agora, vamos entender que o exercício da diversidade cultural 
não é um projeto fácil na sociedade capitalista, pois ela agrega interesses com-
plexos, contraditórios e conflituosos. A diversidade é usada de forma demagógi-
ca e concentrada por governos e outros gestores nacionais e internacionais, de 

Diversidade cultural: 
Fonte: https://www.

ideabankmarketing.com/
blog/Blog/2012/04/24/

Cultural-Diversity/

►
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forma reivindicatória por movimentos sociais organizados ou não, de forma mer-
cadológica e ideológica pelas mídias, entre outros usos. 

A partir das observações que se seguem, você terá condições de perceber 
que caminhos deve tomar para discutir a questão em sala de aula e garantir o 
exercício da diversidade cultural na escola e na sociedade. Para isso, vamos en-
veredar pelas formulações de Carrara (2009), Cavalcanti (2008) e Barros (2008) e 
entender que a diversidade pode ser uma ferramenta para a reprodução ou para 
a contestação da hegemonia.

Para avançarmos na discussão da diversidade, é importante que você 
leia os seguintes artigos: “Narrativas de cultura e movimento dos atores: ru-
mos e riscos das políticas para a diversidade cultural” (CAVALCANTI, Bruno 
César) e “Educação, diferença, diversidade e desigualdade” (CARRARA, Sér-
gio). Os artigos estão referenciados na bibliografia obrigatória. 

Hoje, vivemos um tempo em que o termo diversidade cultural se populari-
zou, e porque não dizer vulgarizou-se, parecendo que não diz muita coisa so-
bre ele mesmo. É evocado para muitas situações, mas não é um tema inocente. 
Há uma espécie de consenso “mudo” que se tem em torno do termo diversi-
dade cultural. Para Cavalcanti (2008, p. 80) a narrativa ou noção de diversida-
de cultural está associada “ao problema filosófico da diferença, da democracia 
e dos direitos, e ao problema antro pológico do relativismo” e a sua etimolo-
gia, que aponta para o variável, o múltiplo e o diverso. Por isso é fundamen-
tal sabermos a quem interessa a promoção da diversidade e em que patamar 
ela deve ser estabelecida, uma vez que se trata de uma narrativa em ascensão 
que mobiliza diversos sujeitos sociais, segmentos e instituições e interesses. A 
questão da diversidade cultural agrega diversos níveis de participação e de in-
teresse, podendo ser “moeda de apropria ção demagógica da diferença quanto 
um espelho das reivindi cações por direitos que se produzem em espaços de 
discussões e nas manifestações das ruas” (CAVALCANTI, 2008, p. 85).

Outro alerta feito por Cavalcanti (2008), diz respeito ao cuidado com a naturali-
zação da diversidade cultural, como se as trocas e as fusões culturais sempre tives-
sem existido dando uma ideia de uma “eterna mistura” entre as culturas, negando, 
de certa forma, a existência de culturas “puras”. O discurso que contesta a existên-
cia de normas, consensos e coesão social nas sociedades humanas e defende a 
“mistura indistinta e abertas das referências culturais” é um tipo de posicionamen-
to que favorece o liberalismo econômico (CAVALCANTI, 2008, p. 82).

É importante estarmos alertas para o problema ético da naturalização (ou do es-
sencialismo) com relação à fragmentação das diferenças de gênero, étnico-racial, de 
orientação sexual, de religião, entre outros, ao defender uma abordagem transversal 
e integrada dessas dimensões, as quais estão intimamente imbricados na vida social 
e na história das sociedades. A autora acredita que uma ação dessa natureza colabo-
ra para a ampliação da cidadania e o acesso a ela pelos negros, indígenas, mulheres 
e homossexuais. A família e a escola têm um papel fundamental na socialização dos 
indivíduos e na construção de identidades de gênero, de atitudes plurais com rela-
ção às orientações sexuais, religiosas e étnico-raciais (HEILBORN, 2009). Nesse senti-
do, Carrara (2009, p. 59) diz que a “escola tem grande responsabilidade no processo 
de formação de futuros cidadãos e cidadãs, ao desnaturalizar e desconstruir as dife-
renças de gênero, questionando as desigualdades daí decorrentes”. 
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Outro aspecto a ser considerado na análise da diversidade cultural é a imposição de 
modelos culturais globais sobre os modelos locais (sobretudo as periferias do mundo), 
seja pelo mercado de bens e serviços e pelos monopólios dos meios de comunicação, 
seja pelas fórmulas de tecnologia que alavancam os processos de modernização das so-
ciedades. Na transculturalidade global, as culturas marginalizadas, emergentes e tradicio-
nais ficam à margem do que é definido como progresso humano (CAVALCANTI, 2008). 

As observações de Rubim e Calabre (2009) reafirmam esse entendimento diante 
da situação polarizada e desconfortável na qual está inserida a questão da diversidade 
cultural. Para os autores, são muitos os obstáculos à diversidade cultural, como todas 
as concentrações de poder com seus “conglomerados econômicos, típicos da globa-
lização neoliberal; mídia orientada pela lógica do mercado; Estados poderosos; ideá-
rios machistas, racistas, homofóbicos; e religiões intolerantes; além das desigualdades 
sociais e dos desequilíbrios regionais, principalmente entre cidade e campo” (RUBIM e 
CALABRE, 2009, p. 36). Eles ainda explicitam que a sociedade capitalista não é propria-
mente um ambiente adequado para seu exercício, pois, diante de tantas desigualda-
des no mundo, é difícil lidar com a diferença. Nesse sentido, a diversidade tanto pode 
ser uma ferramenta para a reprodução, como para a contestação da hegemonia. 

Vimos que a diversidade cultural não é um tema inocen-
te, ele está rodeado de interesses internacionais e nacionais. No 
plano internacional, os embates são travados entre os interesses 
econômicos e monopolistas de grupos hegemônicos detentores 
do mercado global e as reações políticas encampadas pela ONU 
em respostas às reivindicações de grupos e organizações sociais, 
que almejam por garantia de respeito e promoção de expressões 
culturais de populações e noções submetidas a processos de des-
caracterização de seus símbolos identitários. No nível nacional, 
os embates se dão em torno das lutas por “políticas de reconhe-
cimento e promoção de manifestações culturais das populações 
até então mantidas na periferia do sistema oficial da cultura”(-
CAVALCANTI, 2008, p. 81). No cenário brasileiro, o que temos vis-
to são inúmeros debates e manifestações públicas em torno da 
questão das políticas públicas para a diversidade cultural, cujo 
foco é o que e a quem interessa tal tipo de política. 

Em 2001, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultu-
ra (UNESCO) aprovou a Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural. No Artigo 
1 (A diversidade cultural, patrimônio comum da humanidade) do Capítulo Identi-
dade, Diversidade e Pluralismo é garantida a questão da importância da diversida-
de das culturas como patrimônio da humanidade e como fonte de intercâmbios, de 
inovação e de criatividade. “A cultura adquire formas diversas através do tempo e do 
espaço. Essa diversidade se manifesta na originalidade e na pluralidade de identida-
des que caracterizam os grupos e as sociedades que compõem a humanidade”. En-
quanto patrimônio comum da humanidade ela deve ser “reconhecida e consolidada 
em beneficio das gerações presentes e futuras” (PARIS, 2002, p.3). 

Nesse documento, a diversidade cultural é pensada como patrimônio da huma-
nidade e “refere-se à multiplicidade de formas pelas quais as culturas dos grupos e 
sociedades encontram sua expressão. Tais expressões são transmitidas entre e den-
tro dos grupos e sociedades. A diversidade cultural se manifesta não apenas nas 
variadas formas pelas quais se expressa, se enriquece e se transmite o patrimônio 

▲
Mulheres girafa: 

Fonte: http://iseu-tribos.
blogspot.com.br/2011/05/

mulheres-girafa-fonte-
galeria-de.html
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cultural da humanidade mediante a variedade das expressões 
culturais, mas também através dos diversos modos de criação, 
produção, difusão, distribuição e fruição das expressões cultu-
rais, quaisquer que sejam os meios e tecnologias empregados” 
(PARIS, 2005, p.6). 

Por outro lado, não basta a preocupação crescente no que 
tange a proteção e promoção de expressões culturais manifes-
tada pela UNESCO. O que temos presenciado é uma luta feroz 
dos sujeitos, grupos sociais e instituições para garantir o direito 
e o respeito à diversidade, e porque não dizer, a diferença e a 
igualdade de acesso à cidadania e aos direitos. Isso mostra que 
o maior desafio da diversidade cultural não é o reconhecimento 
de sua existência, mas a garantia de sua execução, sua prática. 

Cavalcanti (2008) traz mais um aspecto para nossa discussão 
sobre a diversidade. Trata-se do debate em torno das políticas 
para salvaguarda da diversidade cultural vindas das populações 
mobilizadas. Estas têm enfrentado os processos de globalização 
e combatido o entendimento de muitos folcloristas de que as 
culturas populares são coisas “engessadas” e inertes, oriundas de sujeitos e populações 
desmobilizados. A questão da salvaguarda dessas formas de cultura tem gerado deba-
tes e acordos multilaterais, mas também mobilizado novos atores em níveis globais e 
locais que vêm fazendo frente ao processo de homogeneização cultural e de descons-
trução da diversidade cultural. Um dos problemas colocados para os produtores de 
cultura diz respeito às dificuldades para potencializar a diversidade cultural. 

Carvalho (2010, p. 81) considera as culturas populares como “[...] um 
conjunto de formas culturais – música, dança, autos dramáticos, poesia, ar-
tesanato, ciência sobre a saúde, formas rituais, tradições de espiritualidades 
–, que foram criadas, desenvolvidas e preservadas pelas comunidades, com 
relativa independência das instituições oficiais do Estado, ainda que 
estabelecendo com elas relações constantes de troca e delas recebendo al-
gum apoio eventual ou parcial”. 

Por outro lado, as políticas e ações de promoção da diversidade precisam 
considerar, além de desnaturalizar as desigualdades, o caráter ambíguo da cultu-
ra, ou seja, sua capacidade de autoperpetuar-se e de renovar-se, ou inventar-se, 
de transformar-se. Pois como você já 
pode perceber, muitas vezes a cultu-
ra é pensada como algo imutável que 
tende a se reproduzir sem perder suas 
características. 

É importante também lembrar que 
a preservação de práticas culturais tra-
dicionais depende da significação dos 
grupos sociais, daquilo que cada um 
deles reconhece como relevante para 
ser transmitido para futuras gerações. A 
salvaguarda da diversidade cultural e a 
inclusão social por meio dela implicam 
acordos multilaterais dos países e deci-

A diversidade cultural se 
manifesta não apenas nas 
variadas formas pelas quais 
se expressa, se enriquece e se 
transmite o patrimônio cultural 
da humanidade mediante 
a variedade das expressões 
culturais, mas também através 
dos diversos modos de criação, 
produção, difusão, distribuição e 
fruição das expressões culturais, 
quaisquer que sejam os meios e 
tecnologias empregados.

Processo de 
homogeneização 
cultural
Fonte: http://www.
meioambiente.ufrn.br/
index.php/nggallery/
page/3?p=5462

▼
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sões de organizações locais, tendo em vista o processo crescente de homogeneiza-
ção cultural. Nesse sentido, Cavalcanti (2008, p. 85) observa que “a diversidade cultu-
ral, portanto, envolve vários níveis de interesse e de participação”. É notória a gradual 
conquista de espaço político por parte de muitas minorias étnicas e sociais devido às 
mobilizações sociais e algumas políticas de promoção da diversidade cultural. Veja o 
que assinala Carrara (2009, p. 21) sobre o mundo atual: 

A cidade contemporânea, por outro lado, longe de ser o lugar da 
homogeneidade cultural, é marcada pelo encontro – e pelo con-
flito – de diferentes grupos. As diferenças são fruto não apenas 
das desigualdades sociais, já que encontramos mais diferenças 
do que as divisões entre as classes sociais.

Representações sociais 
e diversidade 

Perceba que para pensarmos a questão da diversidade cultural e da mobiliza-
ção social foi importante revermos a ideia de cultura como civilidade ou a moda 
clássica dos antropólogos. Reflita sobre sua experiência profissional e também 
como sujeito social e perceba que muitas das atitudes que temos em relação aos 
outros (ou aos alteros) são baseadas nas concepções que elaboramos sobre o que 
é ou não considerado cultura para cada um de nós, bem como nos contextos so-
ciais nos quais interagimos. Muitas vezes, a partir do entendimento que temos de 
cultura, fazemos nossos julgamentos de valor diante das culturas dos outros gru-
pos diferentes do nosso, e até das práticas existentes em nosso contexto, as quais 
não são referendadas positivamente por nós ou pelo grupo de pertença. 

Daí é que surgem tantos preconceitos e atitudes discriminatórias sobre os va-
lores e as práticas culturais. Para isso, é importante entendermos que é a partir de 
representações (individual e coletiva) que elaboramos explicações sobre o mundo 
humano, social e sobrenatural, as quais vão orientar parte de nossas ações na nos-
sa vida cotidiana. Grande parte das nossas atitudes etnocêntricas diante dos valores 
culturais dos outros é formulada a partir das representações que temos sobre eles. 

Etnocentrismo é um termo criado pela antropologia para descrever o senti-
mento de estranhamento ou a reação diante da alteridade (costumes, cultura) de 
outros povos e a avaliação de modos de vida diferentes a partir dos valores e nor-
mas de sua própria cultura. Contudo, apesar de ser um fenômeno que caracteriza 
todas as sociedades humanas, atitudes etnocêntricas exacerbadas podem gerar 
preconceitos e discriminação e resultar em práticas de etnocídio e de genocídio.

No texto “Antropologia e o mundo contemporâneo: cultura e diversida-
de”, Ornar Ribeiro Thomaz traz uma discussão interessante sobre a questão do 
etnocentrismo. Uma leitura necessária para o entendimento dessa questão.

Vimos o quanto é difícil o acesso e o exercício da diversidade diante dos inú-
meros entraves para que ela seja garantida. Um desses entraves diz respeito às 
questões das representações sociais. Mesmo não sendo nosso objetivo aqui fa-
zer uma discussão aprofundada desse conceito, vamos pontuar algumas ideias 
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sobre elas para que você possa perceber e repensar sua prática em sala de aula 
e no campo da cultura. Se a identidade pode ser resumida como um sentimento 
de pertencimento a alguma coisa, lugar, pessoa, ser, esse sentimento tem rela-
ção com as representações sociais ou individuais que os sujeitos interiorizam ou 
criam sobre cada coisa que está no mundo. 

Para um entendimento sobre a questão da identidade como movimen-
to, consultar Stuart Hall, na obra Identidade na pós-modernidade, e Zygmunt 
Bauman, em Comunidade. 

Para o aprofundamento do tema da representação social e de seu papel na 
institucionalização e reprodução de práticas preconceituosas, com relação à di-
versidade cultural e na invisibilidade da cultura como prática humana, cultural e 
histórica, leia o artigo “Cultura, ideologia e representações sociais”, de Alípio de 
Sousa Filho. Você verá que por meio da ideologia (ou das representações ideo-
lógicas), a condição de coisa construída da realidade social é naturalizada, uni-
versalizada e eternizada. Lendo o texto, você entenderá porque a ideologia é um 
entrave para o entendimento e o exercício da diversidade cultural e da diversida-
de dos indivíduos. 

A partir de Sousa Filho (2009) e de outros autores, estamos pensando as re-
presentações simbólicas como produto da atividade humana concreta, resultan-
te de interpretações da realidade social, encontrando-se primeiramente na lín-
gua, depois em outras formas sociais. A realidade social é, pois, uma construção, 
cujas partes constituintes – material e ideal – não estão em oposição, mas interli-
gadas, fazendo surgirem as representações. O mundo ideal, tanto quanto o mun-
do real, é elaborado no âmbito do pensamento e, desta maneira, as represen-
tações tornam presentes ao pensamento ‘realidades’ exteriores ou interiores ao 
homem. Cabe, então, ao pensamento a interpretação da realidade, para, a partir 
desta, organizar as relações dos homens entre si e com a natureza e, finalmente, 
considerar legítimas ou ilegítimas essas relações. 

Nessa perspectiva, podemos pensar, assim como Sousa Filho (2004, s.p.), que 
há uma relação intrínseca entre cultura, ideologia e representações. “É no espaço 
da sociedade que os atores constroem práticas que fazem emergir representa-
ções que sustentam e constroem a própria existência social”. Por meio do traba-
lho das representações ideológicas, o caráter histórico e fundante das práticas 
sociais desaparece e elas se naturalizam, tornando-se sagradas e imutáveis. Esse 
processo se realiza porque as categorias do pensamento tanto expressam como 
explicam, justificam e questionam a realidade social. 

Como categorias de pensamento, as representações são uma das formas de 
conhecermos e reconhecermos o mundo e darmos sentido à existência social. 
Elas não são estáticas, mas dinâmicas e móveis; e é por meio delas que o ima-
ginário, o simbólico e a ideologia se expressam. O fato de acreditarmos que a 
realidade é do modo como ela se apresenta se deve à força das representações 
simbólicas que procuram evidências nos dados da natureza e no corpo para se 
constituírem, como acontece no caso das construções sobre gênero, etnia, ali-
mentação, arte, sexualidade, entre outros. 

Se a realidade é indeterminada, como pensam Bauman (2012), Sousa Filho 
(2009) e Castoriadis (1982), o caminho da criação sócio-histórica está aberto. Só 
desse modo podemos pensar a possibilidade de criação da sociedade e do indi-
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víduo assim como as novas formas de ser e de comportar-se no mundo. Somen-
te um entendimento de cultura como práxis poderá dar conta de compreender 
a diversidade cultural e fazer proposições para o questionamento e a reformu-
lação de representações sociais que conspiram contra a proteção e a promoção 
das diferentes expressões culturais que formam nossa sociedade. 
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Hora de praticar!
1. De acordo com as considerações apresentadas, quais são os entraves para pro-

moção do acesso, do exercício e da ampliação da diversidade cultural por parte, 
sobretudo, das minorias étnico-raciais, sexuais, religiosos, sociais, periféricas, eco-
nômicas, etc

2. Vimos que a diversidade é usada de forma demagógica e concentrada por gover-
nos e outros gestores nacionais e internacionais, de forma reivindicatória por mo-
vimentos sociais organizados ou não, de forma mercadológica e ideológica pelas 
mídias. Com base nessa reflexão, apresente exemplos reais de cada uma dessas 
situações em que a diversidade cultural assume uma posição central para esses 
agentes. 

Leia o texto “O caleidoscópio da cultura”, de Lilia Moritz Schwarcz, e elabore um 
comentário analítico sobre ele, considerando as críticas formuladas por Bauman so-
bre os dois discursos e sua proposta de cultura como práxis no texto “Introdução” e 
por outros autores com relação aos dois discursos sobre cultura. Não se esqueça de 
que se você possuir um caleidoscópio tente olhar para o mundo pela lente dele! 

Este texto (Schwarcz) está disponível no endereço eletrônico:
http://www.revistadehistoria.com.br/secao/conteudo-complementar/o-ca-
leidoscopio-da-cultura.
Este texto (Bauman) está disponível no endereço eletrônico:
http://xa.yimg.com/kq/groups/18176607/133031588/name/Ensaios+so-
bre+o+conceito+de+cultura+-+Zygmunt+Bauman.pdf

Com base nos argumentos defendidos por Alípio de Sousa Filho, no artigo 
“Cultura, ideologia e representações sociais”, elabore uma enquete com o objetivo de: 

1. Investigar as representações sociais (o que eles pensam) sobre as práticas de se-
xualidades presentes em sua realidade social, com o intuito de perceber se elas 
são concebidas como práticas criadas por eles (fruto de escolhas pessoais e so-
ciais) ou como herança biológica ou sagrada.

2. Discuta os resultados da enquete com os alunos, procurando relacioná-los com 
os pressupostos do texto lido. 
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Hora de pesquisar!

Leituras obrigatórias 

BARROS, José Márcio. Cultura, diversidade e os desafios do desenvolvimento hu-
mano. In: BARROS, J. M. (Org.) Diversidade Cultural: da proteção à promoção. 
Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2008. p. 15-23. Disponível em: <http://obser-
vatoriodadiversidade.org.br/site/wp-content/uploads/2011/11/WEB_Diversidade-
-cultural_080211.pdf>. Acesso em: 05 out. 2014. 

Nesse texto, você encontra uma discussão crítica sobre a relação entre cultu-
ra e diversidade, considerando os diferentes contextos e modelos construídos no 
plano histórico e político.

BAUMAN, Zygmunt. Introdução. In: Ensaios sobre o conceito de cultura. Rio 
Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2012. p. 7-28. <Disponível em: http://xa.yimg.com/kq/
groups/18176607/133031588/name/Ensaios+sobre+o+conceito+de+cultura+-+-
Zygmunt+Bauman.pdf> Acesso em: 05 mai. 2014.

Nesse texto, você vai perceber que a cultura é uma prática humana e histó-
rica, de caráter dinâmico, estando, portando, sujeita tanto à autoperpetuação 
quanto a mudanças. Também vai perceber que os dois discursos criados sobre a 
noção de cultura quando aplicados separadamente não dão conta de explicar a 
condição de práxis da vida social e humana. 

CAVALCANTI,Bruno César. Narrativas de Cultura e Movimento dos Atores: Ru-
mos e riscos das políticas para a diversidade cultural. Salvador-BA, 2007. ENECULT, 
realizado em Salvador entre 23 e 25 de maio de 2007. Disponível em: <https://
repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ufba/140/1/Transversalidades%20da%20Cultura.
pdf> Acesso em: 10 Ago. 2014. 

Aqui, você encontra uma discussão sobre a noção de diversidade cultural e 
os riscos sobre as políticas e sobre diversidade cultural, que não consideram a 
dinâmica cultural e os interesses que estão implicados na questão. 

CARRARA, Sérgio. Educação, diferença, diversidade e desigualdade. In: Gênero e 
diversidade da escola: formação de professoras/ES em gênero, orientação se-
xual e relações étnico-raciais. Livro de conteúdo. Rio de Janeiro: CEPESC; Brasília: 
SPM, 2009. p. 14-37.
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SOUSA FILHO, Alípio. Cultura, ideologia e representações. Disponível em<ht-
tp://www.cchla.ufrn.br/alipiosousa/index_arquivos/ARTIGOS%20ACADEMICOS/
ARTIGOS_PDF/Cultura,%20ideologia%20e%20representacoes.pdf>. Acesso em: 07 
out. 2014. 

Esse artigo apresenta uma discussão sobre o papel da ideologia (represen-
tações ideológicas) na invisibilidade do caráter de coisa construída da realidade 
social e na reprodução de práticas culturais conservadoras e discriminatórias em 
relação às diferenças culturais e às escolhas dos indivíduos. 

THOMPSON, John. O conceito de cultura. In: THOMPSON, John. Ideologia e cul-
tura moderna: teoria crítica na era dos meios de comunicação de massa. Petró-
polis: Vozes, 1995. p. 164-180. 

Aqui você encontra uma síntese do desenvolvimento do conceito de cultura e 
alguns entraves sobre cada um deles para o entendimento da diversidade cultural.

Bibliografia Complementar 

BERGER, L. Peter. BERGER, Peter; LUCKMANN, Thomas. A construção social da 
realidade. Petrópolis-RJ: Vozes, 1985. 

BAUMAN, Zygmunt. Identidade: entrevista a Benedetto Vecchi. Tradução Carlos 
Alberto Medeiros. Rio Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2005.

HEILBORN, Maria Luiza; ROHDEN, Fabíola. Gênero e diversidade na escola: a am-
pliação do debate. In: Gênero e diversidade da escola: formação de professo-
ras/ES em gênero, orientação sexual e relações étnico-raciais. Livro de conteúdo. 
Rio de Janeiro: CEPESC; Brasília: SPM, 2009.

CARVALHO. José Jorge de ‘Espetacularização’ e ‘canibalização’ das culturas popu-
lares na América Latina. Revista ANTHROPOLÓGICAS, ano 14, vol.21 (1): 39-76 
(2010). Disponível em: <http://www.revista.ufpe.br/revistaanthropologicas/index.
php/revista/article/viewFile/189/140>. Acesso em: 10 out. 2014. 

CASTORIADIS, Cornelius. A instituição imaginária da sociedade. 5 ed. Tradução de Guy 
Reynaud; revisão técnica de Luiz Roberto Salinas Fortes. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982.

EAGLETON, Terry. A idéia de cultura. Tradução Sandra Castello Branco, revisão 
Cezar Mortari. São Paulo: Editora UNESP, 2005. 

GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: LTC, 1989.

SOUSA FILHO, Alípio. Por uma teoria construcionista crítica. Bagoas: estudos gays 
– gêneros e sexualidade. Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Centro de 
Ciências Humanas, Letras e Artes. V. 1, n. 1, jul./dez. 2007. Natal: EDUFRN, 2007. Dis-
ponível em: <http://www.cchla.ufrn.br/bagoas/v01n01art02_sfilho.pdf>. Acesso 
em: 10 mar. 2014.

RUBIM, Antonio Albino Canelas; CALABRE, Lia. Políticas e diversidade cultural no 
Brasil. Revista Observatório Itaú Cultural / OIC - n. 8 (abr./jul. 2009). – São Paulo, 
SP: Itaú Cultural, 2009. P. 37-40.

THOMAZ, Omar Ribeiro. A antropologia e o mundo contemporâneo: cultura e diversida-
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de. In:SILVA, Aracy Lopes da; GRUPIONI, Luís Donizete Benzi.A temática indígena na es-
cola: novos subsídios para professores de 1º e 2º graus. Brasília: MEC/MARI/UNESCO, 1995. 
p. 425-444. Disponível em: <http://www.pineb.ffch.ufba.br/downloads/1244392794A_Te-
matica_Indigena_na_Escola_Aracy.pdf>. Acesso em: 08 mai. 2014.

Webibliografia

PARIS. UNESCO. Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das 
Expressões Culturais. 2005. Disponível em <http://www.cultura.gov.br/site/wp-
content/uploads/2007/11/convencaodiversidade_oficial_1174079123.pdf> Acesso 
em: 14 set. 2014.

PARIS. UNESCO. Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural. 2002. Dis-
ponível em: <http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001271/127160por.pdf>. 
Acesso em: 14 set. 2014.

SCHWARCZ, Lilia Moritz. O caleidoscópio da cultura. Revista do Brasil para quem 
mais entende do assunto. Ed. 2/9/2007 <Disponível em: http:<//www.revistadehis-
toria.com.br/secao/conteudo-complementar/o-caleidoscopio-da-cultura>. Acesso em: 
02 out. 2014. 

Vídeos e filmes

Flor do Deserto (DesertFlower, 2009)
Direção: Sherry Hormann / Duração: 127 min.

Sinopse: o filme descreve a história verídica da modelo 
somaliana Waris Dirie, que fugiu de seu país no intuito de 
escapar de um casamento forjado devido ao seu históri-
co cultural e religioso. No decorrer de sua vida, foi “desco-
berta” acidentalmente por um famoso fotógrafo inglês. A 
partir disso, sua vida mudou de rumo completamente. 

A partir desse filme, você pode discutir com seus alu-
nos o caráter ambíguo da cultura.

FLOR DO DESERTO
Desert Flower

Fonte: http://cinega-
rimpo.com.br/flor-do-

-deserto/#sthash.5W2bAng5.
dpbs
▼
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Para provocar uma discussão sobre a formação da religiosidade cultural bra-
sileira com seus alunos, veja o documentário Mojubá: a cor da cultura, nos ende-
reços eletrônicos :
• https://www.youtube.com/watch?v=sVpOiREXwf4 (A cor da Cultura – parte 1)

• https://www.youtube.com/watch?v=sjeLX3Xk9Hs (A cor da Cultura – parte 2)

• https://www.youtube.com/watch?v=GKH-NkKJT2I (A cor da Cultura – parte 3)

Sites para visitar

http://www.cchla.ufrn.br/bagoas/ - Revista Bagoas (uma revista especiali-
zada em estudos gays, gênero e sexualidade).

http://www.acordacultura.org.br/ - A Cor da Cultura (um projeto educativo 
de valorização da cultura afro-brasileira).

http://observatoriodadiversidade.org.br/site/ - Observatório da Diversida-
de Cultural (uma organização não-governamental que desenvolve programas de 
ação colaborativa entre gestores culturais, artistas, arte-educadores, agentes cul-
turais e pesquisadores).

http://www.videonasaldeias.org.br/ - Vídeo nas Aldeias (projeto precur-
sor na área de produção audiovisual indígena no Brasil. O objetivo do projeto é 
apoiar a luta dos povos indígenas para fortalecer suas identidades e seus patri-
mônios territoriais e culturais, por meio de recursos audiovisuais e de uma pro-
dução compartilhada com os povos indígenas). 





UNIDADE 2

DIVERSIDADE ÉTNICO-RACIAL NA 
ESCOLA (Subtemas: Racismo, Minorias 
Étnicas - Quilombolas, Indígenas, 
Ciganos, entre outros grupos)

UNIDADE  2
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Apresentando a unidade
Estimado(a) aluno(a),

Na Unidade Temática I, você estudou alguns conceitos importantes para 
iniciarmos os estudos e a reflexão sobre os temas que se constituem pontos 
fundamentais sobre cultura e diversidade. Você pode ver como a cultura en-
quanto realização humana se processa como um campo de disputas, historica-
mente construído, sujeito à autoperpetuação, mas também a mudanças cons-
tantes, pois, como fenômeno humano, é resultado do permanente estado de 
interações entre diferentes modos de pensar e de agir. Nesta Unidade, estuda-
remos um tema que tem sido, nos últimos anos do século XX e neste início do 
século XXI, bastante explorado por pesquisadores(as), instituições superiores 
de ensino, entidades representativas dos movimentos étnicos-raciais, socieda-
de civil e objeto de preocupação de governos por meio da abertura de fóruns 
de discussão e da criação de algumas políticas públicas, com a finalidade de de-
bater e encontrar caminhos para solucionar os problemas que advêm da discri-
minação étnico-racial, em todas as esferas sociais, principalmente no âmbito da 
escola. Nesta Unidade, vamos refletir um pouco sobre a questão das diferenças 
étnico-raciais como resultado da convivência de diferentes grupos de homens 
e mulheres (brancos, negros, indígenas, asiáticos, entre outros) como traço in-
delével e resultado do processo de formação da sociedade brasileira. Estudare-
mos também, como o entendimento da convivência baseada no respeito pelo 
outro, e o combate às práticas etnocêntricas e/ou preconceituosas devem ser o 
caminho pelo qual deve trilhar a escola e os educadores que dela fazem parte 
e, para além da escola, a importância de adotarmos essas posturas como parte 
de nossa vida cotidiana. Não apenas no plano da constatação dessa diferença, 
mas buscando compreender como e de onde se originam e quais os problemas 
que provocam os discursos do preconceito contra as diferentes etnias, em parti-
cular, negros e indígenas. Nesse sentido, é fundamental posicionar-se também 
na perspectiva de interferir para mudar a realidade, no que se refere a esses pro-
blemas, como já assinalamos, não apenas na escola. Os textos que escolhemos 
devem ser lidos acuradamente para que você faça discussões qualificadas com 
seu professor/tutor e possa, a partir deles, elaborar sínteses e estruturar propos-
tas para o trabalho com essa temática em sua sala de aula.

Bons estudos!

Objetivos
• Identificar os aspectos constitutivos da diversidade étnico-raciais e 

suas manifestações no âmbito da escola.
• Identificar as ações educacionais que garantam o respeito e a valo-

rização da diversidade cultural, visando combater a discriminação e 
o preconceito no espaço escolar e na vida cotidiana.
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Fundamentação teórica
Para iniciar a conversa...
Para iniciar nossos estudos sobre a temática das diversidades étnico-raciais, 

sugerimos que você leia o trecho da letra da canção de Arnaldo Antunes que 
apresentamos abaixo:

Inclassificáveis 
(Arnaldo Antunes)
que preto, que branco, que índio o quê?
que branco, que índio, que preto o quê?
que índio, que preto, que branco o quê?
que preto branco índio o quê?
branco índio preto o quê?
índio preto branco o quê?
aqui somos mestiços mulatos
cafuzos pardos mamelucos sararás
crilourosguaranisseis e judárabes
orientupisorientupis
ameriquítalos luso nipo caboclos
orientupisorientupis
iberibárbaros indo ciganagôs
somos o que somos
inclassificáveis [...]

Disponível em: http://www.letras.com.br/#!arnaldo-antunes/inclassificaveis. Acesso em: 20 set. 2014.

O trecho da canção de Arnaldo Antunes suscita uma re-
flexão sobre identidade étnico-racial, concorda? Em tom de 
manifesto, o artista se refere à formação do povo brasileiro 
na sua imensa e incontestável diversidade. Ao mesmo tempo, 
chama a atenção para um aspecto importante da formação 
de uma identidade, que não pode ser compreendida apenas 
a partir de uma ou duas etnias que são parte dessa diversida-
de étnica, no trecho: “aqui somos mestiços mulatos/cafuzos 
pardos mamelucos sararás/crilourosguaranisseis e judárabes/
orientupisorientupis/ameriquítalos luso nipo caboclos/orien-
tupisorientupis/iberibárbaros indo ciganagôs [...]” .

Ao mesmo tempo, o autor não apresenta nenhuma des-
sas etnias como superior a outra. Fica bastante claro que o 
que somos enquanto povo brasileiro é resultado dessa misci-
genação étnica e que não devemos perder de vista a contri-
buição de cada uma delas na formação de nossa identidade.

Essa letra pode nos ajudar a pensar, nesta Unidade Temática, sobre a ques-
tão da diversidade étnico-racial no que concerne ao nosso comportamento 
enquanto cidadãos e cidadãs brasileiras, mas, sobretudo em: 1) como essas 
questões que estão presentes na nossa vida cotidiana chegam ao espaço da 
escola e; 2) como os educadores e educadoras devem agir em relação à ques-
tão da diversidade étnico-racial. 

▲
Diversidade Racial:
Fonte: http://www.ufjf.
br/secom/2012/10/22/
curso-a-distancia-em-edu-
cacao-para-as-relacoes-et-
nico-raciais-oferece-150-
-vagas/
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Quando falamos em diversidade étnico-racial, estamos automaticamente nos refe-
rindo a relações entre pessoas e grupos diferentes culturalmente e quase que automa-
ticamente inserindo o debate sobre conceitos como raça, racismo, identidade e etnia. 

Se nosso objetivo aqui é refletir como essas temáticas se apresentam no espa-
ço escolar e de que maneira a escola deve lidar com elas, é evidente que falamos 
de currículo, de como o currículo deve contemplar essas questões na perspectiva 
de mobilizar as energias educacionais presentes na escola sem perder de vista, em 
nenhum momento, a questão da diversidade como parte intrínseca do universo 
educacional formal de qualquer nível: fundamental, médio, superior e EJA.

Há dois passos importantes para responder a essas expectativas. O primeiro 
consiste em buscarmos um pouco das origens e os significados de alguns termos 
que, são capitais para compreendermos a questão do racismo e do preconcei-
to como historicamente construídos. O segundo é podermos, como educadores, 
atuar na construção de uma escola e de um currículo voltado para o combate des-
sas práticas, ao mesmo tempo em que construímos relações pautadas no reconhe-
cimento das diferenças e no respeito pelo outro como parte da pluralidade ineren-
te a qualquer espaço social, principalmente no âmbito da escola. 

Raça e racismo
Inicialmente utilizado nas ciências naturais, o termo Raça tem origem no latim 

(rattio) e depois na língua italiana (razza). Durante muitos séculos, foi usado para 
classificar plantas e animais, mais tarde para designar linhagem genética. A partir do 
século XV, com a chegada dos europeus à América e à África e com a descoberta de 
outros povos, genética e culturalmente diferentes, instaura-se um debate sobre o 
caráter de humanidade desses povos, inclusive tendo como base as teses das escri-
turas sagradas. Durante algum tempo, os africanos, por serem negros, por exemplo, 
eram considerados seres que se situavam entre animais e seres humanos, concepção 
que foi importante para justificar a escravidão (COSTA e SILVA, 2002).

A Pluralidade no 
âmbito da escola

Fonte: http://lounge-
empreendedor.com.

br/2010/07/24/plurali-
dade-bem-ou-mal/

►
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Porém, o conceito de raça, aplicado para classificar os seres humanos, adqui-
re outro status a partir do século XVIII, no Iluminismo. Alguns filósofos e pensa-
dores passaram a defender que

[o]s conceitos e as classificações servem de ferramentas para opera-
cionalizar o pensamento. É neste sentido que o conceito de raça e a 
classificação da diversidade humana em raças teriam servido. Infeliz-
mente, desembocaram numa operação de hierarquização que pavi-
mentou o caminho do racialismo (KABENGELE, 2008, p. 2).

A partir de então, a mentalidade europeia passa a turbinar a ideia de superiori-
dade racial que começara no início da Idade Moderna, apoiando-se nos critérios ge-
néticos. No século XIX, o termo ganha força e sedimenta os discursos da superiorida-
de das raças, culminando no século XX com os deploráveis acontecimentos nazistas 
e stalinistas na Segunda Guerra. No final do século XX, o termo raça se estabelece 
como um conceito retrógrado, perigoso e necessário de ser banido quando se trata 
de pontuar ou reconhecer as diferenças humanas que se afirmam cada vez mais, não 
como superiores e inferiores – biológica e culturalmente -, mas como diferentes. O 
termo raça passa, então, a ser aplicado na perspectiva de distinguir seres humanos 
de outros animais e não mais grupos humanos étnica e biologicamente diferencia-
dos. Nesse sentido, vale aqui citar que

[...] podemos compreender que as raças são, na realidade, constru-
ções sociais, políticas e culturais produzidas nas relações sociais e 
de poder ao longo do processo histórico. Não significam, de forma 
alguma, um dado da natureza. É no contexto da cultura que nós 
aprendemos a enxergar as raças. Isso significa que, aprendemos a 
ver negros e brancos como diferentes na forma como somos edu-
cados e socializados a ponto de essas ditas diferenças serem intro-
jetadas em nossa forma de ser e ver o outro, na nossa subjetivida-
de, nas relações sociais mais amplas (GOMES, 2005, p. 49). 

Os rumos que o termo raça tomou ao longo da história da humanidade oca-
sionaram um fenômeno não menos nefasto: o racismo. Por uma questão óbvia, o 
termo racismo decorre da ideia de raça e é em geral resultado de fortes influências 
ideológicas, sendo, em si, uma distorção grotesca na extrema variedade das possí-
veis relações existentes entre o conceito dessas duas palavras (KABENGELE, 2008).

Como ideologia dos séculos XVIII e XX, o racismo torna-se, dentre os instru-
mentos de dominação de algumas culturas sobre outras, um discurso ao mes-
mo tempo muito poderoso e extremamente perigoso. Deixa de ser uma prática 
instaurada de sociedade para sociedade e passa a ser uma prática entre grupos 
numa mesma sociedade, como forma de separar, com base nas variáveis biológi-
cas dos indivíduos e grupos, bons de maus, superiores de inferiores, capazes de 
incapazes, e por aí vai, instaurando artifícios da discriminação, da exclusão e da 
violência física e simbólica que o legitima.

Enfim, o racismo é
por um lado, um comportamento, uma ação resultante da aver-
são, por vezes, do ódio, em relação a pessoas que possuem um 
pertencimento racial observável por meio de sinais, tais como: 
cor da pele, tipo de cabelo, etc. Ele é por outro lado um conjunto 
de ideias e imagens referente aos grupos humanos que acredi-
tam na existência de raças superiores e inferiores. O racismo tam-
bém resulta da vontade de se impor uma verdade ou uma crença 
particular como única e verdadeira (GOMES, 2005 p.52).
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Etnia
Até aqui vimos como é equivocado tratar da questão da diversidade étni-

co-racial adotando termos como raça para designar diferentes grupos e povos. 
Essa visão baseia-se em um viés biologizante da diversidade e, ao longo da his-
tória, proporcionou aberrações como, por exemplo, o surgimento de ideolo-
gias segregadoras, cuja maior expressão é o preconceito étnico-racial ou, mais 
diretamente, o racismo.

Nos últimos anos do século XX e neste início do XXI, muito se refletiu e se 
avançou nas discussões sobre a diversidade étnico-racial. Alguns termos, que em 
geral eram utilizados para nomear ações ou fenômenos vinculados a essa temá-
tica, começaram a ser questionados, não apenas por uma questão de uso inade-
quado conforme a situação, mas por carregarem semanticamente todo o peso 
do preconceito e da discriminação, como é o caso, por exemplo, do termo raça. 
Bornheim (1999) afirma que o homem e sua condição humana são conduzidos 
pelo sentido da palavra, e como a língua é dinâmica, viva, o significado de um 
termo ou sua obsolescência decorre das relações que vão sendo socialmente re-
definidas. No nosso caso, o termo que cai em desuso - raça - passa a ser substi-
tuído por outro com um caráter mais, digamos, “politicamente correto”: etnia. 

O termo etnia, mas comumente usado na atualidade para designar dife-
rentes culturas, designa “um conjunto de indivíduos que, histórica ou mitologi-
camente, têm um ancestral comum; têm uma língua em comum, uma mesma 
religião ou cosmovisão; uma mesma cultura e moram geograficamente num 
mesmo território” (MUNANGA, 2008, p. 9). 

Nesse sentido, seria mais correto, ao falarmos da diversidade étnico-racial, 
utilizarmos o termo etnia, pois estaríamos, supostamente, evitando incorrer no 
erro de reforçar a visão biologizante aqui, já referida, que o termo raça encerra. 

Diversidade Etino 
Racial 

Fonte: http://
tempestade12d.

blogspot.com.
br/2014/02/

multiculturalismo.html

►
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Acontece que o problema do reconhecimento e do respeito pelas dife-
renças não se resolveria apenas com a substituição do termo raça por etnia. 
Ainda que isso seja um passo importante no processo de superação das prá-
ticas preconceituosas e racistas, a questão que se coloca diz respeito muito 
mais às ações de combate e de negação em estado permanente, em todas as 
esferas do convívio social.

O mesmo autor, ao analisar a questão da diversidade e do lugar em que as 
diferentes populações ocupam em um mesmo país ou no mundo, chama a aten-
ção para o fato de que o uso do termo etnia, em si, não garante a superação do 
preconceito e da segregação que foi instaurada pelas práticas racistas. Diz ele:

alguns fogem do conceito de raça e o substituem pelo conceito 
de etnia considerado como um lexical mais cômodo que o de 
raça, em termos de “fala politicamente correta”. Essa substituição 
não muda em nada à realidade do racismo, pois não destrói a re-
lação hierarquizada entre culturas diferentes que é um dos com-
ponentes do racismo. Ou seja, o racismo hoje praticado nas socie-
dades contemporâneas não precisa mais do conceito de raça ou 
da variante biológica, ele se reformula com base nos conceitos de 
etnia, diferença cultural ou identidade cultural, mas as vítimas de 
hoje são as mesmas de ontem e as raças de ontem são as etnias 
de hoje (MUNANGA, 2008, p. 09).

Ou seja, a questão não é apenas o emprego de termos, embora saibamos 
que isso é também muito importante dentro do conjunto de mudanças que são 
necessárias para que, progressivamente venhamos a superar por completo esse 
odioso problema. É preferível, evidentemente, tratarmos das diferenças utilizan-
do um léxico que denote uma postura crítica em relação ao racismo e ao pre-
conceito a ficarmos reforçando, por meio da própria linguagem, práticas que há 
muito já estão sendo questionadas e combatidas.

Essa é a abordagem que queremos enfatizar aqui. Porém, não apenas no pla-
no das constatações, mas no sentido de proporcionar uma reflexão que deverá 
ser aprofundada pela leitura dos textos, melhor assimilada com as atividades e 
os debates com o seu tutor/professor no ambiente virtual. Para muito além da 
reflexão sobre as origens e conceitos desses problemas no âmbito social mais 
amplo, faz-se necessário questionarmos qual o papel da escola e dos educado-
res na crítica e no combate às práticas de preconceito, racismo e exclusão. Isso 
requer, então, que nos debrucemos sobre essas questões tendo como foco as 
mudanças de postura dos educadores e, em consequência disso, a mudança do 
papel da escola como espaço de realização da diversidade étnico-racial e social.

Mas antes de avançarmos, vamos realizar uma atividade.
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Hora de praticar!
1. Sugerimos que você só avance na leitura da Unidade Temática depois de 

parar e realizar essa atividade. Vamos lá!

Nos textos que até agora usamos como base, Munanga (2008) e Gomes 
(2005) concordam com o fato de que “Tanto o conceito de raça quanto o de et-
nia são hoje ideologicamente manipulados. É esse duplo uso que cria confusão 
na mente dos jovens pesquisadores ou iniciantes. A confusão está justamente 
no uso não claramente definido dos conceitos de raça e etnia que se refletem 
bem nas expressões tais como as de ‘identidade racial negra’, ‘identidade étnica 
negra’, ‘identidade étnico-racial negra’, etc” (MUNANGA, 2008, p. 9). 

a. Considerando toda a discussão feita sobre raça, racismo, etnia e identidade 
discuta, com base nas reflexões dos autores, por que a questão da supera-
ção do preconceito e do racismo vai mais além da substituição de alguns 
termos como raça e etnia.

b. Embora não se refiram especificamente à escola, ao afirmar que tanto o 
conceito de raça quanto o de etnia são manipulados ideologicamente, os 
autores chamam a atenção para um processo de dinâmica no trato das 
questões da diversidade étnico-racial que coloca grandes desafios para o 
educador e a escola, independentemente do nível. 

Explique em que residem esses desafios e qual a importância de se com-
preender a questão do preconceito, do racismo e da exclusão numa perspectiva 
da construção histórica.
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Diversidade étnico-racial, a 
escola e o currículo

Vamos começar essa seção pensan-
do no seguinte problema: o Brasil é um 
país de dimensões geográficas conti-
nentais. Apesar de falar o mesmo idio-
ma, é composto por uma enorme varie-
dade de culturas em cada uma das suas 
regiões e estados. Você deve concordar 
que essa diversidade de culturas impõe 
a necessidade de se pensar um sistema 
educacional com condições de atender 
de maneira específica cada uma das de-
mandas que se configura em cada um 
desses espaços diferenciados. Então, te-
mos a seguinte questão: qual seria o as-
pecto mais importante a ser levado em 
conta por uma escola de um determina-
do bairro, numa cidade, de um estado 
das cinco regiões que compõem o território brasileiro?

A resposta a essa indagação só seria possível se, ao pensarmos a necessida-
de de contemplarmos a questão da diversidade como ponto importante para a 
educação, penssássemos no papel que tem o currículo escolar.

Se a diversidade cultural faz parte do ser humano e se a escola é o espaço 
em que hoje essa diversidade se expressa, então o ambiente escolar deve se or-
ganizar para não perder de vista o fato de que deve ter como centro de sua ação 
o trabalho voltado para essa diversidade. E isso só poderá ocorrer se o principal 
instrumento de orientação das práticas escolares – o currículo – contemplar os 
aspectos dessa diversidade, já que

o currículo pode ser considerado uma atividade produtiva e pos-
sui um aspecto político que pode ser visto em dois sentidos: em 
suas ações (aquilo que fazemos) e em seus efeitos (o que ele nos 
faz). Também pode ser considerado um discurso que, ao corpo-
rificar narrativas particulares sobre o indivíduo e a sociedade. As 
discussões sobre currículo incorporam, com maior ou menor ên-
fase, debates sobre os conhecimentos escolares, os procedimen-
tos pedagógicos, as relações sociais, os valores e as identidades 
dos nossos alunos e alunas (GOMES, 2007, p. 23-24).

Portanto, é somente como projeto coletivo contido no currículo como cons-
trução coletiva e como vivência cotidiana, que a escola pode dar respostas para, 
entre outras questões como essa, da diversidade étnico-racial.

Como você já estudou na primeira Unidade, “do ponto de vista cultural, a 
diversidade pode ser entendida como a construção histórica, cultural e social 
das diferenças” (GOMES, 2007, p. 23-24). Nesse sentido, podemos afirmar que 
até os aspectos mais visíveis das diferenças só podem ser explicados se os con-
cebermos como construção histórica. O ser humano é um sujeito histórico, e 
a cultura é resultado do processo das interações do homem com a natureza e 

▲
Escola: trabalho 
voltado para a 
diversidade
Fonte: http://www.
mauriciodenassau.
edu.br/noticia/exibir/
nid/292/cid/7/fid/1
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com os demais, os outros “diferentes” grupos humanos. É dessa forma que cada 
grupo estabelece para si formas diferenciadas de relacionamento com a natu-
reza, com os que pertencem ao seu grupo e com os outros pertencentes a gru-
pos diferentes do seu. E essas diferenças se expressam nos mais variados âmbi-
tos e sob as mais variadas expressões: do campo para a cidade, de uma cidade 
para outra, de um bairro para outro e por aí vai. As diferenças não se limitam 
apenas à questão das formas de organização social, mas também estão relacio-
nadas às características étnico-raciais. Ademais, as diferenças estão presentes 
em qualquer sociedade e perpassam todos os níveis de relacionamento entre 
sujeitos e grupos, principalmente na escola.

Dito isso, uma questão é posta como fundamental nesse esforço de refle-
xão: de que maneira a escola, como espaço de encontro dessa diversidade, deve 
atuar para inibir ou não deixar vingar as práticas e atitudes que sejam contrárias 
ao convívio no respeito às diferenças que estão presentes nela?

No início dessa seção, já apontamos um dos elementos fundamentais para 
que a escola paute sua atuação tendo como eixo referencial o reconhecimento 
das diferenças, o respeito pelos diferentes, em todos os níveis: o currículo.

É, portanto, nessa perspectiva que apontamos outro texto da socióloga Nil-
ma Lino Gomes, intitulado “Indagações sobre o currículo: diversidade e currícu-
lo”, para discutir a questão da diversidade étnico-racial no contexto da educação 
escolar. Este texto faz parte de um conjunto de materiais publicado pelo MEC 
através do Departamento de Políticas de Educação Infantil e Ensino Fundamen-
tal - DPE, vinculado à Secretaria de Educação Básica – SEB. O texto discute aspec-
tos importantes do currículo no que diz respeito à atuação da escola no enfren-
tamento das questões relativas à diversidade étnico-racial. Parte de uma reflexão 
geral sobre currículo e foca nas questões relacionadas com a diversidade como 
um aspecto a ser considerado como fulcral na construção e na experiência do 
currículo na escola. E não somente no que tange as questões da diversidade 
numa perspectiva conceitual, mas abrindo e apontando caminhos epistemológi-

Diversidade:
Fonte: http://www.

scfamilylaw.com/
jenny-stevens-mo-

derate-2014-annual-
-guardian-ad-litem-

-training/

►
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cos e metodológicos para o trabalho no combate ao preconceito na escola. Entre 
os aspectos abordados, destacam-se: “diversidade biológica e currículo; diversi-
dade cultural e currículo; a luta política pelo direito à diversidade; diversidade e 
conhecimento; diversidade e ética; diversidade e organização dos tempos e es-
paços escolares” (GOMES, 2007, p. 20).

O centro de toda reflexão é o fato de que o “discurso, a compreensão e o tra-
to pedagógico da diversidade vão muito além da visão romântica do elogio à di-
ferença ou da visão negativa que advoga que, ao falarmos sobre a diversidade 
corremos o risco de discriminar os ditos diferentes” (GOMES, 2007, p. 19).

É imprescindível, portanto, o questionamento da nossa atuação como edu-
cadores no sentido de questionarmos que concepções de diversidade, de currí-
culo, de escola e de sociedade permeiam nossa prática e a nossa relação com os 
nossos alunos. É na busca para responder a essa indagação básica que podemos 
compreender de forma mais clara o nosso papel de educadores frente a essa 
questão da diversidade.

Atividade 2

A atividade que propomos agora tem por base as discussões feitas por Go-
mes (2007) no texto: “Indagações sobre o currículo: diversidade e currículo”. 

A certa altura de seu texto Gomes (2007, p. 28) afirma que “A escola e seu cur-
rículo não demonstram dificuldade de assumir que temos múltiplas culturas. Essa 
situação possibilita o reconhecimento da cultura docente, do aluno e da comuni-
dade, a presença da cultura escolar, mas não questiona o lugar que a diversidade 
de culturas ocupa na escola. Mais do que múltiplas, as culturas diferem entre si”.

Essa dificuldade de questionar o lugar que a diversidade de culturas ocupa 
na escola, em geral, acaba levando a um trabalho cujo lugar da diversidade é 
visto sob forma muito mais alegórica e muito menos política, questionadora, no 
sentido da construção e implementação do currículo. 

a. Quais os principais pressupostos apontados pela autora do texto, que 
apontam para a superação das dificuldades enfrentadas ao se trabalhar a 
questão da diversidade cultural?

b. A partir da base referencial de toda a prática educativa, que papel o currí-
culo deve desempenhar na superação de tais dificuldades?
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Hora de pesquisar!

Leituras obrigatórias

MUNANGA, Kabengele. Uma abordagem conceitual sobre o conceito de raça, 
racismo, identidade e etnia. Disponível em: <https://www.ufmg.br/inclusaoso-
cial/?p=59>. Acesso em 18 set. 2014. 

Nesse texto, o professor Munanga apresenta uma abordagem histórica dos 
termos raça, racismo, identidade e etnia. A leitura e discussão são fundamentais, 
uma vez que o autor, para além da perspectiva histórica, questiona alguns usos 
indiscriminados desses termos, levando muitas vezes à banalização e ao reforço 
de práticas preconceituosas e excludentes.

GOMES, Nilma Lino. Alguns termos e conceitos presentes no debate sobre relações 
raciais no Brasil: uma breve discussão. In: BRASIL. Educação anti-racista: cami-
nhos abertos pela Lei Federal nº 10.639/03 / Secretaria de Educação Continuada, 
Alfabetização e Diversidade. – Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Edu-
cação Continuada, Alfabetização e Diversidade, 2005. 236 p. (Coleção Educação 
para todos).

Nesse excelente texto, a socióloga Nilma Lino Gomes aprofunda a questão 
do sentido dos termos raça, racismo, etnia e identidade e acrescenta uma refle-
xão de outros conceitos, como preconceito racial, discriminação, democracia ra-
cial, entre outros. De certa forma, aprofunda de maneira bem didática o já didáti-
co texto de Munanga.

______________. Indagações sobre currículo: diversidade e currículo. Brasília: 
Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, 2007.

Nesse texto, Gomes discute como a questão da diversidade deve ser con-
templada no principal documento de orientação das práticas educativas da es-
cola: o currículo. Discute em diversos momentos as dificuldades da comunidade 
escolar e dos educadores em geral em organizarem suas práticas pedagógicas, 
considerando, sempre, a escola como lugar de realização dessa diversidade.
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Leituras complementares

Filme: Entre os Muros da Escola
A difícil tarefa de um professor de Língua Francesa para 
ensinar uma turma, cuja característica é a enorme diversi-
dade: desde as sociais até as étnicas. Um excelente filme 
para ajudar na reflexão sobre a diversidade na escola e 
sobre o papel do professor ao lidar com as diferenças.
Direção: Laurent Cantet
Com: François Bégaudeau
Gênero: Drama
Nacionalidade: França – 2008.

Fonte: http://cinepop.virgula.uol.com.br/cartazes/entreosmurosdaescola.jpg

Artigo

Diversidade étnico-racial, inclusão e equidade na educação brasileira: 
desafios, políticas e práticas
Nilma Lino Gomes 
Disponível em: http://www.anpae.org.br/iberolusobrasileiro2010/cdrom/94.pdf

O debate sobre inclusão, diversidade e equidade na educação começa 
a ocupar um lugar mais destacado, possibilitando indagações, problemati-
zações, desafios e redirecionamentos das políticas e das práticas realizadas 
pelo Ministério da Educação e pela gestão dos sistemas de ensino. No texto, 
Gomes analisa as iniciativas oficiais para inserir, por meio de leis e progra-
mas, a questão da diversidade étnico-racial no ensino e nas escolas.

▲
Filme: Entre os Muros 
da Escola (Entre les 
Murs)
Fonte: https://cinema-
grafado.wordpress.
com/2010/07/20/entre-os-
-muros-da-escola-entre-
-les-murs/
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UNIDADE 3

DIVERSIDADE SEXUAL E DE GÊNERO E 
INCLUSÃO SOCIAL NA ESCOLA

UNIDADE  3



122

Módulo 2  |  Concepções, princípios, diversidade cultural e processos cognitivos

Apresentação
Caríssimo(a) aluno(a), 

Você está iniciando a terceira unidade da disciplina Diversidade cultural e 
inclusão social, que trará contribuições teóricas e práticas sobre as questões 
de gênero, de sexualidade, diversidade sexual e inclusão social na escola. 

A inserção desta discussão no ambiente escolar justifica-se porque a es-
cola é um espaço privilegiado para desconstruções de noções preconceituo-
sas, estereotipadas e discriminatórias sobre essas noções e a construção de 
equidade entre homens e mulheres. Isso porque a discussão da diversidade 
sexual e de gênero tem sido pouco desenvolvida no ambiente escolar. Além 
do mais, ela está amparada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacio-
nal (Lei nº 9.394/96), que assegura o direito a escola de todas as pessoas sem 
discriminação de particularidades ou características específicas de indivíduos 
e grupos sociais. Por outro lado, os cadernos de Temas Transversais, dos Parâ-
metros Curriculares Nacionais (PCN) para o Ensino Fundamental, publicados 
pelo MEC em 1998, são a única referência oficial de tratamento da diversida-
de sexual e de gênero no campo educacional, sendo estas temáticas pouco 
desenvolvidas no ambiente escolar. 

Mesmo assim, em consonância com esses documentos ou por iniciati-
vas de estados e municípios e da sociedade civil organizada, temos visto no 
Brasil algumas iniciativas no ambiente escolar de promoção de discussões 
críticas e transformadoras envolvendo as temáticas do corpo, sexualidade, 
gênero, identidade de gênero e orientação sexual. Um exemplo disso são os 
cursos ofertados a professores que buscam suscitar discussões e questiona-
mentos em torno dessas temáticas. 

Objetivos
O objetivo desta unidade é:

• Conhecer as tendências teóricas que defendem uma perspectiva 
relacional para entendermos as práticas de gênero e de sexuali-
dade como construções humanas e sociais, reproduzidas na rea-
lidade social, e não como determinações biológicas ou naturais. 

• Compreender que, enquanto práticas construídas socialmente, 
as concepções de gênero e a sexualidade estão sujeitos a proces-
sos de mudanças.

• Identificar no cotidiano social e no ambiente escolar relações 
existentes entre o gênero masculino e feminino e outras formas 
de classificação social.
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Fundamentação Teórica

Para começo de conversa...

Vianna e Unbehaum (2004) defendem que o Plano Nacional de Educação 
de 2001 (Lei n° 10.172), embora tendo surgido num contexto de grande mo-
bilização social, trata de forma conservadora os temas de gênero e de orienta-
ção sexual. Conforme esses autores, há uma falta de profissionais da educação 
preparados para lidarem com as questões de gênero, de identidade de gênero 
e de diversidade sexual. Sobre este assunto, Brandt e Junqueira (2007, p. 34) 
ressaltam que embora gestores e formuladores tenham demonstrado sensibi-
lidade e compromisso com as questões de gênero, "as políticas públicas edu-
cacionais não costumam dar a devida atenção às questões relativas a gênero 
e diversidade sexual em suas proposições para os sistemas de ensino e para a 
prática educacional cotidiana das relações escolares". 

Os conceitos de gênero e de sexualidade foram sendo construídos no cam-
po teórico das Ciências Sociais e Humanas. Ao fazer a leitura dos módulos II 
e III do capítulo Educação, diferença, diversidade e desigualdade, do Livro de 
Conteúdo “Gênero e diversidade na escola: formação de professoras/es em gê-
nero, organização social e relações étnico-raciais” (CARRARA, 2009) é possível 
aprofundar seus conhecimentos nessas temáticas. Sugerimos ainda a leitura 
do caderno 4 da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversi-
dade do Ministério da Educação (BRASIL, 2007) que traz o 
título "Gênero e Diversidade Sexual na Escola: reconhecer 
diferenças e superar preconceitos". 

Lendo os dois textos, inicialmente você vai entender 
que o gênero é construído por nós na vida cotidiana, na 
rua, na escola, na mídia, no mundo em que vivemos, sen-
do, portanto, um trabalho da cultura. Entenderá que as 
concepções e práticas existentes sobre homens e mulheres 
são produtos da realidade social e não decorrência da ana-
tomia de seus corpos. Nossos comportamentos em relação 
aos gêneros são frutos de um longo e intenso aprendizado 
sociocultural que nos orienta a agirmos conforme as con-
venções culturais para cada gênero. Entenderá ainda que 
enquanto fruto de convenções sociais, as noções de gêne-
ro podem ser questionadas, criticadas e modificadas pela 
ação dos sujeitos no sentido de se buscar uma equidade 
social entre homens e mulheres no que diz respeito ao 
acesso aos direitos sociais, políticos e civis. Enquanto edu-
cadora ou educador você perceberá que tem um papel im-
portante nesse processo. Pois, como Carrara (2009, p. 51), 
se esses profissionais não tiverem uma atuação crítica e reflexiva sobre as rela-
ções e classificações morais existentes sobre masculino e feminino, eles podem 
reforçar estereótipos e preconceitos de gênero e de orientações sexuais pre-
sentes no ambiente escolar. 

Gênero e diversidade 
na escola: formação 
de professoras/es em 
gênero, organização 
social e relações étnico-
raciais de Sérgio Carrara.

▼
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Lendo o texto de Carrara (2009) você perceberá que 
nos processos de socialização – que acontecem na família, 
na escola e na comunidade – os sujeitos aprendem ou in-
teriorizam as noções de gênero presentes em seu contexto 
social. Verá também que as noções de gênero aprendidas 
na infância – com relação ao que é ser feminino e mascu-
lino – são acirradas e consolidadas na adolescência e po-
dem contribuir para construção da identidade juvenil, que 
reforcem preconceitos e estereótipos sobre os gêneros. É 
aí que a família e a escola se tornam agentes fundamen-
tais “na luta contra o aumento do preconceito e discrimi-
nação direcionados às mulheres e a todos aqueles que não 
correspondem a uma ideal de masculinidade dominante” 
(CARRARA, 2009, p. 48).   

Lendo os textos sugeridos você verá que o conceito de 
gênero foi gestado tanto no movimento feminista, como 
no campo teórico como forma de evidenciar que o sexo 
anatômico não é o elemento definidor das condutas de 
sexualidade da espécie humana. Trata-se de uma catego-
ria relacional, do feminino e do masculino, que considera 
as diferenças e as desigualdades entre os sexos, mas não 

aceita as justificativas sobre a violência e as atitudes preconceituosas e discri-
minatórias no campo político, trabalhista e na educação, sobretudo, com rela-
ção às mulheres. A categoria de gênero surge para questionar o essencialismo 
presente na diferença de sexo que serviu, durante muito tempo, para explicar 
o feminino e o masculino como se fossem naturais, apregoando que mulheres 
são passivas, emotivas e frágeis e os homens são ativos, racionais e fortes. Essa 
perspectiva pensa o gênero como um construto humano, cultual e histórico, 
não existindo naturalmente.   

Ao revisitar os percursos históricos sobre a construção do conceito de gê-
nero, no módulo II e no Caderno 4 da SECAD, você terá condições de entender 
as relações de gênero como construção sociocultural e determinadas situações 

histórico-culturais e políticas que consolidam diferenças 
valorativas entre o masculino e o feminino e que geram 
desigualdades e preconceitos entre esses gêneros. Verá 
que o conceito de gênero, tanto é um importante instru-
mento analítico, como um formidável instrumento político.

A partir dessas leituras você poderá identificar na vida 
social e no ambiente escolar relações existentes entre o 
gênero masculino e feminino e outras formas de classifica-
ção social. Também terá condições de compreender como 
se dá o processo de aprendizado (ou de socialização) das 
questões de gênero e, que papel tem a família e a escola 
na luta contra o aumento de preconceito e de discrimina-
ção direcionado as mulheres e a outros gêneros que não se 
enquadram no ideal de masculinidade dominante em nos-

sa sociedade. Veja ainda, no módulo II, como as convenções sociais sobre gêne-
ro podem influenciar na construção da identidade do adolescente/juvenil e o 
quanto é fundamental a atuação crítica do educador ou educadora no processo 
de desconstrução e de transformação de noções preconceituosas e discriminató-
rias a respeito das questões de gênero nessa fase da vida dos sujeitos.

▲

Gênero e diversidade 
sexual na escola: 

reconhecer diferenças 
e superar preconceitos 

da Secretaria de 
Educação Continuada, 

Alfabetização e 
Diversidade do 

Ministério da Educação..

Gênero surge para questionar 
o essencialismo presente na 

diferença de sexo que explicava 
feminino e masculino como 

naturais, apregoando que 
mulheres são passivas, emotivas 
e frágeis e os homens são ativos, 

racionais e fortes.  
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Lendo o módulo II você poderá entender como as diferenças de gêneros 
influenciam na organização social da vida pública e da vida privada, e contri-
buem para a criação de estereótipos e designações preconceituosas de gêne-
ro. Terá oportunidade de entender outras questões relacionadas a essa temáti-
ca, tais como: a discriminação de gênero em contexto de desigualdade social e 
étnico-racial, as relações entre os movimentos feministas e outros movimentos 
sociais, em que contexto deu-se a primeira onda feminista e a violência de gê-
nero na vida cotidiana e no ambiente escolar. Por último, poderá conhecer e/
ou reconhecer a lei Maria da Penha e alicerçar-se de conhecimentos que lhe 
permitam debater sobre temas correlacionados ao gênero como, por exemplo, 
o aborto, a participação das mulheres no mercado de trabalho, a disciplina e 
o rendimento na sala de aula, o uso da fala e as interações com os jogos e as 
brincadeiras no pátio, dentre outros. 

A leitura do módulo III lhe oportunizará um aprofundamento de seus  co-
nhecimentos sobre sexualidade e orientação sexual e uma melhor percepção 
sobre o fato de que as diferenciações e posições que ocupamos em nossa so-
ciedade não são definidas somente pelo gênero, mas como diz Carrara (2009, 
p. 111), "pela combinação do gênero com outras categorias sociais". Sendo 
assim, este módulo é o momento de analisar "diferentes situações de precon-
ceito e discriminação vivenciados por homens e mulheres em função de suas 
identidades de gênero e de suas orientações sexuais". Para isso, é importante 
revisar o que estudou no módulo II e no Caderno 4 da SECAD, "categoria de 
gênero", para relacioná-la com o material de "orientação social". Partindo do 
entendimento das duas categorias conceituais, você poderá adquirir conheci-
mentos que lhe permitirão fazer uma reflexão sobre os direitos associados à 
sexualidade e entender um pouco sobre o panorama das "mobilizações e a or-
ganização do movimento no Brasil de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, tran-
sexuais e transgêneros (LGBT)" (CARRARA, 2009, p. 111). 

Aprofundando a temática da sexualidade e da orientação sexual é possí-
vel entender as relações entre sexualidade, sociedade e política e entre cor-
po e sexualidade; que as identidades de gênero e as orientações sexuais são 
construídas a partir das convenções sociais e das escolhas dos sujeitos, não 
sendo, portanto, determinadas biológica e naturalmente. Poderá entender ou-
tras questões como sexualidade juvenil, direitos e diversidade social, homofo-
bismo e heterossexismo, direitos reprodutivos e direitos sexuais, maternidade, 
paternidade, contracepção e DST/Aids e abordagens educativas. Por fim, terá a 
oportunidade de perceber, a partir de casos concretos, como lidar com a diver-
sidade de orientações sexuais e de identidade de gênero na escola. 
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Hora de praticar!
A partir das leituras dos textos sugeridos nesta primeira parte da Unida-

de, escreva um texto de no máximo 03 (três) laudas procurando articular as se-
guintes sentenças:

1. O gênero é resultado da cultura e as noções de gênero podem ser questio-
nadas, criticadas e modificadas pela ação dos sujeitos.

2. Os problemas decorrentes da falta de consciência sobre as questões de gê-
nero e sexualidade, e que se revelam nas ações discriminatórias e precon-
ceituosas, devem ser objetos de combate da sociedade como um todo: do 
Estado, da família, da escola, entre outras instituições.

3. A questão da orientação sexual diz respeito a um direito fundamental da 
pessoa, independente de classe social, raça/etnia e deve ser objeto de es-
tudo da escola, a partir dos seus pressupostos curriculares centrais.
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Questões de gênero 
No módulo II, do Livro de Conteúdo “Gênero e diversidade na escola: for-

mação de professoras/es em gênero, organização social e relações étnico-ra-
ciais” (CARRARA, 2009), e no capítulo 2 do Caderno 4 da SECAD (BRASIL, 2007), 
você vai revisar o conceito de gênero e entender como ele vem sendo aborda-
do pelas Ciências Sociais. Verá que estas ciências tomam questões de gênero 
que dizem respeito a discriminação e a violência contra a mulher (um tipo es-
pecífico de desigualdade) e os problemas relacionados ao preconceito contra 
homossexuais, travestis e transgêneros.

Segundo Carrara (2009, p. 42), para as Ciências Sociais 
as noções de gênero – masculino e feminino – e as manei-
ras como essas categorias de entendimento operam nas 
relações sociais de poder entre homens e mulheres – são 
frutos de construções culturais e humanas e não de dife-
renças naturais inerentes aos corpos de homens e mulhe-
res. O conceito de gênero surgiu do diálogo entre o mo-
vimento feminista, suas teorias e as de pesquisadoras de 
diversas disciplinas, e foi elaborado com o intuito de “evi-
denciar que o sexo anatômico não é elemento definidor 
das condutas da espécie humana”. 

Nos padrões criados pelas culturas humanas, as noções de masculino e 
feminino (ou a noção de gênero) dizem respeito ao conjunto de representa-
ções sociais construídas a partir da diferença biológica dos sexos, sendo por-
tanto, plásticas, dinâmicas e flexíveis. Isso justifica porque as elaborações so-
bre os gêneros são construídas socialmente por homens e mulheres ao longo 
da história da humanidade e não são biológicas ou divinas, como é pensado 
pelo senso comum. O conceito de gênero então se refere a “construção social 
do sexo anatômico”, como observa esse autor. Nesse sentido, o “gênero signifi-
ca que homens e mulheres são produtos da realidade social e não decorrência 
da anatomia de seus corpos” (CARRARA, 2009, p. 39). Assim podemos enten-
der que a distribuição de homens e mulheres na vida cotidiana e no mercado 
de trabalho e as desigualdades provenientes desses entendimentos podem ser 
entendidas e atribuídas às assimetrias de gênero e não a reflexos de preferên-
cias naturais de homens e mulheres. 

Veja o que assinala Carrara (2009, p. 41) sobre as concepções e práticas cul-
turais de gênero. Para este autor, elas revelam como dife-
rentes grupos humanos e momentos distintos da história 
“classificam as atividades de trabalho na esfera pública e 
privada, os atributos pessoais e os encargos destinados a 
homens e mulheres no campo da religião, da política, do 
lazer, da educação, dos cuidados com a saúde, sexualida-
de, etc.” 

Sendo assim, é importante destacarmos duas caracte-
rísticas fundamentais que estão implícitas na noção de gê-
nero: sua condição de arbitrariedade cultural, uma vez que 
ela só pode ser compreendida em relação a uma cultura 
específica, e outra é seu caráter relacional, em que a exis-
tência do masculino é percebida em relação à existência 

▲

O conceito de gênero 
precisa ser pensado.
Fonte: Disponível em: 
http://static1.squarespace.
com/
static/539f862
1e4b033a62776b4e4/
t/53d01a53e4b0768eeb
a485bb/1406147179601/
gender.jpg_resized_460_.
jpeg?format=1500w

É importante destacarmos duas 
características fundamentais 
implícitas na noção de 
gênero: sua condição de 
arbitrariedade cultural só pode 
ser compreendida em uma 
cultura específica, e seu caráter 
relacional, em que a existência do 
masculino é percebida em relação 
ao feminino e vice-versa.
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do feminino e vice-versa. 

Perspectiva relacional: um olhar para os 
efeitos

Na discussão sobre gênero, presente nos textos sugeridos para leitura, 
você verá que os autores (assim como outros com os quais dialogamos aqui) 
têm o cuidado em defenderem uma perspectiva relacional nos estudos de gê-
nero. Mesmo que não seja nossa pretensão aqui aprofundarmos uma discus-
são sobre as teorias de gênero, vale a pena tecermos alguns apontamentos a 
respeito da abordagem relacional. Isso porque na busca pela compreensão da 
diversidade das culturas humanas, a ciência antropológica em suas diferentes 
abordagens, tem se utilizado da categoria conceitual de gênero. 

O gênero de acordo com as correntes de pensamentos
No geral, o campo epistêmico com relação à questão do gênero se 

apresenta da seguinte maneira: os americanos (culturalistas) pensam a ca-
tegoria do gênero a partir da diversidade, enquanto os franceses enfocam 
mais em suas análises a dimensão universal e da igualdade. Apesar das di-
visões e disputas por campos epistêmicos, que parecem não terem con-
tribuído muito para um debate sadio e produtivo quanto a percepção de 
elementos universais e culturais, tem-se a proposta construcionista. Trata-
-se de uma tentativa histórico-antropológica que associa, na análise dos 
fenômenos sociais, as configurações particulares e as constantes que são 
construídas nas sociedades. Aqui se percebe um diálogo entre os pressu-
postos culturalistas e estruturalistas, que para muitos teóricos é algo difícil 
de ser associado. A ideia base dessa corrente é a de que tudo é uma cons-
trução social e cultural. 

Entretanto, nem sempre as concepções de masculino e de feminino têm sido 
pensadas numa perspectiva relacional, em que a existência de uma é percebi-
da em relação à existência da outra. O que se observa é que uma grande parte 
dos estudos sobre gênero tem se preocupado em explicar as desigualdades en-
tre homens e mulheres a partir da dicotomia natureza/cultura, do mito do pa-
triarcado ou da relação entre universalismo/particularismo. Malgrado os avanços 
teóricos surgidos na área nas últimas décadas, muito do que já foi gerado nesse 
debate tem contribuído para o aprofundamento dessa assimetria, não apontan-
do novos caminhos para se pensar os mecanismos que estão implicados no pro-
cesso de construção sócio-histórica das desigualdades entre os gêneros. 

É nesse sentido que a prática pedagógica, no que diz respeito às questões 
de diversidade sexual, precisa ser pensada e exercida tendo por base uma pers-
pectiva relacional, uma vez que esta é importante na compreensão do processo 
de construção de identidades de gênero plurais. Pois, numa abordagem dessa 
natureza, o gênero é visto como uma categoria analítica e operacional relacional 
em que as diferenças são pensadas a partir das diferenças biológicas. 

SAIBA MAIS
Para aprofundar sua 

compreensão sobre a 
análise relacional, leia 
o capítulo 1 "Sujeitos 

do sexo/gênero/dese-
jo" do livro de Judith 
Butler "Problemas de 
gênero: feminismo e 

subversão da identida-
de" (2010).
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A ideia é conceber o sexo, o gênero e a sexualidade como construções so-
ciais, mesmo sabendo que muitas delas se apoiam sobre dados da natureza. 
Há aqui uma saída para rompermos com as generalizações ou universalizações 
tão recorrentes nas análises sobre o masculino e feminino, em prol de se perce-
ber as especificidades e a grande variedade de concepções a respeito do que é 
ser homem e ser mulher nas sociedades. Assim, é possível pensarmos as divi-
sões entre homens e mulheres e não apenas reforçarmos essas desigualdades. 
O masculino deve se apreendido a partir do feminino ou o feminino a partir do 
masculino.

Diferenças de gênero e concepções culturais
As leituras teóricas e empíricas sobre a distinção ou diferenciação cul-

tural nem sempre dão conta de perceber que as construções e concep-
ções de feminino e masculino estão imbricadas em complexos sistemas 
simbólicos e culturais que precisam ser compreendidos e explicitados. As 
primeiras leituras sobre as diferenças entre o masculino e feminino ou so-
bre o gênero afirmam ou reafirmam a dominação hegemônica do homem 
sobre a mulher. Talvez isso aconteça porque se tratam de análises etno-
cêntricas feitas por autores, cujo olhar androcêntrico, não permitiu pensar 
a dimensão relacional de tais concepções simbólicas e culturais. 

Uma parte das análises realizadas nas ciências humanas sobre a ca-
tegoria do gênero e das distinções de sexo tem se centrado na busca de 
respostas para a seguinte questão: há uma dominação hegemônica do 
homem sobre a mulher em todas as sociedades? As respostas para esse 
enigma têm sido buscadas em explicações que versam desde a relação 
natureza/cultura, o mito do patriarcado e o universalismo/particularismo. 

◄ Gênero e afetividade.
Fonte: Disponívem em: 
http://anamovimento.
blogspot.com.br/2015/05/
direto-sexuais-e-reproduti-
vos-o-que.html
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É importante registrar que embora a discussão de gênero estivesse 
presente nos estudos da diferença, foi somente na década de 1980 que 
ele aparece enquanto categoria conceitual. Para um entendimento mais 
aprofundado sobre a perspectiva relacional de gênero, consultar o livro de 
Judith Butler, 2003.   

Apesar de estarmos discutindo a importância de uma análise relacional, 
não se descarta a leitura da questão do gênero a partir das representações 
simbólicas. Conforme Sousa Filho (2007), “descortinar as representações sociais 
é tão importante quanto compreender os sentidos e significados que os indi-
víduos dão para as coisas do mundo”. Para serem constituídas elas buscam nas 
evidências biológicas algo para dizer que são a própria realidade. Aqui se ob-
serva uma busca da natureza a seu favor, como acontece com as diferenças de 
sexo na constituição da sexualidade, do parentesco e da ideia de procriação. 
Associamos os elementos da natureza (físico-biológico) e criamos as represen-
tações que vão constituírem-se como visões sobre os elementos naturais. 

Com esse trabalho, muitas vezes, o fato fundante das práticas culturais é 
negado e a representação torna-se a própria realidade. É por meio do trabalho 
duradouro das representações simbólicas que é criada a ideia de hegemonia, 
que vai aparecer em quase todas as culturas, do homem em relação a mulher; 
mas é também por meio dela que pode surgir uma possibilidade de mudança. 
Nesse sentido, é de grande importância a compreensão de lógicas culturais ou 
simbólicas, associada aos significados, aos sentidos e aos valores das práticas 
sociais. 

Reflita o seguinte: ao pensarmos o gênero numa perspectiva relacional po-
demos perceber tanto as lógicas internas a cada contexto, presentes nas repre-
sentações simbólicas, como os significados e sentidos que os indivíduos dão as 
coisas e aos acontecimentos no mundo social e individual. A ideia de relacio-
nal tem relação com o contexto onde as representações são construídas e com 
as circunstâncias em que se posicionam os sujeitos. Vimos na primeira unida-
de, que é por meio do trabalho das representações simbólicas, que a socieda-
de torna indizível a contribuição das mulheres; suas práticas e suas falas não 
aparecem. Nesse sentido, nos lembra Lisboa (1998, p. 134) que a construção 
da identidade de gênero é relacional; “mediada pela cultura e construída atra-
vés de um processo de aproximação (identificação) e distanciamento (diferen-
ciação). A possibilidade em equilibrar estes dois movimentos estaria, portanto, 
também dependente dos homens desconstruírem os significados que têm in-
ternalizados do que é ser mulher”.

Na proposta relacional o que vai ser problematizado são os efeitos e não 
mais as causas dos processos sociais, preocupação esta que tem ocupado mui-
tos teóricos, principalmente aqueles que buscam apreender as origens da do-
minação hegemônica do homem sobre a mulher. Judith Butler (2003, p. 8 - 9) 
rompe com a ideia de identidade primária e binária sobre gênero, sexo e femi-
nino (princípio causal) e procura outra maneira de problematizar essas catego-
rias “que sustentem a hierarquia de gêneros e a heterossexualidade compulsó-
ria”. 

Por meio da crítica genealógica e da análise relacional é possível perce-
ber a complexidade, a dinamicidade e a problemática que envolve a noção de 
“feminino”. Na perspectiva genealógica, reformulada por Foucault a partir de 

SAIBA MAIS
Entendemos por 

lógicas um conjunto de 
associações simbólicas 

que tomam a forma 
de representações e 

que dão existência ao 
mundo social.
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Nietzsche, há um deslocamento na análise, das causas para os efeitos. O foco 
central é o “gênero e a análise relacional”, e não mais a busca pelas origens do 
gênero, nem por uma “verdade íntima do desejo feminino, uma identidade se-
xual genuína ou autêntica que a repressão impede de ver”. O que está em dis-
cussão é o fato de que os investimentos políticos terminam “designando como 
origem e causa categorias de identidade que, na verdade, são efeitos de insti-
tuições, práticas e discursos cujos pontos de origem são múltiplos e difusos”. 

Na perspectiva relacional, o gênero enquanto catego-
ria conceitual e não empírica, é estudado a partir da rela-
ção entre sujeitos socialmente construídos em contextos 
específicos. A proposta é pensar o gênero sempre em rela-
ção a contextos culturais e nem sempre em relação ao fe-
minino e o masculino. O gênero é pensado em seu aspecto 
relacional, ou seja, os estudos e a atuação dos agentes so-
ciais (no caso o educador ou educadora) devem considerar 
os dois ângulos das construções: mulheres e homens, ou 
outros, em relação. Para Butler (2003), não há um sujeito 
universal, mas um conjunto de relações contextuais. Mes-
mo assim, é preciso trazer a discussão o sujeito universal, 
mas partindo-se do particular para o geral, visto que a con-
dição de universalidade não é inerente aos homens, ao contrário, são eles que 
continuamente têm se apropriado dela.

É importante lembrarmos que as diferentes formas de classificação social, 
com relação a pertencimento a classe social, etnia, orientação sexual, religião, 
alimentação, instrução, gênero, dentre outras, são estabelecidas cultural e so-
cialmente e não por questões biológicas ou naturais. Enquanto coisa cons-
truída, essas classificações ganham 
sentidos e significados dependendo 
de cada contexto sociocultural. Para 
isso é importante você relembrar a 
discussão que Alípio Filho faz no ar-
tigo já trabalhado por nós na aula 01. 
Enquanto realidade construída, está 
explícito seu caráter mutável, transfor-
mável e questionável. Lendo o módu-
lo II, do texto de Carrara (2009, p. 45) 
você perceberá que muitas relações 
existentes entre os gêneros definem 
diferentes formas de classificações so-
ciais e atitudes cotidianas, que "sem 
perceber, reforçamos desigualdades e 
a hierarquia de gênero, para não falar 
em preconceitos e estereótipos". 

A proposta é pensar o gênero 
sempre em relação a contextos 
culturais e nem sempre em 
relação ao feminino e o 
masculino. Para Butler (2003), 
não há um sujeito universal, 
mas um conjunto de relações 
contextuais.

▲

Identidade e gênero.
Fonte: Disponível em: 
http://images.medicaldaily.
com/sites/medicaldaily.
com/files/styles/full_bre-
akpoints_theme_me-
dicaldaily_desktop_1x/
public/2015/03/01/
unidentifiable-genders.
jpg?itok=xodFh-xG
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Diversidade e cultura nas Diretrizes Curriculares Nacionais
É importante observar o que garante as Diretrizes Curriculares Nacio-

nais para o Ensino Médio, aprovadas em 04 de maio de 2011 pelo Conse-
lho Nacional da Educação/ MEC, no que diz respeito a uma educação in-
clusiva e pautada no direito e no respeito a diversidade cultural e humana.  
"Para que se conquiste a inclusão social, a educação escolar deve funda-
mentar-se na ética e nos valores da liberdade, justiça social, pluralidade, 
solidariedade e sustentabilidade, cuja finalidade é o pleno desenvolvi-
mento de seus sujeitos, nas dimensões individual e social de cidadãos 
conscientes de seus direitos e deveres, compromissados com a transfor-
mação social. 

Diante dessa concepção de educação, a escola é uma organização 
temporal, que deve ser menos rígida, segmentada e uniforme, a fim de 
que os estudantes, indistintamente, possam adequar seus tempos de 
aprendizagens de modo menos homogêneo e idealizado (DIRETRIZES 
CURRICULARES, 2011, p. 9)". "[...] capazes de gerar sujeitos inventivos, par-
ticipativos, cooperativos, preparados para as diversificadas inserções so-
ciais, políticas, culturais, laborais e, ao mesmo tempo, capazes de intervir 
e problematizar as formas de produção e de vida (DIRETRIZES, 2011, p. 9)."

Sexualidade, orientação sexual e identidade 
de gênero 

Conforme já sugerimos na introdução da aula, para o entendimento dessa 
temática é importante a leitura do módulo III, Sexualidade e orientação sexual 
e o caderno 4 da SECAD, que traz o título Gênero e Diversidade Sexual na Es-
cola: reconhecer diferenças e superar preconceitos. No primeiro, você aprofun-
dará seus conhecimentos sobre sexualidade e orientação sexual e entenderá 
que as diferenciações e posições que ocupamos em nossa sociedade não são 
definidas somente pelo gênero, mas pela combinação deste com outras cate-
gorias sociais, como bem assinala (CARRARA, 2009). No segundo texto, você 
encontrará uma discussão mais centrada na diversidade sexual, em especial, 
nas questões de gênero, de orientação sexual e  de sexualidade no campo da 
ética e dos direitos humanos no sentido da construção de uma política e uma 
educação emancipadora. Aqui você também terá informações sobre as políti-
cas públicas da SECAD-MEC, em especial, programas, projetos e atividades que 
compõem a política desta secretaria a partir de 2004. 

Lembramos que no primeiro momento desta aula refletimos sobre a os 
processos de construção social e histórica do conceito de gênero, ou melhor, 
do que é feminino e masculino. Agora vamos perceber que tomando por base 
os entendimentos conceituais de gênero, sexualidade e orientação sexual po-
demos discutir questões que dizem respeito às identidades de gênero, a de-
sigualdade e discriminação e a violência contra a mulher e outras categorias 
sociais, como os problemas relacionados ao preconceito contra homossexuais 
(homofobia), transgêneros, bissexuais, travestis e transexuais.
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Lendo os textos você ficará informado sobre as ações dos movimentos so-
cais em torno da reversão das questões da diversidade sexual, assim como de 
suas conquistas. É importante lembrar que a pressão destes movimentos dian-
te dos agentes políticos e sociais é por reconhecimento do direito e o respeito 
às diferenças e pela desconstrução de papéis sociais estabelecidos socialmen-
te. Assim sendo, veremos que é preciso lutarmos por uma educação emanci-
padora que reflita sobre a regulação social da sexualidade, ou melhor, sobre as 
injunções da heteronormatividade e dos seus mecanismos de controle, policia-
mento e censura em relação ao gênero e a sexualidade. 

Os movimentos também lutam pela eliminação de justificativas pseudo-
científicas que atribuem determinadas formas de orientação sexual a distúr-
bios psicológicos, desvios e doenças. Dentre os movimentos por direito a dife-
rença e, principalmente contra a homofobia, temos o LGBT (ou ainda LGBTT), 
sigla que representa lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e trans-
gêneros. Um grupo em que as orientações sexuais, onde as pessoas têm uma 
escolha diferente do sexo designado no nascimento. LGBTT é um movimento 
que luta pelos direitos dos seus membros independentemente de gênero e 
orientação sexual. 

Para adiantarmos na discussão sobre a diversidade sexual, é importante 
lembrarmo-nos das distinções existentes entre os conceitos de sexo, sexualida-
de e gênero, pelo menos para as Ciências Sociais e Humanas. A respeito de al-
gumas posições divergentes ao entendimento do que seja sexo para o campo 
destas ciências, de modo geral o termo é usado para definir as características 
físicas de um ser humano, ou melhor, aos aspectos anatômicos de cada um de 
nós. Contudo, já vimos que o sexo anatômico não é definidor das condutas da 
espécie humana; as noções sobre os sexos masculino e feminino também são 
construídas sociocultural e historicamente. Como muito bem assinala Carrara 
(2009, p. 42), "as culturas criam padrões que estão associados a corpos que se 
distinguem por seu aparato genital e que, através do contato sexual, podem 
gerar outros seres: isto é a reprodução humana". Observe como se entrelaçam 
o sexo, a sexualidade – aqui a heterossexual – e o gênero. Estas dimensões se 
cruzam, mas uma dimensão não decorre da outra. Nesse sentido é importan-
te percebermos o entrelaçamento entre o sexo, sexualidade e gênero, mesmo 
uma dimensão não decorrendo da outra.

Ter um corpo feminino não significa que a mulher deseje realizar-
-se como mãe. Corpos designados como masculinos podem ex-
pressar gestos tidos como femininos em determinado contexto 
social, e podem também ter contatos sexuais com outros corpos 
sinalizando uma sexualidade que contraria a expectativa domi-
nante de que o “normal” é o encontro sexual entre homem e mu-
lher (CARRARA, 2009, p. 42). 

Veja que a sexualidade está relacionada à orientação do desejo sexual e 
afetivo e a representação social e individual da identidade de gênero, influen-
ciada pelas normas socioculturais, não sendo, portanto, determinada biologi-
camente. Como já vimos, o conceito de gênero tem a função de classificar o 
masculino e o feminino e outras categorias sociais. É importante salientar que, 
essas concepções têm sido revistas e veem se transformando historicamente, 
pelo uso comum e pela ciência.

DICA
Nos textos indicados 
para leitura você 
encontra glossários 
sobre termos, tais 
como: sexo, sexuali-
dade, gênero, iden-
tidade de gênero, 
homossexualidade, 
heterossexualidade, 
travesti, transgênero, 
etc.

DICA
Judith Butler, em sua 
obra Problemas de 
gênero: feminismo e 
subversão da identi-
dade (2010), publi-
cada originalmente 
em 1990, partilha de 
certos referenciais 
foucaultianos e se 
pergunta se o “sexo” 
teria uma história 
ou se é uma estru-
tura dada, isenta de 
questionamentos em 
vista de sua indiscu-
tível materialidade. 
Butler discorda da 
ideia de que só 
poderíamos fazer 
teoria social sobre o 
gênero, enquanto o 
sexo pertenceria ao 
corpo e à natureza.
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Sexualidade e identidade de gênero 

Para começarmos a discussão sobre a sexualidade, sugerimos que você as-
sista o vídeo educativo, "Identidades, gênero e diversidade sexual", que integra 
as ações do projeto Identidade, gênero e diversidade sexual na escola, coorde-
nado pelo professor Alípio de Sousa Filho, (Departamento de Ciências Sociais/
UFRN) e financiado pelo MEC, através da SECAD. O vídeo traz contribuições de 
professores da UFRN sobre estas temáticas, assim como depoimentos de alu-
nos de diversas instituições de ensino e de representantes de entidades sociais 
que lutam para equidade de gênero e pelo respeito ao direito à diversidade 
sexual. Você verá no vídeo a defesa da tese de que a sexualidade é construída 
sociocultural e historicamente. 

A despeito de ser recorrente nos discursos do senso 
comum, e de teorias como a teses defendidas pela socio-
biologistas de que a sexualidade é inata, natural e exclu-
sivamente biológica, é consenso nas Ciências Sociais que 
as formas de sexualidades são práticas construídas social e 
historicamente. Para Vale (2009, p. 31), as influências bioló-
gicas têm somente uma importância relativa na formação 
e no entendimento das práticas de sexualidades, uma vez 
que elas são engendradas na vida social e subjetiva dos in-
divíduos e se transformam com o passar dos tempos. Ve-
jam o que ele assinala a respeito disso: 

"[...] a sexualidade é essencialmente plástica, dinâmica e flexível, 
orientada de acordo com os valores, idéias e práticas sócio-cul-
turais que formam e organizam os modos de agir das pessoas. 
Desse modo, os seres humanos não se comportam sexualmente 
levados por instintos ou determinações estritamente biológicas. 
Simplesmente toda pessoa dá sentido ou significado aos seus 
atos, inclusive, os sexuais". 

Ainda, segundo Vale (2009, p. 31), diante do caráter construtivo social e cul-
turalmente da sexualidade, é possível falarmos de sexualidade, no plural, uma 
vez que ela não é vivida de uma única forma. Por isso podemos dizer que na so-
ciedade atual os sujeitos vivenciam a sexualidade de diversas formas e que ela 
não depende exclusivamente da reprodução humana, uma vez que o prazer se-
xual independe desta. "Ao invés de serem entidades e ideais muito fixas, ser 'ho-
mem' e ser 'mulher', enquanto categorias de gênero específico, dependem muito 
mais de critérios culturais e sociais de masculinidade e feminilidade, historica-
mente definidos, que têm se transformado com os tempos e contextos". 

O travestismo é um exemplo de como a construção da identidade de gê-
neros é flexível e nem sempre se conforma com determinações pré-estabeleci-
das culturalmente, coerentes com o sexo anatômico. As travestis têm gênero e 
identidade social oposto ao seu sexo biológico e vivem com o gênero de suas 
escolhas. Veja o que observa Carrara (2009, p. 42): "As travestis [...] elaboram 
identidades que não devem ser entendidas como 'cópias de mulheres', mas 
como uma forma alternativa de identidades de gênero".

Sobre a construção do desejo sexual, ele independe da reprodução huma-
na, cujo discurso prevaleceu em nossas sociedades por um longo tempo. En-
quanto linguagem, este desejo tanto pode responder a significados eróticos e 

De acordo com o senso comum 
e de teorias sociobiologistas 

de que a sexualidade é inata 
e exclusivamente biológica, é 
consenso nas Ciências Sociais 

que as formas de sexualidades 
são práticas construídas social e 

historicamente.
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estéticos, elaborados por uma pessoa para outra do mesmo sexo e/ou de sexo 
oposto ao seu, não podendo isso ser visto como anormalidade, perversão ou 
pecado. É nesse sentido que a sexualidade precisa ser entendida em termos 
plurais. "A sexualidade precisa ser entendida como uma das esferas abertas da 
vida pessoal, passíveis de experimentação e mudança de acordo com as pos-
sibilidades que toda pessoa têm nos contextos culturais onde ela vive e atua 
(VALE, 2009, p. 32).

Junqueira (2009, p. 17) ressalta que a orientação se-
xual "se refere à direção ou à inclinação do desejo afetivo 
e erótico", cuja noção veio substituir o de opção sexual. Tal 
desejo não se trata de "uma opção sexual ou escolha cons-
ciente da pessoa, uma vez que é resultado de um proces-
so profundo, contraditório e extremamente complexo de 
constituição, no decorrer do qual cada indivíduo é levado 
a lidar com uma infinidade de fatores sociais, vivenciando-
-os, interpretando-os, (re)produzindo e alterando significa-
dos e representações, a partir de sua inserção e trajetória 
social específica". O conceito engloba e reconhece como 
legítimo a diversidade de manifestações, sentimentos e 
práticas sociais, sexuais e afetivas como fruto de processos construídos pelos 
sujeitos na sua realidade social e subjetiva. 

Ele tenta desconstruir os discursos androcêntricos, heterocêntricos, natu-
ralizantes e medicalizados sobre a sexualidade humana. Segundo Jesus et al., 
(2006, p. 46), são inúmeras e dinâmicas as formas de expressão e representa-
ção do desejo sexual. "De maneira simplificada, pode-se afirmar que esse dese-
jo, ao direcionar-se, pode ter como único ou principal objeto pessoas do sexo 
oposto (heterossexualidades), pessoas do mesmo sexo (homossexualidades) 
ou de ambos os sexos (bissexualidades)".

Nesse sentido, a identidade de gênero diz respeito então a percepção 
subjetiva de ser masculino ou feminino, cuja construção é feita conforme os 
comportamentos, atributos e papéis socialmente estabelecidos para homens 
e mulheres ou para outros gêneros. Os textos indicados para leitura revelam 
situações de preconceito e discriminação vivenciados por homens e mulheres 
em função de suas identidades de gênero e de suas orientações sexuais. Tam-
bém trazem discussões sobre os movimentos sociais que lutam para reverter 
essas atitudes discriminatórias e de violência de gênero ao pressionarem os 
agentes políticos sociais. 

Esses movimentos também lutam para desconstruir os papéis sociais es-
tabelecidos. A ideia é a busca de igualdade de direitos para todos, indepen-
dentemente de gênero ou orientação sexual (SILVA, p. 338). Pois, como mui-
to bem nos lembram Brandt e Junqueira (2007, p. 18), "o que importa é reter 
que orientação sexual, sexualidades e identidades requerem – para serem bem 
compreendidas em um contexto democrático – uma postura que transcenda 
os limites das concepções heteronormativas, polarizadas, simplificadoras, rei-
ficantes, alienantes e ensejadoras de cristalizações e de ulteriores formas de 
opressão".

Nessa perspectiva temos algumas ações ou políticas públicas do governo 
federal no campo da educação, no sentido da implementação de propostas de 
ações educativas, de conscientização e de mobilização que promovam a equi-
dade de gênero, identidade de gênero e orientação sexual e enfrentem atitu-
des discriminatórias. Exemplos de ações efetivas criadas a partir de lutas polí-

A orientação sexual engloba 
e reconhece como legítima a 
diversidade de manifestações, 
sentimentos e práticas sociais, 
sexuais e afetivas como fruto 
de processos construídos pelos 
sujeitos na sua realidade social e 
subjetiva. 
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ticas podemos citar o Programa Nacional de Direitos Humanos II (de 2002), o 
Plano Nacional de Políticas para as Mulheres (2004), o Programa Brasil sem Ho-
mofobia (2004) e o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (2006). 
Como planos e ações de compromisso junto às mulheres e à população LGBTs, 
temos o Plano Nacional de Políticas para as Mulheres (PNPM) e o Programa 
Brasil sem Homofobia (BSH), cujas metas estão voltadas para combate ao pre-
conceito, a violência e discriminação e ações nas áreas da educação, cultura, 
saúde, trabalho, segurança, dentre outras (BRANDT E JUNQUEIRA, 2007). 

Diversidade de 
gênero, afetividade e 

sexualidade.

►
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Hora de praticar!
A partir das discussões feitas ao longo dessa última unidade, reflita sobre a 

sua experiência de educador faça as atividades propostas:

1. Observação: procure observar em sua escola como são tratadas (verbaliza-
das oralmente) as questões de Gênero, sexualidade, orientação sexual, por 
professores, administrativos e alunos. Para isso adote um caderninho ou 
bloquinho de anotações e vá registrando as falas desses sujeitos em rela-
ção à essas questões, procurando identificá-los quanto ao papel profissio-
nal exercido na escola.

2. Ainda como parte do passo 1, observe quantas vezes ao longo de um se-
mestre essas questões são objeto de atividades pedagógicas, sejam rela-
tivas ao planejamento, como atividades escolares voltadas para a sala de 
aula ou ainda como proposta de debate livre entre corpo docente, peda-
gogia e administrativos de sua escola.

3. Análise do PPP: Em seguida solicite o projeto político pedagógico (PPP) da 
escola e analise como essas questões são tratadas nesse documento.

4. Síntese e socialização: por fim, elabore um texto analisando a situação de 
sua escola em relação às temáticas de gênero sexualidade e orientação se-
xual, cotejando essa observação com as anotações diárias e a análise do 
PPP de sua escola. Sugira que os resultados sejam socializados com os co-
legas em uma reunião pedagógica e proponha, a partir deles, uma expe-
riência de trabalho com as temáticas.
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Hora de pesquisar!
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Vídeos, filmes e documentários

a)  Identidades, gênero e diversidade sexual
O vídeo traz contribuições de professores da UFRN a respeito das temáticas 
da diversidade sexual e gênero na escola, contendo depoimentos de alu-
nos de diversas instituições de ensino, homossexuais, travestis e de repre-
sentantes de entidades sociais que lutam para equidade de gênero e pelo 
respeito e direito a diversidade sexual.
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=kksEPAt8F2U (partes 1, 
2, 3, 4, 5 e 6). Acesso em: 20 mai. 2015.

b)  Acorda, Raimundo acorda! 
Roteiro e direção de Alfredo Alves. O curta-metragem é uma história, que 
acontece num determinado tempo, que mostra uma posição contraria de 
valores e responsabilidade entre homens e mulheres. Em enredo versa so-
bre a seguinte questão: e se as mulheres saíssem para o trabalho enquan-
to os homens cuidassem dos afazeres domésticos? Mostra muito da nossa 
realidade atual, que retrata a relação de Marta e Raimundo, com seus con-
flitos familiares. 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=HvQaqcYQyxU. Acesso 
em: 20 mai. 2015.

c)  "Mulheres Invisíveis"
Vídeodocumentário produzido pela Sempreviva Organização Feminista 
(SOF), com apoio da Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM) abor-
dando o tema das mulheres e o mercado de trabalho. Revisão sobre como 
são construídas as noções de feminino e o masculino e como elas orientam 
as relações no mundo do trabalho e na vida cotidiana. 
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=VycN-Jsm9Lg>. Aces-
so em: 18 mai. 2015. 

d)  Nosso Corpo Nos Pertence?
O vídeo produzido pela SOF-Sempreviva Organização Feminista apresenta 
reflexões feministas sobre a mercantilização do corpo e da vida das mulhe-
res, sobre a construção social da sexualidade e a prostituição. O vídeo foi 
produzido com apoio da Fundação Heinrich Böll Brasil. 
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Apresentação e objetivos
 Nesta Unidade Temática abordaremos o estudo de teorias e dos processos 

cognitivos que tratam das singularidades do aprender/ensinar aos sujeitos jo-
vens e adultos e sua evolução e apropriação nesse campo educativo. Ao pensar-
mos sobre os processos cognitivos da aprendizagem, vamos nos deparar com 
diferentes abordagens, com pesquisadores que entendem que entre a aprendi-
zagem de pessoas jovens e adultas e a aprendizagem de crianças não existem 
especificidades – podendo ser considerado um único processo que se manifes-
ta em sujeitos distintos. Contrapondo-se, outros autores defendem que existem 
diferenças qualitativas na forma que aprendem os jovens e adultos – conside-
rando a responsabilidade por suas próprias decisões, mais e diferentes tipos de 
vivências do que a criança, motivações internas e externas ligados à qualidade 
de vida, entre outros aspectos. 

A perspectiva que abordaremos em nossos estudos refere-se aos processos 
cognitivos e culturais que consideram as diferenças qualitativas e especificida-
des na aprendizagem de jovens e adultos – analisando as características sociais, 
psicológicas e culturais no desenvolvimento dos alunos. Entendemos que a vali-
dação desse ponto de vista sustenta-se nos fatores de os jovens e adultos já de-
terem experiências de vida que estruturam e limitam as novas aprendizagens – 
centradas em significados, valores e estratégias construídos em aprendizagens 
anteriores (mesmo que não escolares). Compreendemos também que os alunos 
jovens e adultos têm suas necessidades de aprendizagem relacionadas a situa-
ções imediatas, relacionadas a fatores sociais e profissionais e com possibilidades 
de negociação na organização de sua aprendizagem. 

O estudo dos Processos Cognitivos e Culturais da Aprendizagem fornecerá 
subsídios para entender, a partir de critérios cognitivos, biológicos, sociológicos 
e culturais, essa etapa de aprendizagem como campo no qual os sujeitos estão 
em mudanças e tomadas de decisões na construção de seus projetos de vida. 
Nesta primeira unidade, para fins didáticos, versaremos sobre os processos cog-
nitivos, mas tendo como premissa que estes são indissociáveis dos aportes cul-
turais que demarcam as vidas dos sujeitos em processo de aprendizagem. 

Fundamentação teórica
No modelo educativo convencional, a primeira etapa da vida era dedica-

da ao aprendizado, enquanto a segunda etapa era voltada para a produção 
e a aplicação desse aprendizado no trabalho. Já a etapa final seria dedica-
da ao descanso e ao ócio. Mas, nos parâmetros sociais e educacionais atuais, 
não podemos mais pensar assim, pois a expectativa de vida é cada vez mais 
longa e nas condições de produção e vivência societária as pessoas não po-
dem mais parar de adquirir conhecimento quando o aprendizado fica ob-
soleto cada vez mais cedo. Em nossa sociedade contemporânea, a forma de 
aquisição de conhecimento faz com que o processo de aprendizagem seja 
reavaliado e reorganizado de acordo com a capacidade funcional dos indi-
víduos, cada vez mais preservada e conforme as novas contingências sociais, 
nas formas de nos produzirmos socialmente. 
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Neste contexto, o conceito de inteligência humana é central na relação com 
os estudos cognitivos, em suas distintas definições. Para uma melhor compreen-
são, podemos distinguir inteligência como um conceito que se pode melhorar 
por meio de estudos, raciocínio, compreensão e aprendizagem. Por sua vez, 
cognição  inclui todo o processo mental que pode ser descrita como uma 
experiência de conhecer (incluindo percepção, reconhecimento, conceber 
e raciocínio), que se distingue de uma experiência de sentimento ou da vonta-
de. Por isso, inteligência e cognição são dois termos relacionados, mas não são a 
mesma coisa, como se pode verificar a seguir:

• Inteligência vem do  latim intelligentia, que tem a ver 
com a  capacidade  de aprender ou compreender um 
determinado conceito ou novo conhecimento. A inteli-
gência é desenvolvida desde a infância em cada sujeito, 
sendo que ninguém nasce inteligente, é preciso traba-
lhar sua inteligência para melhorar suas habilidades. É muito difícil definir 
inteligência, porque ninguém pode medir a inteligência – inclusive porque 
as pesquisas de Howard Gardner apontam que existem diferentes tipos de 
inteligência:  inteligência linguística  (sensibilidade para os sons, ritmos e 
significados das palavras, além de uma especial percepção das diferentes 
funções da linguagem); inteligência musical (habilidade para apreciar, com-
por ou reproduzir uma peça musical, como discriminação de sons e habilida-
de para perceber temas musicais); inteligência lógico-matemática (habilida-
de para explorar relações, categorias e padrões, através da manipulação de 
objetos ou símbolos, habilidade para lidar com séries de 
raciocínios, para reconhecer problemas e resolvê-los); 
inteligência espacial  (habilidade para manipular formas 
ou objetos mentalmente e, a partir das percepções 
iniciais, criar tensão, equilíbrio e composição, numa 
representação visual ou espacial); inteligência corporal-
-cinestésica (habilidade para resolver problemas ou criar 
produtos através do uso de parte ou de todo o corpo); 
inteligência interpessoal  (habilidade pare entender e 
responder adequadamente a humores, temperamentos, 
motivações e desejos de outras pessoas); inteligência in-
trapessoal (habilidade para ter acesso aos próprios sen-
timentos, sonhos e ideias, para discriminá-los e lançar 
mão deles na solução de problemas pessoais). 
As inteligências, portanto, são muitas. É a sinergia entre elas que torna uma 

pessoa realmente inteligente, sendo que nossa mente possui poderes quase ili-
mitados dos quais usamos apenas uma mínima parte.

• A  cognição é um processo mental  necessário para 
realizar as tarefas que têm a ver com os mecanismos 
de como aprender, lembrar e prestar atenção, e não 
apenas qualquer conhecimento real que se aprende. 
Sem a capacidade de cognição, não se pode mostrar in-
teligência. A cognição é um processo pelo qual a pessoa 
desenvolve-se através de habilidades baseadas no cérebro, sendo que a in-
teligência  é, basicamente, a capacidade de realizar um bom desempenho 
em tarefas cognitivas. Essas tarefas cognitivas desenvolvem a utilização 
do conhecimento, a resolução de problemas, a compreensão de ideias com-
plexas, o aprender rapidamente e adaptar-se aos desafios ambientais – em 

A inteligência é 
desenvolvida desde a 
infância em cada sujeito

A inteligência é, basicamente, 
a capacidade de um bom 
desempenho em tarefas 
cognitivas

Processo mental
Fonte: http://insureto-
dayblog.com/category/
special-occasions/
▼
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um processo de como se conforma o pensamento. Nesse processo, na in-
teração entre a emoção e a cognição, a partir das pesquisas de Gardner (In: 
Antunes, 1998), nos anos 1990, consolidou-se a teoria da inteligência emo-
cional, que, na perspectiva cognitivista, se reporta às capacidades de gerir e 
transmitir as emoções, de motivar a si mesmo, de controlar os próprios im-
pulsos, postergando a gratificação e de ser empático, o que é fundamental 
para se alcançar bom êxito na aprendizagem. Nessa perspectiva, a inteligên-
cia se configura como um misto de cognição e de emoção. 

Ao pensarmos sobre o conceito de cognição e inteligência, deparamo-nos 
com uma análise plural e complexa, dependendo dos aspectos que focamos. 
Como definições compartilháveis, no processo de aprendizagem de pessoas 
jovens e adultas, podemos ter como consenso, segundo Pérez (2007), a com-
preensão da inteligência como: sistema complexo de processos cognitivos, ca-
pacidade para manejar símbolos, rapidez e rendimento mental e capacidade de 
adaptação às exigências sociais. No estudo científico da cognição e inteligência 
na aprendizagem de jovens e adultos, a psicologia ocupa um lugar de destaque 
– com enfoques distintos em três perspectivas: diferencial, evolutiva e cognitiva. 
Seus principais aspectos são:

1. Perspectiva diferencial se interessa pelas diferenças interindividuais no 
comportamento da inteligência, ou em que medida podem existir diferen-
ças intelectuais atribuídas a raça, gênero, cultura, etc. Esse enfoque contri-
buiu para a construção e difusão de testes de inteligência que permitiram 
atribuir a cada sujeito um valor numérico (conhecido como QI). Perduran-
do por muito tempo, esta quantificação da inteligência tem recebido crí-
ticas por não considerar os processos de resolução de problemas, pelo 
caráter estático da avaliação e pela estreiteza na definição operativa que 
equipara inteligência a pontuações quantitativas. Mas, a perspectiva dife-
rencial também se interessa por atitudes, considerando que a utilização de 
técnicas estatísticas permite entender a inteligência como multiplicidade 
de atitudes constituídas em níveis de complexidade diferenciados. 

2. Perspectiva evolutiva – esse enfoque centra-se principalmente na origem 
e no desenvolvimento da inteligência ao longo da vida, considerando-a 
como complexa, que se pode modificar e está integrada à personalidade. 

Aprendizagem de 
jovens e adultos

Fonte: http://www.
nei.ufrn.br/noticia.

php?id=13839003#.
VI7qJjG-1cY

►
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A complexidade está demonstrada na forma de organização cerebral fo-
cada na globalização e localização; no desenvolvimento ao mesmo tempo 
globalizado e nas atitudes concretas em métodos específicos. Complemen-
tando, a inteligência dos sujeitos pode se modificar por não estar determi-
nada geneticamente, mas considerando-se a influência do ambiente e as 
possibilidades de intervenção educativa. Nesse campo, devemos reconhe-
cer que a inteligência não opera de modo independente. Ela integra a per-
sonalidade de cada sujeito, a sua história pessoal e as suas possibilidades 
de desenvolvimento. 

3. Perspectiva cognitiva – essa perspectiva se ocupa das estruturas e pro-
cessos mentais da atividade inteligente, na qual os diferentes olhares so-
bre esse enfoque compartilham o interesse pela mente – pensando a in-
teligência como um sistema complexo que permite tratar o conhecimento 
simbolicamente, integrado por processos mentais que buscam uma meta, 
e destacando os processos implicados na atenção seletiva, na aprendiza-
gem, na solução de problemas e tomadas de decisões.
No paradigma cognitivo, os aportes gerais do processo psicoeducativo são 

fundamentados na aprendizagem como um processo ativo, construtivo e de-
pendente dos processos mentais de quem aprende. Haveria uma natureza hie-
rárquica nos processos psicológicos responsáveis pela aprendizagem e nada é 
aprendido de forma isolada, pois a aprendizagem prévia tem suprema importân-
cia nas aprendizagens posteriores. 

Em nossos estudos, vamos focar no paradigma cognitivista por possibilitar-
-nos a compreensão das singularidades do aprender/ensinar aos sujeitos jovens 
e adultos a partir de suas possibilidades pessoais e experiências vivenciadas. 

Paradigma Cognitivista
Esse paradigma tem como base a compreensão de que os sujeitos de apren-

dizagem conhecem o mundo mediante totalidades e não formas de fragmen-
tação ou partes isoladas. Nessa ótica, os sujeitos enfrentam a multiplicidade de 
estímulos que se dão no cotidiano, ordenando-os de maneira que tenham um 
sentido. O conhecimento seria, portanto, uma síntese da forma e conteúdo das 
próprias percepções com as quais os indivíduos constroem continuamente sua 
visão da realidade. Para o cognitivismo, o ser humano concebe o mundo com 
uma série de disposições que permitem sua atuação sobre ele, não direcionado 
por uma resposta automática, mas pelo significado e sentido que vai se cons-
truindo na interação com o meio em sua constante adaptação e transformação. 

Nessa concepção, o sujeito não é visto como determinado unilateralmente 
pelo meio, mas o sujeito e o meio se regulam reciprocamente no processo me-
diado pela atividade cognitiva e inteligência. Ao falarmos de aprendizagem, 
portanto, pensamos mais que uma conduta observável, e sim nas modificações 
dessa conduta, nas mudanças que se produzem nos níveis das estruturas na ati-
vidade cognitiva do sujeito e na interação com o meio no qual vive.

Dois autores são basilares nessa perspectiva de aprendizagem: Jean Piaget e 
L. S. Vigotsky. Vamos ver um pouco sobre suas concepções.
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Jean Piaget (1896 – 1980) foi um teórico da educação e psi-
cólogo suíço, considerado um dos maiores no segmento da edu-
cação no século 20. Foi o fundador da epistemologia genética, 
cujo estudo central é a investigação da gênese e desenvolvimen-
to psicológico do pensamento humano.

Piaget foi estudar psicologia em Zurique, e sua estada e 
contatos com psicólogos em Sorbonne geraram seus primeiros 
trabalhos sobre educação e etapas do pensamento infantil: “A 
linguagem e o pensamento na criança” (1923); “O raciocínio da 
criança” (1924); “A representação do mundo na criança” (1926); A 
causalidade física na criança (1927). Outras obras fundamentais 
são: “O Juízo Moral da Criança” (1926) e a “Gênese das Estruturas 
Elementares” (1959). Piaget dividiu o desenvolvimento mental 
das crianças em: 1) período do nascimento, a aquisição de lin-
guagem; 2) período no qual, por meio da linguagem, a criança torna capaz de reconstruir ações 
passadas sob a forma de relato e antecipa ações futuras por meio da representação verbal; 3) 
período do pensamento-operativo, em que o sujeito torna-se capaz de lidar com o ponto de 
vista alheio; e 4) período da adolescência, em que o indivíduo passa do pensamento concreto 
para o hipotético-dedutivo.

Fonte: http://www.infoescola.com/biografias/jean-piaget/

Lev Semenovich Vygotsky (1896 – 1934) começou sua car-
reira aos 21 anos, após a Revolução Russa de 1917. Em Gomel, no 
período de 1917 a 1923, além de escrever críticas literárias, lecio-
nou e proferiu palestras sobre temas ligados a literatura, ciência e 
psicologia em várias instituições. Nessa época, começou a se in-
teressar também pela pedagogia e, em 1922, publicou um estu-
do sobre os métodos de ensino da literatura nas escolas secundá-
rias. O interesse de Vygotsky pela psicologia acadêmica começou 
a partir de seu trabalho com a formação de professores, em que 
entrou em contato com crianças portadoras de deficiências físi-
cas e mentais. A experiência se tornou uma motivação para que 
ele pesquisasse alternativas que pudessem auxiliar o desenvolvi-
mento dessas crianças. 

Foi uma excelente oportunidade para que ele viesse a com-
preender os processos mentais humanos, assunto que viria a 

ser o centro de seu projeto de pesquisa. O que vale destacar na obra de Vygotsky foram suas 
pesquisas sobre os processos de transformação do desenvolvimento humano na sua dimen-
são filo genética, histórico-social e ontogenética. Deteve-se no estudo dos mecanismos psi-
cológicos mais sofisticados (as chamadas funções psicológicas superiores), típicos da espécie 
humana: o controle consciente do comportamento, atenção e lembrança voluntária, memo-
rização ativa, pensamento abstrato, raciocínio dedutivo, capacidade de planejamento, etc. A 
obra de Vygotsky tem uma grande importância na medida em que ele foi o primeiro psicó-
logo moderno a sugerir os mecanismos pelos quais a cultura torna-se parte da natureza de 
cada pessoa. Ou seja, segundo ele, a complexidade da estrutura humana deriva do processo 
de desenvolvimento profundamente enraizado nas relações entre história individual e social.

Fonte: http://psicologiaacademica.blogspot.com/2013/02/breve-biografia-de-vygotsky.html#.U5Eca9xdVXk

▲
Jean Piaget

▲
Lev Vigotsky
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Aprendizagem de jovens e adultos em 
situações educativas

No cenário educacional, não podemos contar com uma explicação totalitária 
e que esgote a natureza do processo de aprendizagem de pessoas jovens e adul-
tas, nem com um modelo que contemple todos os elementos que configuram 
esse processo. As pesquisas nesse campo de estudos apontam para perspecti-
vas que podem se complementar no conjunto de ações educativas possíveis. Na 
constituição de um marco conceitual que corrobore para a constituição dos fato-
res de aprendizagem desse campo educativo, abordaremos a pesquisa de Infan-
te (2004), que aponta as variáveis mais presentes na aprendizagem de pessoas 
adultas. Nessa pesquisa, para a possibilidade de análise, faz-se uma distinção das 
variáveis que na relação da aprendizagem atuam em interação. 

• Fatores relativos ao sujeito jovem e adulto que aprende: referem-se às 
características individuais do sujeito que aprende e características próprias 
de seu meio.

• Fatores relativos à situação de aprendizagem: diz respeito às característi-
cas individuais do educador e seu domínio sobre o objeto de aprendizagem, 
clima institucional e de grupo, recursos utilizados e planejamento. 

Essa categorização é importante para nosso planejamento de situações de 
aprendizagem, nas quais devemos pensar, a fim de entendermos como aprendem 
os jovens e adultos a partir de um olhar psicoeducativo. Podemos considerar as pon-
derações de Infante (2004) quanto às influências desses fatores e variáveis possíveis 
e as recomendações para os procedimentos de organização da aprendizagem. 

Variáveis biológicas 
• Quando falamos de aprendizagem de jovens e adultos, a faixa de idade é 

muito ampla – de em torno dos 18 anos ao idoso. Observamos que entre 
os 20 e os 40 anos não ocorrem tantas mudanças físicas, mas depois dos 40 
anos ocorrem basicamente duas grandes mudanças – os receptores auditi-
vos e visuais perdem acuidade e precisão. Essa baixa pode ser explicada por 
uma declinação geral da energia do organismo do adulto, com a diminuição 
da velocidade de transmissão dos impulsos nervosos. 

• Ainda quando a experiência e os conhecimentos prévios podem compensar 
em algum grau essa diminuição, ela explica por que, em geral, os adultos re-
querem maior tempo para aprendizagem, pois o tempo de reação (entre a 
apresentação do estímulo e a resposta) aumenta lentamente a partir dos 30 
a 35 anos e afeta diversas atividades da vida diária do adulto, como a resolu-
ção de problemas, a atividade psicomotora e o processo de aprendizagem. 

• Enfatizando a grande diferença na aprendizagem de jovens e adultos, é ne-
cessário precisar que a perda de agilidade não implica perda de habilidades 
e que a lentidão de resposta pode dever-se a causas fisiológicas (perda de 
acuidade sensorial) como também a variáveis afetivas. 

• Os efeitos produzidos por essas declinações podem ser agravados pela pre-

os jovens e adultos a partir de um olhar psicoeducativo. Podemos considerar as pon-
derações de Infante (2004) quanto às influências desses fatores e variáveis possíveis 
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sença de fatores como: um estado de saúde (físico e mental) frágil, enfermi-
dades crônicas, fadiga e, em especial, estresse e ansiedade. 

• A ansiedade não é em si um fator negativo para o processo de aprendiza-
gem e para o cotidiano, sendo um sinal de alerta que adver-
te de um processo novo eminente e permite tomar medidas 
contra o desconhecido e situações conflituosas. Na apren-
dizagem, a ansiedade deve ser dosada para não ser uma 
ameaça à abertura ao novo.

• O sentimento de vergonha pode aumentar a ansiedade. Essa situação pode 
interferir na aprendizagem, diminuindo a concentração. 

• Para cada indivíduo, podem estabelecer-se diversos fatores estressantes, 
que, combinados com as características do sujeito, podem se traduzir em 
resposta de estresse. Entre essas características, encontram-se a personalida-
de, o temperamento, a sensibilidade, a educação e as experiências pessoais. 

Estresse, ansiedade e 
aprendizagem de adultos

• Os jovens e adultos, em comparação 
com as crianças, estão expostos a uma 
maior quantidade de situações poten-
cialmente estressantes, pois se relacio-
nam com o mundo com uma grande 
quantidade de expectativas mais preci-
sas em relação à sociedade e com eles 
mesmos – uma condição estressante 
para os sujeitos. 
• As experiências educativas se resulta-
das como estressantes podem colocar 
em conflito no educando (e no educa-
dor) as representações próprias (pré-

vias) e novas (por incorporar) sobre algum tema, estratégia ou habilidade. 
• Esses conflitos podem fazer com que o sujeito se sinta confuso e ameaçado 

pela necessidade de mudanças em suas estratégias e condutas. O insucesso na 
aprendizagem pode implicar na perda de sua consolidação de autoestima e 
autoconceito. E essa situação de estresse pode provocar a resistência ao pro-
cesso de aprendizagem ou seu abandono. 

• Um nível adequado de estresse ou ansiedade permite que o educando se 
comprometa afetivamente com os objetos de aprendizagem e, nesse senti-
do, a relação educador-educando cumpre um papel muito importante. 

• Um prolongado estado de estresse pode, por sua vez, levar a uma redução 
na capacidade para estabelecer boas relações comunicativas. Há uma ten-
dência a utilizar menos comunicações verbais, mais expressões não verbais e 
expressões verbais confusas e desordenadas. 

Recomendações no processo de aprendizagem

O educador deve estar atento ao nível de estresse e ansiedade dos seus alu-

O sentimento de 
vergonha pode 

aumentar a ansiedade

▲
Situações 

potencialmente 
estressante

Fonte: http://www.
radioblog.com.br/index.

php?p=7&id=2364
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nos, cuidando para que a situação de aprendizagem não 
produza níveis excessivos em cada aluno e dificulte a apren-
dizagem. 

• Pode ser produtivo que o educador estabeleça um tem-
po nas primeiras sessões de estudo para desenvolver 
atividades que reduzam a ansiedade a níveis manejá-
veis. Evitar criar excessivas demandas sobre os estudan-
tes – por excesso de informação ou desvalorização da 
experiência pessoal – que podem levá-los a condutas de 
autodefesa, desmotivação ou evasão. 

• Buscar mecanismos alternativos para a assimilação de 
informações: deixar claras as regras e códigos, utilizar 
múltiplos canais de informação, como os modos não 
verbalizados, com atividades mais lúdicas e com intensi-
vo nas vias auditivas e visuais. 

• Propiciar a participação do educando para não gerar 
baixa autoestima e incapacidade de inovação. 

• Cuidar das relações pessoais e de intercomunicação para a saúde pessoal e 
organizativa. 

Variáveis socioafetivas

Autoconceito e autoestima

A percepção que formamos de nós mesmos inclui dois componentes: um 
cognitivo e outro afetivo, como se verifica a seguir:

1. o primeiro se denomina autoconceito – corresponde ao conjunto especí-
fico de crenças e ideias que a pessoa tem de si mesma em um dado mo-
mento. Está composto de autoconceitos específicos, como autoconceito 
acadêmico, autoconceito social e apresentação pessoal. Formam uma es-
trutura que pode apresentar discrepâncias entre si, sendo algumas mais 
positivas ou negativas. 

2. o segundo componente, o afetivo, é conhecido como autoestima, refletin-
do como a pessoa se autovaloriza, levando-se em conta suas habilidades e 
características em comparação com os outros e com seu ideal pessoal. 
Esses dois componentes – autoconceito e autoestima – ligam-se estreita-

mente entre si, influenciando-se reciprocamente. O desenvolvimento de ambos 
se relaciona com os papéis que o sujeito assume em sua vida. Cada nova situa-
ção coloca à prova a concepção que temos sobre nossas capacidades, habilida-
des e características gerais. 

Na aprendizagem, o alcance de uma autoestima positiva e realista depende, 
em grande parte, da medida em que a pessoa estabelece uma adequação das 
metas e do propósito dos papéis que assume às suas capacidades pessoais e às 
possibilidades concretas de realização, tendo como base seu contexto de vida. 

O autoconceito do jovem e do adulto, diferentemente do da criança, em 
geral, já alcançou uma estrutura relativamente permanente, em que cada nova 
experiência de aprendizagem pode reforçá-lo, fragmentá-lo ou danificá-lo. Ante 
a ameaça de seu âmago, o educando pode optar por abandonar a experiência 

▲
Desenvolver atividades
Fonte: http://peru.com/2012/07/06/
estilo-de-vida/cultura/poemas-dia-
-maestro-noticia-73608
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de aprendizagem. O sujeito jovem e 
adulto só pode, portanto, aceitar essas 
mudanças na aprendizagem se avaliá-la 
como positiva para seu autoconceito. 

Dessa forma, os jovens e adultos 
com autoconceito e autoestima positi-
vos e realistas aprendem melhor por es-
tarem mais dispostos à aprendizagem. 
Aprendem mais quando participam da 
gestação dos objetivos da aprendiza-
gem, de forma que estes tenham con-
gruência com seu autoconceito ideal.

A autoimagem do educando para 
responder adequadamente às exigências 

educativas é, portanto, muito importante: uma história de fracasso escolar pode pro-
duzir no sujeito o convencimento de que “não é capaz de aprender”. 

Recomendações:

• É conveniente que o educador reforce os sentimentos de eficácia dos 
estudantes com respeito aos processos de aprendizagem mediante 
estratégias como: reforço positivo ante os progressos do educando; incenti-
vo à expressão de verbalizações ou condutas que confiem em sua capacida-
de de aprendizagem, bem como a desaprovação de comparações negativas 
entre os educandos. 

• Podemos também utilizar o bom desempenho de educandos como modelos 
e o trabalho colaborativo em grupos, em que cada membro assuma respon-
sabilidades sobre as tarefas. 

• Outra estratégia útil é formar grupos, misturando educandos com diversos 
níveis de desempenho, de maneira que os educandos com menor desempe-
nho se beneficiem do trabalho conjunto. 

• Não sobrecarregar de exigências o jovem e o adulto, os quais podem frus-
trar-se facilmente. Essa ação não significa facilitar a tarefa ao máximo, o que 
pode incorrer em subutilizar as competências do educando e infantilizá-lo. 

Motivação

Dinamiza a conduta ou mantém ativo o sujeito, na integração de um impul-
so ou uma meta que origina seus processos de aprendizagem. A ação se organi-
za e progressivamente se orienta na busca de um objeto ou conjunto de objetos 
que concretizem a ação educativa. 

• A motivação tem um efeito sobre o rendimento, aumentando seu grau e 
complexidade de aprendizagem em função do grau de motivação. No en-
tanto, ao chegar a certo ponto, a motivação se transforma em ansiedade e 
progressivamente pode desorganizar a conduta. 

• Conforme as teorias da motivação, há um relacionamento com o cumpri-

▲
Jovens e adultos 

com autoconceito e 
autoestima positivos e 

realistas
Fonte: http://lerparacres-

cer.folhadaregiao.com.
br/2011/07/meta-da-onu-

-exige-que-pais-alfabetize.
html
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mento das necessidades. Quando há a presença dessas necessidades, o in-
divíduo é mais suscetível aos esforços próprios da motivação em um proces-
so de busca que se materializa no curso da ação e em um comportamento 
orientado em metas. 

• Nesse grupo de teorias, enfatiza-se a ideia de que a motivação é um proces-
so que permite a satisfação de uma série de necessidades humanas, sendo 
a classificação de A. Maslow (In: INFANTE, 2004) a mais conhecida. Haveria 
uma hierarquia com cinco níveis: 

1º Necessidades fisiológicas (sede, fome, abrigo, sexo).
2º Necessidades de segurança.
3º Necessidades de afiliação e amor.
4º Necessidades de apreço e estima.
5º Necessidades de autorrealização. 

Essas necessidades podem ser divididas em dois grupos, sendo ele:
• Necessidades de deficiência, que supõem uma carência de condições neces-

sárias para a sobrevivência do sujeito.
• Necessidades de crescimento pessoal. Elas não surgem de uma carência, 

senão do potencial resultado positivo que sustenta sua satisfação (como 
aceitação de si próprio e dos demais, espontaneidade e naturalidade, sen-
timento de ter uma meta na vida, sentido ético e de valores, criatividade e 
superação de falsas dicotomias). 

Podemos considerar que as motivações externas se dariam mais em relação às 
necessidades de segurança, enquanto que os indivíduos mais motivados interna-
mente estão mais próximos das necessidades de autorrealização. No processo de 

◄ Pirâmide das 
necessidades 
humanas
Fonte: http://anglerz.
com/pir-mide-hierar-
quia-das-necessidades-
-maslow.html
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aprendizagem, devemos considerar os dois fatores que se complementam. 

Motivação e aprendizagem

A motivação tem um papel central na aprendizagem. Independentemente 
do conteúdo ou área de estudo, essa motivação dependerá do êxito ou fracas-
so no alcance das metas previstas, assim como os sentimentos de satisfação que 
acompanham esse processo. 

Para saber se alcançou os objetivos traçados, o educando requer o feedback e 
reforços adequados que lhe proporcionem frequentes informações sobre seu pró-
prio progresso, as mudanças produzidas em si mesmo e no ambiente que o cerca. 

A forma com que o estudante jovem e adulto percebe a situação de apren-
dizagem, e a si mesmo com respeito a ela, influenciará em 
suas expectativas de sucesso, motivação e desempenho. 

Diversas variáveis geram probabilidades de que o estu-
dante adulto perceba a situação de aprendizagem como di-
fícil, e um estudante pode ter diferentes níveis de motivação 
para o sucesso segundo a área de aprendizagem.

Esforçamo-nos em uma tarefa, dependendo do confli-
to entre duas variáveis pessoais: nossa esperança de êxito 

(que nos impulsiona para a ação) e nosso medo do fracasso (que evita a ação). 
A situação ideal para que o sujeito se motive é aquela que conta com uma 
esperança de desempenho exitoso, assim como um baixo medo do fracasso. 

A motivação para a aprendizagem se dá também em duas linhas gerais: 
• Uma linha de pergunta de quais são os motivos do jovem e do adulto para 

aprender, uma vez que ele já se encontra na situação de aprendizagem em con-
textos não escolares e estabelece tipologias sobre seus motivos e objetivos. 

• Uma segunda linha relaciona as aprendizagens iniciais ao sentido que a aprendi-
zagem tem para o jovem e para o adulto. Por sentido, entende-se uma dinâmica 
motivacional ou uma configuração de representações em um dado contexto e 
que se manifesta através de cognições, afetos e comportamentos. O sentido não 
seria um produto prévio ao processo formativo, mas que se constrói no desen-
volvimento deste e tem a ver com os conhecimentos, competências e compro-
missos do educando, traduzindo-se em um desejo no projeto de formação. 
O modo como o educando percebe o tempo também interfere na aprendi-

zagem. Se a criança percebe o tempo como um futuro longínquo, o jovem e o 
adulto e, em particular, o adulto idoso se veem motivados a aprender e a atuar 
eficazmente com certa urgência. 

Motivação e variáveis cognitivas

A combinação de motivos pelos quais uma pessoa entra 
em um curso de formação, seu caráter extrínseco e intrínseco, 
sua focalização sobre a aprendizagem ou a participação, de-
terminam os outros aspectos do processo (percepção de com-
petência, sentimento de autodeterminação, representações 
do futuro) e as disposições de quem aprende. Essas disposi-

Motivação e variáveis 
cognitivas

Fonte: http://www.ribttes.
com/study-in-russia/

popular-courses-in-russia/
bachelor-degree-russia/
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ções, sejam elas afetivas (prazer-desprazer), cognitivas (representações e concep-
ções de conteúdo) ou cognitivas (intenções e projetos no marco da formação) pe-
sarão de maneira muito importante sobre o desenvolvimento pedagógico da ação 
de formação. 

Por isso, é importante a maneira que o professor apresenta a tarefa ou os ob-
jetivos a serem alcançados pelos estudantes. Recomenda-se expressar aos estu-
dantes expectativas positivas com respeito a suas aprendizagens e estruturar as 
tarefas de maneira que esses possam cumpri-las com um esforço razoável.

Recomendações: 

• Assessorar os estudantes na formação de objetivos que sejam realistas e descobrir, 
em conjunto, quais os principais motivos e necessidades específicas de aprendiza-
gem de cada um deles que possam ser traduzidos em condutas específicas. 

• Prover continuamente feedback sobre os avanços e desempenho para favo-
recer os sentimentos de êxito e satisfação associados à aprendizagem. 

• Realizar atividades em que os estudantes explorem quais são seus motivos 
para a aprendizagem, a fim de impulsionar a tomada de responsabilidade 
pelo seu sucesso. Pode ser favorecida pela autorreflexão, formulação de per-
guntas que explorem os sentimentos dos estudantes com respeito às tarefas 
e como se definem seus objetivos. 

• Planejar uma intervenção, considerando: geração de situações em que o 
educando se sinta autônomo e com controle sobre a atividade a realizar. 

• Evitar as experiências de possíveis fracassos dos alunos. Para isso, o educa-
dor deve orientar o aluno a colocar a atenção no processo, avaliando suas 
estratégias e possíveis causas de suas falhas. 

• O uso de trabalhos em grupo facilita a motivação pela aprendizagem, evi-
tando a comparação de desempenho com outros e a atribuição da culpa in-
dividual pelo não alcance dos objetivos. 

• Adequação do tempo às atividades de aprendizagem, acomodando os dife-
rentes ritmos dos alunos com mais tempo aos alunos mais lentos. Essa ade-
quação será mais factível com a organização de tarefas multidimensionadas. 

Variáveis cognitivas
Como vimos, basicamente, inteligência se refere a processos, tais como: perce-

ber e formar relações, manter a atenção durante o trabalho, abstrair do cotidiano e 
resolver problemas a partir de substratos neurológicos. Podemos colocar a sabedo-
ria como um tipo de inteligência ligada ao amadurecimento que levaria em conta a 
experiência de vida e o saber acumulado, implicando em um juízo equilibrado e em 
uma compreensão ampla dos eventos vitais. Essa visão amplia o conceito clássico de 
inteligência e privilegia elementos da experiência (entendidos pelo conjunto de per-
cepções, emoções e conhecimentos acumulados durante o curso da vida) e pode va-
lorizar e auxiliar os processos de aprendizagem dos jovens e adultos. 

Evitar as experiências de possíveis fracassos dos alunos. Para isso, o educa-
dor deve orientar o aluno a colocar a atenção no processo, avaliando suas 
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tando a comparação de desempenho com outros e a atribuição da culpa in-

Adequação do tempo às atividades de aprendizagem, acomodando os dife-
rentes ritmos dos alunos com mais tempo aos alunos mais lentos. Essa ade-
quação será mais factível com a organização de tarefas multidimensionadas. 

Como vimos, basicamente, inteligência se refere a processos, tais como: perce-
ber e formar relações, manter a atenção durante o trabalho, abstrair do cotidiano e 
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Recomendações: 

• Atenção do educador às diferentes necessidades derivadas dos níveis espe-
cíficos de aquisição de cada estudante. O educando terá reações distintas 
frente aos conteúdos que lhe sejam apresentados. Se os conteúdos se apre-
sentarem muito elementares ou muito elevados, provavelmente eles aban-
donem a experiência. 

• O educador não pode assumir que exista homogeneidade entre os alunos, 
ainda quando o grupo de educandos seja similar em determinados aspec-
tos. Além disso, o educador não pode se esquecer de que o que o estudante 
aprende não é necessariamente o que ele quer ensinar, senão a reconstrução 
ou interpretação que cada qual dá à informação apresentada. 

• Os educandos não apenas aprendem de forma diferente, mas também 
aprendem melhor quando os educadores utilizam seus estilos de aprendi-
zagem predominantes. Os distintos estilos de aprendizagem requerem dis-
tintos modos de ensinar. É conveniente que o educador faça a adequação 
de suas práticas pedagógicas aos estilos de seus educandos, respeitando a 
diversidade existente entre eles. 

• Aspectos que o educador pode trabalhar com os educandos: como controlar a 
própria aprendizagem, como diagnosticar suas debilidades e fortalezas, como 
descrever os próprios estilos de aprendizagem na superação de suas dificuldades.

• É importante transmitir a ideia de que os estilos de aprendizagem podem 
ser melhorados, completados e que podem variar ao longo da vida.

Variáveis relativas ao contexto de quem aprende

• Considerando-se aprendizagem como uma reorganização 
e uma mudança de representações, pode-se considerar que 
toda aprendizagem é um processo de troca que traz em al-
guns casos certo risco. Por isso, essa nova aprendizagem é 
muitas vezes julgada como uma ameaça. 

• As características do contexto em que o educando está inserido têm forte in-
fluência da aprendizagem, podendo ser distintas em dois níveis: o sociocul-
tural (macrossocial) e o institucional (microssocial). 

• Entende-se como contexto sociocultural as concepções, discurso e políticas 
circulantes na sociedade em que está inserido o estudante e que podem dar 
um determinado valor à experiência de aprendizagem.

• No contexto institucional, destaca-se a importância do clima em que se dá 
a aprendizagem. Contextos institucionais com regras claras e flexíveis, com 
uma liderança efetiva, facilitarão a experiência de aprendizagem. 

Formação de conceitos e aprendizagem para a EJA

Ao pensarmos sobre a escolarização de pessoas jovens e adultas, é preciso atentar-
se para uma questão central. Trata-se da formação de conceitos no processo de apren-
dizagem desses sujeitos. A partir dos estudos de Vygotsky, pensamos os conceitos 
cotidianos como aqueles formados a partir de vivências, situações concretas e afeti-
vas mediatas. Vygostsky (1998) também os denomina “conceitos espontâneos” (que 

Toda aprendizagem é um processo 
de troca que traz em alguns casos 

um certo "risco"
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podem também ser nomeados de conceitos cotidianos), pois, ainda que estes sejam 
adquiridos sem instrução explícita e sistemática, não se nega o papel de outras pes-
soas, geralmente adultos, em seu processo de formação. Já os conceitos científicos, são 
aqueles que surgem de ações intencionais, através da instrução, principalmente nos 
processos formais de ensino (VYGOTSKY, 1998). Segundo as conclusões deste autor, 
os conceitos científicos e os conceitos cotidianos têm origens 
distintas, mas interagem ao longo da evolução de modo com-
plexo e terminam por se encontrar. Os conceitos cotidianos, 
carregados de experiência pessoal, estão diretamente ligados 
aos objetos concretos do mundo: generalizam coisas, percor-
rendo um caminho ascendente que vai do concreto ao abstra-
to. Os conceitos científicos envolvem uma atitude mediada em relação aos objetos: 
referem-se a outros conceitos, são generalização de generalizações, que constituem 
sistemas; percorrem um caminho descendente que vai do abstrato para o concre-
to, fazendo com que o sujeito, num primeiro momento, reconheça melhor o próprio 
conceito do que o objeto que ele representa.

O domínio dos conceitos científicos possibilita um tipo de pensamento des-
vinculado dos objetos concretos e das experiências práticas, abstraído do contexto 
real imediato, que se caracteriza por uma atitude mediada em relação aos obje-
tos concretos, a partir de relações hierárquicas entre conceitos e generalizações de 
conceitos. Esse tipo de pensamento foi denominado por Vygotsky de pensamento 
conceitual. Este autor enfatiza duas formações conceituais: conceitos cotidianos e 
conceitos científicos – que fazem parte do mesmo processo, ainda que se consti-
tuam sob diferentes condições. Os conceitos cotidianos têm a sua formação ligada 
à experiência direta do sujeito, e os conceitos científicos são constituídos a partir 
de processos de instrução sistematizada (em nosso caso, escolarizada).

A estreita ligação entre as duas formas conceituais parte do princípio que concei-
tos científicos se consolidam se forem estabelecidas relações com conceitos cotidianos 
anteriormente internalizados. Nesse processo, também os conceitos cotidianos seriam 
reorganizados pela estruturação dos conceitos científicos, mas uma possível dificulda-
de na consolidação dos conceitos científicos, devido a rudimentar formação conceitual 
cotidiana, pode gerar dificuldades de aprendizagem para jovens e adultos. Ao consta-
tarmos a relação de interdependência entre conceitos cotidianos e científicos, verifica-
mos que a formação conceitual é um processo único e integral e que as fissuras nos 
conceitos cotidianos podem tornar-se empecilhos na aprendizagem escolar. A análise 

Os conceitos científicos e os 
conceitos cotidianos têm origens 
distintas, mas interagem e 
terminam por se encontrar

◄ Aprendizagem 
significativa e 
cognição
Fonte: http://www.
unisstral.it/8/
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vygotskyana, ao pensar o porquê dessas lacunas nos conceitos cotidianos, destaca o 
fator da mediação para suprir a escassez de experiências de aprendizagem em grupos 
de sujeitos jovens e adultos e reverter a insipiência no desenvolvimento dos conceitos 
cotidianos em interação com os conceitos científicos. 

Aprendizagem significativa e cognição

A teoria da aprendizagem significativa foi apresentada em 1963, em contra-
posição às ideias behavioristas que predominavam ao associar a aprendizagem 
unicamente à influência do meio sobre o sujeito. A teoria apresentada por David 
Ausubel, combate a ideia de que os estudantes aprenderiam se fossem ensina-
dos por alguém. Na concepção desse pesquisador, aprender significativamente é 
ampliar e reconfigurar ideias já existentes na estrutura mental e, com isso, ser ca-
paz de relacionar e acessar novos conteúdos. Por essa lógica, quanto mais asso-
ciações puderem ser feitas, mais consolidado estará o conhecimento. Portanto, 
ao pensarmos essa proposição para o contexto escolar de pessoas jovens e adul-
tas, devemos considerar a história do sujeito e o papel dos docentes na proposi-
ção de situações que favoreçam a aprendizagem. 

De acordo com Ausubel (1988), é preciso duas condições para que a apren-
dizagem significativa ocorra: 

1. O conteúdo a ser ensinado deve ser potencialmente revelador, e o estu-
dante precisa estar disposto a relacionar o material de maneira consistente 
e não arbitrária.

2. Tornar a escola um ambiente motivador, com possibilidade de reflexão e 
negociação de significados, no qual o professor deve criar os momentos 

com potencial de possibilitar a construção do conheci-
mento. 

Estas condições devem ser dadas em um contexto no 
qual os alunos se predisponham a aprender significativa-
mente, como uma pré-disposição de uma aprendizagem 

profunda, em que, juntamente à compreensão do conteúdo, é importante pre-
ver o tipo de perguntas que possam ser formuladas sobre os assuntos estuda-
dos. O foco é transferido da importância real do conteúdo para as exigências que 
serão feitas sobre ele, não apenas cumprindo requisitos de tarefas e memorizan-
do mecanicamente como uma imposição externa.

A aprendizagem significativa prioriza a intenção dos sujeitos em entender 
o significado do que estudam, a relacionar o conteúdo com aprendizagens an-
teriores, com suas experiências pessoais, o que, por sua vez, leva-os a avaliar o 
que vai sendo realizado e a perseverarem até conseguirem um grau aceitável 
de compreensão sobre o assunto. A aprendizagem de pessoas jovens e adultas 
torna-se real, então, quando há a intenção de compreender o conteúdo. Por isso 
há forte interação com o conteúdo através do constante exame da lógica dos 
argumentos apresentados. A organização de uma aprendizagem com um senti-
do significativo deve, portanto, priorizar os elementos que compõem a situação 
de ensino de forma motivadora, desafiante e relacional com os alunos para uma 

A aprendizagem de pessoas 
jovens e adultas se torna real, 

então, quando há a intenção de 
compreender o conteúdo
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situação de interação com os novos co-
nhecimentos. 

A interação também entre os sujei-
tos e as trocas de percepções estimulam 
o processo de aprendizagem ao ampliar 
as novas ideias e a possibilidade de tes-
tes de hipóteses pessoais, pois, como 
vimos, a evolução intelectual se dá em 
uma interação constante e ininterrup-
ta entre processos internos e influências 
do mundo social. Como aponta Vygotsky 
(1998), a necessidade de interação social 
no processo de aprendizagem constitui o 
próprio desenvolvimento da inteligência 
como produto dessa convivência.

No enfoque da aprendizagem signi-
ficativa, o principal papel do educador é 
desafiar os conceitos já aprendidos e se-
dimentados, para que estes sejam reconstruídos e ampliados de forma consis-
tente, tornando-se, assim, mais inclusivos com relação a novos conceitos. Quan-
to mais elaborado e enriquecido é um conceito, maior possibilidade ele tem de 
servir de parâmetro para a construção de outros novos conceitos. Nessa ótica, o 
papel do docente é o de desafiar e possibilitar a construção de formas próprias 
de “desequilibrar” as redes neurais dos alunos – provocando a instabilidade cog-
nitiva nos sujeitos.

Ao problematizar situações, abrem-se as possibilidades de aprendizagem, 
uma vez que os problemas têm a função de gerar conflitos cognitivos nos alunos 
(desequilíbrios), que provoquem a necessidade de empreender uma busca pes-
soal. Os desafios de aprendizagem não necessariamente precisam ser algo de 
extraordinário, mas podem partir de situações cotidianas e atividades com ma-
teriais didáticos e paradidáticos (fotos, filmes) que desencadeiam os debates e as 
reflexões. O principal, para que o professor promova uma aprendizagem signifi-
cativa, deve vir do compromisso e do respeito à concepção social da educação e 
de seu papel social como educador. 

▲
Aprendizagem 
significativa e 
cognição
Fonte: material 
próprio
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Hora de praticar!
As questões abaixo devem auxiliar os estudos sobre as relações entre inteli-

gência, cognição e aprendizagem significativa para jovens e adultos. 

1. Como as concepções distintas de inteligência e cognição se articulam no 
processo de aprendizagem e na experiência do conhecimento para pes-
soas jovens e adultas? 

2. Ao pensarmos a ligação entre os conceitos científicos e os conceitos coti-
dianos, como a internalização de ambos contribuem para a construção do 
conhecimento no campo da educação de jovens e adultos? 

3. Tendo em vista o aprender significativamente na EJA, como podemos am-
pliar e reconfigurar ideias já existentes na estrutura mental dos alunos jo-
vens e adultos?
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Hora de pesquisar!

Leituras obrigatórias 

OLIVEIRA, Marta Kohl. Vygotsky – Aprendizado e desenvolvimento: um processo 
sócio-histórico – São Paulo. Editora: Scipione Didatico, 2010.

O objetivo desta obra é caracterizar os aspectos tipicamente humanos do 
comportamento e elaborar hipóteses de como essas características se desenvol-
veram durante a vida do indivíduo, enfatizando três aspectos: 

• Relação entre seres humanos e o seu ambiente físico e social. 
• Novas formas de atividade que fizeram com que o trabalho fosse o meio fun-

damental de relacionamentos entre o homem e a natureza e as consequên-
cias psicológicas dessas formas de atividade.

• A natureza das relações entre o uso de instrumento e desenvolvimento da 
linguagem.

TEORIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA SEGUNDO AUSUBEL 

Fonte: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/materiais/0000012381.pdf

Leituras complementares 

MASINI, Elcie F Salzano; MOREIRA, Marco Antonio. Aprendizagem Significativa 
A Teoria de David Ausubel. São Paulo: Centauro, 2012.

Este livro, em que as ideias gerais da teoria de Ausubel são apresentadas e 
propostas, segundo a percepção dos autores, como sistema de referência para a 
organização do ensino, será útil a pelo menos dois tipos de leitores: aos que pre-
tendem se aprofundar no estudo da teoria, mas que gostariam de uma visão geral, 
simplificada e acessível antes de penetrar na complexidade dos textos de Ausubel; 
e aos que, cansados de abordagens tecnicistas sobre o ensino e a aprendizagem, 
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estão à procura de uma abordagem, talvez mais humana e significativa, e, tam-
bém, mais próxima da realidade da sala de aula.

VÍDEO Aprendizagem Significativa 1 Ausubel YouTube

Vídeo de 3 min que apresenta fundamentos da teoria da aprendizagem sig-
nificativa de Ausubel.
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=ejXq5NM9Mck



Disciplina 3  |  Processos cognitivos e culturais da aprendizagem

163

Referências
AUSUBEL, et alii. Psicologia educativa: um punto de vista cognoscitivo. México: 
Trillas, 1988.

ANTUNES, Celso. As inteligências múltiplas e seus estímulos. Campinas: Edito-
ra Papirus, 1998. 

INFANTE, Consuelo Undurrag. Como aprenden los adultos? Una mirada psicoe-
ducativa. Santiago: Ediciones Universidad Catolica de Chile, 2004. 

PÉREZ, Valentin Martínez-Otero. La inteligencia afectiva: teoría, prática y pro-
grama. Madrid: Editorial CCS, 2007

VYGOTSKY, Lev. S. A Formação Social da Mente. São Paulo: Ed. Martins Fontes, 
1998.





UNIDADE 2

RELAÇÃO DOS PROCESSOS 
COGNITIVOS COM OS CONTEXTOS 
CULTURAIS NA APRENDIZAGEM DE 
JOVENS E ADULTOS

UNIDADE  2



166

Módulo 2  |  Concepções, princípios, diversidade cultural e processos cognitivos

Apresentação e objetivos
Trataremos nesta Unidade Temática das relações entre as estruturas cogni-

tivas dos sujeitos de aprendizagem, já explanados na Unidade Temática 1, e as 
singularidades do aprender/ensinar entre os sujeitos jovens e adultos. Para tal, 
buscaremos entender as especificidades da estrutura cognitiva e cultural dos 
adolescentes, jovens e adultos e suas conexões com a motivação, autoestima e 
sua evolução e apropriação no âmbito educativo e das representações mútuas 
na educação básica integrada à Educação Profissional em EJA.

Ao considerarmos a aprendizagem como uma reorganização e uma mudan-
ça de representações, podemos considerar que toda aprendizagem é um processo 
interrelacional no qual as variáveis relativas ao contexto de quem aprende são fun-
damentais. Como vimos na abordagem cognitiva interacionista, as características 
do contexto em que o educando está inserido têm forte influência na aprendiza-
gem, perpassando os espaços socioculturais, institucionais e pessoais. 

Fundamentação teórica
Além da referência ao lugar social ocupado pelos jovens e adultos definidos 

por sua condição de excluídos da escola regular, segundo Oliveira (1997), suas 
especificidades culturais devem ser examinadas com relação a outros aspectos 
que os definem como um grupo relativamente homogêneo no interior da di-
versidade de grupos culturais da sociedade contemporânea. Ao abordarmos a 
questão do funcionamento intelectual, da capacidade de aprendizagem e dos 
modos de construção de conhecimento de pessoas jovens e adultas, o problema 
que aqui se coloca é o da homogeneidade e o da heterogeneidade cultural, do 
confronto e da relação entre diferentes culturas e diferenças nas capacidades e 
no desempenho intelectual de cada sujeito.

Nas possíveis relações entre a cultura e a produção de diferentes modos de 
funcionamento intelectual, podemos identificar, como aponta Oliveira (1997), 
três grandes linhas de pensamento: a que afirma a existência da diferença entre 
membros de diferentes grupos culturais, aquela que busca negar a importância 
da diferença e uma terceira, a qual recupera a ideia da diferença em outro plano.

 A primeira abordagem apoia-se numa postulação determinista, que rela-
ciona traços do psiquismo com fatores culturais. A segunda abordagem poderia 
conduzir a um relativismo radical e a uma postura espontaneísta, que não ad-
mitiria nenhuma intervenção nos modos de funcionamento peculiares a cada 
grupo cultural, restando pouco espaço para a intervenção educativa. A tercei-
ra abordagem está claramente associada à teoria histórico-cultural (Vygotsky, 
1998) e pode ser considerada a mais fecunda para a compreensão das relações 
entre cultura e modalidades de pensamento. 

A terceira abordagem postula que a imensa multiplicidade de conquistas psi-
cológicas de cada sujeito gera uma configuração complexa nos processos de de-
senvolvimento que será absolutamente singular para cada sujeito. A maturação in-
dividual será realizada por meio da inserção do ser humano no mundo da cultura, 
o que elimina qualquer possibilidade de consideração de alguma modalidade de 
dotação prévia ou herança genética como fonte fundante de formação do psiquis-

que aqui se coloca é o da homogeneidade e o da heterogeneidade cultural, do 
confronto e da relação entre diferentes culturas e diferenças nas capacidades e 
no desempenho intelectual de cada sujeito.
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da diferença e uma terceira, a qual recupera a ideia da diferença em outro plano.
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mo. Nessa concepção, os seres humanos sendo diferentes ou não na origem, são 
compreendidos no que tange o psiquismo por meio do processo de geração de 
singularidade ao longo de sua história. Ao postular a cultura como constitutiva do 
psiquismo, por outro lado, não a toma como uma força que se impõe a um sujeito 
passivo, moldando-o de acordo com padrões preestabelecidos. 

Essa abordagem torna-se muito importante para a aprendizagem de jovens e 
adultos, porque a ação individual, com 
base na singularidade dos processos de 
desenvolvimento de cada sujeito, con-
siste em constante recriação da cultura 
e negociação interpessoal. As pesqui-
sas de Oliveira (1997) demonstram que 
a intervenção educativa teria que atuar 
sobre indivíduos necessariamente di-
versos, no sentido de conceder a eles 
acesso àquela modalidade particular de 
relação entre sujeito e objeto de conhe-
cimento que é própria da escola, pro-
movendo transformações específicas no 
seu percurso de desenvolvimento. 

Neste sentido, os contextos de 
aprendizagem de jovens e adultos que abordaremos enfocam a conjuntura so-
ciocultural (concepções, discurso e políticas circulantes na sociedade em que 
está inserido o estudante e que podem dar um determinado valor à experiência 
de aprendizagem) e à situação institucional (importância do clima em que se dá 
a aprendizagem, no qual os contextos institucionais devem apresentar regras cla-
ras e flexíveis. Com uma liderança efetiva, a experiência de aprendizagem torna-se 
mais fácil). Ressaltamos que, em qualquer contexto, na elaboração de uma propos-
ta educativa para pessoas jovens e adultas, consideramos o elemento diálogo, em 
sua relação com a memória social e coletiva, como ponto essencial para o respei-
to e a valorização dos saberes trazidos pelos sujeitos – na disposição de estudar a 
questão cultural do pertencimento dos estudantes. Essa disposição se projeta em 
um campo delimitado pela consciência e pelas possibilidades de sentido ineren-
tes às relações do indivíduo com a sociedade, como propõe 
o aporte teórico de Spink (2000), ao abordar a constatação da 
necessidade da interconexão dos processos cognitivos e cul-
turais dentro de uma aprendizagem dialógica. 

 Ao lidar com situações inusitadas, mobilizamos um es-
toque de saberes que adquirimos nos estudos teóricos e nas vivências com si-
tuações análogas, haja vista que nas situações educativas as ações e reações nas 
estratégias de aprendizagem desenvolvidas estão sujeitas à ocorrência de incer-
tezas. O desafio para o educador consiste em estabelecer conexões entre lógicas 
diferenciadas dos sujeitos, que se organizaram em função de regras sociais, e a 
sistematização de saberes distintos. Os jovens e adultos destinatários do nosso 
processo formativo trazem consigo vivências e valores referenciados por expe-
riências individuais e sociais de que são portadores. Tais experiências, quando 
partilhadas, transformam-se em uma memória coletiva que, segundo Oliveira 
(2004), possibilitam aos estudantes incorporarem conhecimentos sobre sua co-
munidade e seu espaço social. 

▲
Contextos de 
aprendizagem de 
jovens e adultos
Fonte: http://eadpau-
ta.blogspot.com.
br/2014_11_01_archive.
html

A ação individual consiste em 
constante recriação da cultura 
e negociação interpessoal
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Ao trabalharmos na organização das estratégias de aprendizagem com refe-
renciais dos saberes da experiência, retomando uma memória social comunitária, 
ou coletiva, visando a uma reelaboração de saberes nos espaços educativos, abor-

damos conhecimentos construídos através de gerações – que 
podem significar um elo entre as turmas heterogêneas nas 
salas de Proeja. Tratando-se da questão da memória social, é 
preciso salientar que nela convivem simultaneamente a me-
mória coletiva e a memória individual. Assim, podemos orien-
tar os sujeitos de aprendizagem a perceberem sua história 

pessoal como diretamente ligada ao seu processo de aprendizagem, pois a memó-
ria social é o lugar de passagem obrigatório de toda reflexão sobre nossa relação 
com o tempo e o conhecimento. Atualmente, temos como consenso que não há 
aprendizado sem memória, e a memória coletiva pode contribuir para a discussão 
de problemas sociais e comunitários, sendo a memória e a tradição elementos in-
dissociáveis no universo cultural, na reconstrução dos principais momentos com-
partilhados por uma comunidade e na compreensão de sua contribuição para a 
apreensão de novos valores e conhecimentos. 

A diversidade cultural exerce um papel central nessa perspectiva, na qual a 
aprendizagem é o espaço de articulação de saberes no respeito às estruturas e 
lógicas diferenciadas. A possibilidade de uma prática educativa firmada por esse 
pressuposto decorre de uma ação articulada por pessoas produtoras de ação so-
cial em seu contexto cultural. 

Cultura
O conceito de cultura é extremamente amplo e diversificado. No geral, enten-

de-se cultura como um conjunto de interações no qual os indivíduos estão imer-
sos em sistemas complexos de ações. Já para Morin (1995, p. 41), compreende-se 
cultura também como um “conjunto complementar de conhecimentos”.

Nos processos culturais associados à cognição, ao pensarmos a forma de orga-
nização da aprendizagem, devemos nos pautar também pelos princípios, modelos 
e esquemas de conhecimento contidos em um saber coletivo acumulado em uma 
memória social, que contém normas culturais que geram e regeneram processos 
sociais – como aponta Morin (1998). Para esse autor, o conhecimento intelectual se 

organiza em função de paradigmas que selecionam e podem 
rejeitar ideias, informações e significações. Essa organização 
aparece em condições socioculturais distintas que condicio-
nam e são condicionadas pelo conhecimento, o qual também 
é condicionante e produtor, assim como produzido pelos 
homens e mulheres. Ao pensarmos os elementos de apren-

dizagem para jovens e adultos, é essencial também considerarmos as diferenças 
culturais acerca de religião, sexualidade e costumes, ligando-as aos saberes expe-
rienciais na busca de atividades educacionais. Como vimos na Unidade Temática 
1, quanto às características biopsicossociais das distintas gerações, sua capacidade 
cognitiva seria afetada pela memória e pelo tempo de aprendizagem diferencia-
dos e demarcados por reflexos e habilidades de concentração. Essas variáveis, po-
rém, não são determinantes, pois a capacidade cognitiva está perpassada também 
pelos fatores culturais, como aponta Vygotsky (1988). 

A memória social é o lugar de 
passagem obrigatório de toda 

reflexão sobre nossa relação com o 
tempo e o conhecimento

A aprendizagem é o espaço 
de articulação de saberes no 

respeito às estruturas e lógicas 
diferenciadas
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Sabemos que existem outros fatores de interferência na constituição dos 
valores e na aprendizagem das diferentes gerações e, embora as classificações 
por faixas etárias possam ser úteis para formular perfis, não podemos tomá-
-las como definições excludentes no processo educacional. O relacionamento 
entre gerações é um desafio no processo da aprendizagem e na decisão de 
estratégias e práticas capazes de integrar pessoas com pensamentos e atitu-
des diferenciadas. Em salas de EJA, e do Proeja, podemos nos deparar com até 
quatro gerações para gerir nas ações educativas. Essas gerações precisam se 
comunicar e aprender a trabalhar juntas, mas isso não é tão simples assim, pois 
não há geração melhor ou pior, mas pessoas de valores e práticas distintas, 
cada uma com suas qualidades e dificuldades. 

O nascimento das gerações
De tempos em tempos, a história vê o nascimento de novas gerações – 

criadas a partir dos contextos social, político, econômico, tecnológico e até 
mesmo regional. São costumes, valores e atitudes, às vezes, completamente di-
ferentes dos que têm aqueles que nasceram alguns anos antes. Cada geração 
vai ser reflexo do conjunto criado a sua volta, como explica a presidente do Gru-
po Foco, Eline Kullock. “A história define uma cultura, que define um comporta-
mento”, aponta. “Somos uma resposta à história e à cultura que foi se desenvol-
vendo com o passar dos anos”, diz a especialista. Veja o quadro abaixo com as 
principais características de cada geração, apontadas por Kullock e Santana:

◄ Valores na 
aprendizagem das 
diferentes gerações
Fonte: http://www.
ecosangabriele.com/
eco/bilancio-2014-due-
-volti-dellafrica/
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As diferentes gerações e suas características

Veteranos (nascidos 
aproximadamente entre 

1920 e 1945)

Dedicação e sacrifício são as duas palavras-chave para essa geração. 
As pessoas pertencentes a ela são obedientes, têm respeito máximo a 
qualquer autoridade e ao seguimento a regras. Aceitam a recompensa tar-
dia e querem estabilidade. Para essa geração, a honra é muito importan-
te e a paciência é uma virtude.

Baby Boomer (nascidos 
aproximadamente entre 

1946 e 1960)

São otimistas, querem contagiar, buscam a integração e o envolvi-
mento de todos num projeto. São profissionais orientados ao trabalho em 
equipe, ao coletivo. Começa neles a valorização por aspectos referentes ao 
bem-estar, saúde e qualidade de vida. É uma geração muito preocupada 
com status. Workaholics, trabalham muito e o quanto for preciso. 

Geração X (nascidos 
aproximadamente entre 

1961 e 1980)

São pessoas pragmáticas, práticas e mais confiantes. Buscam o equi-
líbrio entre vida pessoal e vida profissional, não querem viver só para o tra-
balho. Têm a autoestima mais elevada do que a das gerações anteriores, já 
começam a questionar autoridades, apesar do respeito que têm por elas.

Geração Y (nascidos 
aproximadamente entre 

1981 e 2000)

Esta é a geração do questionamento. Precisa de respostas, e que 
elas sejam convincentes. Lida com autoridade como se não houvesse 
autoridade, ou seja, não cria barreiras na comunicação e no trato com 
pessoas hierarquicamente elevadas. Busca prazer no trabalho, caso 
não encontre, muda de trabalho. A maioria foi criada sozinha, então se 
tornou mais individualista. São grandes negociadores.

Para pensarmos as possíveis relações dessa heterogeneidade nas constituições 
das turmas de EJA, a questão da cultura e da cognição, é fundamental ao focarmos 
como o cognitivo se insere no cultural como elemento de constituição da apren-
dizagem. No aspecto cognitivo e cultural, na constituição da EJA, que tem como 
preceito a discussão sobre o trabalho e as relações com a comunidade, as apren-
dizagens necessárias são referendadas pelas religações da vida individual com o 
contexto cultural e social dos alunos em um conjunto de aprendizagens, que deve 
funcionar em uma perspectiva de reconstrução, e não de prescrição. 

Esse processo, que ocorre em situações concretas de tempo e espaço, se con-
cebido como práxis, constitui-se de fatores que compõem sua configuração no res-
peito a interações em um contexto, escolarizado ou não, que irá impregnar a práti-

ca educativa, pois “[...] o momento de buscar é que inaugura o 
diálogo da educação como prática da liberdade” (FREIRE, 1987, 
p. 53). A partir dessa premissa, o processo ensino-aprendiza-
gem não acontece com o sujeito isoladamente, mas se vincula 
a um contexto a ser explorado e no qual os conhecimentos são 
internalizados e reconstruídos ou reelaborados, em um meio 

cultural. Por internalização entende-se a reconstrução interna das formas culturais 
de ação e de pensamento, assim como as significações e os usos dos conceitos que 
foram compartilhados (VYGOTSKY, 1988). Com a identificação de aproximações en-
tre Freire e Vygotsky, na década de 1990, como constatam Oliveira (1997) e Moura, 
T. (1999), quanto à aprendizagem com base na interação do educando com o meio 
social e com outros educandos e educadores, podemos estabelecer que a constante 
recriação da cultura pelos membros de pertencimento de uma comunidade é uma 
base social em constante transformação. 

O processo ensino-aprendizagem 
não acontece com o sujeito 

isoladamente, mas se vincula a 
um contexto a ser explorado
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A partir da abordagem histórico-cultural, que considera o processo de desenvol-
vimento partindo do social para o individual, em sua interação, estudamos os fenô-
menos como processos em movimento, como salienta Vygotsky (1988), nos quais os 
indivíduos se desenvolvem a partir de transformações qualitativas complexas, tendo 
a razão como uma atividade mediadora e não excludente. Ao rejeitar a ideia da codi-
ficação da linguagem escrita como forma de transcrição da linguagem oral, colocan-
do-a como outro sistema de representação da realidade, a abordagem vygotskyana 
evidencia que o processo de aprendizagem leva ao domínio progressivo de uma ou-
tra lógica de percepção e sistematização do pensamento. Segundo Oliveira, M. (1997), 
os indivíduos mais escolarizados tendem a se comportar de modo categorial, pois os 
sujeitos que frequentam a instituição escolar trabalham com ideias e conceitos de for-
ma descontextualizada, não se referindo apenas a um domínio concreto. Esse modo 
categorial se refere a um pensamento baseado na abstração, no qual falta relação com 
um contexto prático e referência direta com os objetos. Na educação escolarizada, esse 
pensamento categorial se organiza em um processo de interação em que a interfe-
rência externa só pode provocar uma transformação quando o novo modo de pensa-
mento já está presente no sujeito. Essa sedimentação de um novo aprendizado poderá 
ocorrer apenas quando já existir um ponto de conexão em nosso conjunto de aprendi-
zagens e conhecimentos acessados pela memória. 

Quanto à percepção e à memória, Vygotsky (1988) as aborda como funções 
mentais, cujo grau de complexidade acompanha as etapas da vida humana, media-
das simbólica e culturalmente. Esse autor coloca o desenvolvimento psicológico do 
indivíduo como parte do desenrolar histórico geral da coletividade, pois o avanço 
cognitivo não seria o resultado da gradual acumulação de mudanças isoladas, mas 
a reelaboração de conhecimentos prévios. Apoiamo-nos também em estudos que 
apresentam as diversas categorias de memórias humanas como funcionalmente 
diferenciadas, como ensina Lévy (1993), explicitando que as diferentes tecnologias 
intelectuais correspondem a diferentes formas de pensamentos. A memória de cur-
to prazo, ou memória de trabalho, mobiliza a atenção tendo a repetição como es-
tratégia para retenção da informação imediata. A memória declarativa, ou de longo 
prazo, é armazenada em uma única rede associativa, cujos elementos se diferenciam 
quanto ao seu conteúdo informacional e número de associações que os conectam. 
Segundo esse autor, a intensidade de associações seria proporcional à implicação 
emocional dos sujeitos envolvidos com a informação ou o acontecimento.

◄ Reconstrução 
interna das formas 
culturais de ação e 
de pensamento
Fonte: http://www.
gwlawrence.com/



172

Módulo 2  |  Concepções, princípios, diversidade cultural e processos cognitivos

Essa matéria ajuda-nos a entender como os aspectos culturais influen-
ciam a cognição e aprendizagem:

Sabedoria nem sempre vem com a idade
Maturidade é mais influenciada pela cultura que pelo tempo de vida
Ao contrário do que o senso comum acredita, “virtudes” como prudên-

cia e respeito ao bem-estar alheio estão mais relacionadas à cultura que ao 
tempo de vida. É o que revela um estudo da Universidade de Waterloo, no 
Canadá, que avaliou aspectos relacionados à sabedoria em japoneses e ame-
ricanos entre 25 e 75 anos provenientes de várias classes sociais.  Mas que 
critérios os autores consideraram para determinar o “grau de sabedoria” dos 
voluntários? Conforme o psicólogo Igor Grossman, coordenador da pesquisa, 
esclareceu em artigo publicado em Psychological Science, ele e sua equipe 
criaram um questionário que media a capacidade de lidar com conflitos e de 
vê-los por vários aspectos – algo que, segundo a literatura científica, está inti-
mamente relacionado ao que chamamos de sabedoria. 

Os voluntários dos dois países leram notícias de jornais sobre conflitos 
armados entre grupos que pensam de modo diferente e também histórias 
fictícias de brigas entre marido e mulher, amigos ou colegas de trabalho. Em 
seguida, responderam a perguntas como “O que você acha que vai aconte-
cer com eles?” e “Por que você acha que este será o desfecho?”. Ao analisarem 
as respostas, os pesquisadores se concentraram nos seguintes quesitos, nes-
ta ordem de importância: levar em conta as perspectivas de cada lado; reco-
nhecer que uma ou ambas as partes podem rever formas de pensar e agir; 
considerar mais de uma solução para a questão; ponderar que não necessa-
riamente há um lado certo e outro errado; atentar para um possível compro-
misso assumido antes do desentendimento e predizer uma resolução para o 
problema. Como esperavam, os psicólogos verificaram que tanto idosos ame-
ricanos como japoneses tiveram desempenho semelhante. Mas a diferença 
foi evidente entre os mais jovens e de meia-idade das duas culturas – japone-
ses revelaram, em média, mais intimidade com os quesitos relacionados pela 
equipe de Grossman à sabedoria, principalmente quando analisaram confli-
tos entre duas pessoas apenas. “A explicação para isso são os valores culturais. 
Japoneses, por exemplo, tendem a priorizar a coesão social, mesmo que isso 
implique abdicar de ‘ganhar’ uma discussão”, diz Grossman, que afirma que a 
máxima “a sabedoria vem com os invernos”, eternizada por Oscar Wilde, não 
passa de estereótipo muito aceito tanto nas sociedades ocidentais como nas 
orientais. A valorização de comportamentos relacionados à sabedoria, porém, 
pode estimulá-los – independentemente da idade.

Revista Mente e Cérebro http://www2.uol.com.br/vivermente/noticias/sabedoria_nem_sempre_
vem_com_a_idade.html

Esses aspectos culturais são importantes ao nos apresentar elementos 
presentes nas atitudes que podem oferecer um nexo comum às ideias que 
os sujeitos trazem a priori para exercer uma aprendizagem significativa. Essas 
ideias prévias podem ser teorias, conceitos ou conhecimentos e experiências 
relacionados aos conteúdos das atividades escolares. A valorização da ex-
periência pessoal e da aprendizagem estimularia ideias que surgem a partir 
do cotidiano, das observações e da imaginação, pois “somente pelo mundo 
é que podemos pensar o mundo” (CASTORIADIS, 1982, p. 57), ao conceber a 
autonomia na relação com o outro. 
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Nesse contexto, as relações de autonomia colocam-se como uma questão política 
na concepção coletiva em que se apresenta a alteridade como um princípio de relação 
social fundamental ao processo de integração. Esse é um princípio fundamental para 
a organização dos conhecimentos em um projeto específico para o Proeja, pois as ca-
racterísticas dessa modalidade, associadas às reformulações constantes no mundo do 
trabalho, exigem que o aluno tenha capacidade de entendimento e reelaboração, no 
cotidiano, dos saberes inerentes à sua aprendizagem escolar. Para se efetivar a auto-
nomia como base no conhecimento, faz-se necessário um reforço de automotivação 
com o desenvolvimento da capacidade de respostas ante situações inusitadas. A auto-
nomia tem como pressuposto a criatividade, a autoestima e a relação com os saberes 
já estabelecidos em mudanças paradigmáticas nas tradições, para a reelaboração de 
identidades próprias a partir de memórias coletivas. No campo educacional, essa no-
ção de autonomia referenda uma atividade do educador com base em uma relação 
social que, de forma dialética, se projeta na ação individual e, por uma ação reflexiva, 
torna-o capaz de fazer escolhas em função das experiências compartilhadas.

No campo da educação de jovens e adultos, essa relação da autonomia, com o 
respeito às interações de afetividade, deve ser analisada com bastante cuidado, para 
não cairmos na situação em que, por criar uma relação de dependência com o edu-
cador, se pode criar uma relação de afetividade distorcida que não leva o aluno a 
buscar o aprender, mas, sim, a ter um processo de socialização que seja prioritário 
ao objetivo da aprendizagem. A autonomia constituída enquanto emancipação nos 
predispõe a um processo de descobertas contínuas e de exercício deliberativo para 
decisões pessoais, com base em análises diferenciadas. O respeito à autonomia do 
outro nas percepções e ações culturais é respaldada na suposição de que “ninguém 
deixa seu mundo adentrado por suas raízes, com o corpo vazio ou seco. Carregamos 
conosco a memória de muitas tramas [...] histórias [...] cultura” (FREIRE, 1992, p. 32). 

Mas, na elaboração de uma proposição que construa essa autonomia, com base 
na interação cognitiva e cultural, a partir dos saberes dos educadores, deparamos 
com dificuldades inerentes, como, por exemplo, quando Lovisolo (1996) esclarece 
que em nossa tradição o natural é educar crianças, embora os preceitos da educação 
de pessoas jovens e adultas referendem a possibilidade de um processo educativo 
não apenas instrucional, mas formativo da população adulta. Esse autor propõe para 
a aprendizagem na EJA três pressupostos básicos que podem ser utilizados conjun-
tamente, se não houver uma situação de conflito: o da norma (reflexão sobre con-
dutas permitidas, criticadas ou valorizadas historicamente; consideradas coletivas 
por excelência); o da utilidade (conhecimento relacional, histórico ou situacional, em 

◄ Interação cognitiva 
e cultural
Fonte: http://revis-
taescola.abril.com.
br/eja/
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função dos objetivos sociais estabelecidos para cada situação pelos avanços cientí-
ficos e de informação); e o do gosto (formação da personalidade no respeito à indi-
vidualidade e ao meio cultural em que gostos semelhantes tendem a se unir como 
referência de grupo). Essas linguagens sociais da norma, da utilidade e do gosto são 
estabelecidas em função dos valores de cada grupo comunitário, em sua forma de 
entender e se relacionar com os pressupostos sociais. 

 Ao pensarmos em uma aprendizagem significativa na EJA, devemos analisar 
como cada elemento pode se relacionar ao conhecimento ou informação que o sujei-
to já detém. Por aprendizagem significativa entende-se a relação conceitual entre os 
aspectos culturais vivenciados pelo aluno (costumes, hábitos e aspectos econômicos 
e sociais) e a elaboração mental relacionada com essa cultura. Essa aprendizagem vai 
ser incorporada e se integrar ao cabedal de saberes constituído previamente de con-

ceitos ou conhecimentos experienciais. Se 
não houvesse essa possibilidade, pode-
ria ocorrer também uma aprendizagem, 
mas com conotação memorística de curta 
duração e condenada ao esquecimento 
caso não seja transposta a outras situa-
ções para a resolução de problemas. Ao se 
repensar a prática presente na EJA, faz-se 
então necessário provocar situações de 
ensino-aprendizagem que ressaltem os 
aportes culturais, em uma intertextualida-
de que permita o confronto e dialogia de 
posições, o que criaria no ambiente peda-
gógico um espaço de circularidade entre 
saberes. 

Nessa intertextualidade, as práticas culturais dos sujeitos são componentes 
de um todo e de uma representação na religião, na música, nas manifestações tra-
dicionais e artísticas, nas festas, bem como nos momentos em que essas práticas 
se vinculem como compromisso ou conflito em um contexto social. No processo 
de aprendizagem, compreende-se que, mesmo com as diferenças de concepções 
e atitudes referentes a trabalho, empregabilidade, escolarização, religião, sexuali-
dade e outros valores, os jovens e adultos apresentam traços comuns em relação 
às inserções sociais, econômicas e de apropriação e produção de saberes, o que 
nos possibilita inferir o compartilhamento de vivências semelhantes em seus pro-
cessos educativos. As diferentes formas de organização e apropriação de saberes, 
com narrativas próprias de cada contexto social e da prática cultural produzida, re-
metem a significações próprias de mundo e elaboração de saberes. 

Nessa perspectiva, ao tratarmos da questão da diversidade nas salas de aula, 
procuramos criar também espaços de aglutinação em torno dos interesses co-
muns dos alunos, pois toda ação cultural é uma forma sistematizada e delibera-
da de intervenção, que, ao incidir sobre a estrutura social, pode transformá-la em 
uma práxis inovadora apresentada pela perspectiva freireana. 

▲
Alfabetização de jovens 

e adultos
Fonte: https://dicasdocel-
so.com.br/tag/educacao/
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Paulo Reglus Neves Freire (1921 1997) foi um educador, pe-
dagogista e filósofo brasileiro. 

A sua prática didática fundamentava-se na crença de que o 
educando assimilaria o objeto de estudo fazendo uso de uma 
prática dialética com a realidade, em contraposição à, por ele de-
nominada, educação bancária, tecnicista e alienante: o educando 
criaria sua própria educação, fazendo ele próprio o caminho, e não 
seguindo um já previamente construído; libertando-se de chavões 
alienantes, o educando seguiria e criaria o rumo do seu aprendiza-
do. Destacou-se por seu trabalho na área da educação popular, vol-
tada tanto para a escolarização como para a formação da consciên-
cia  política. Paulo Freire é considerado um dos pensadores mais 
notáveis na  história  da  pedagogia  mundial,  tendo influenciado o 
movimento chamado pedagogia crítica. 

Autor de  Pedagogia do Oprimido, livro que propõe um método de alfabetização dialético, 
sempre defendeu o diálogo com as pessoas simples, não só como método, mas como um modo 
de ser realmente democrático. Em 13 de abril de 2012 foi sancionada a lei 12.612, que declara o 
educador Paulo Freire Patrono da Educação Brasileira. 

 Fonte: <http://pensador.uol.com.br/autor/paulo_freire/biografia/>

A educação intercultural, com ênfase na revisão das normas escolares e pro-
cessos de aprendizagem, se tornou uma possibilidade para o estabelecimento 
de relações que possam resistir aos conflitos culturais baseados em sistemas de 
valores diferenciados. As relações de igualdade – igualdade considerada como 
antônimo de desigualdade social e não de diferença –vieram revelar que o não 
reconhecimento do outro não é apenas uma escolha individual, mas um com-
portamento cultural interiorizado que pode ser modificado por ações educati-
vas. Ao analisarmos o contexto em que se insere nossa prática educativa, per-
cebemos que toda forma de conhecimento vem estabelecer demarcações 
simbólicas em ações e comunicações ordenadas e limitadas por contextos edu-
cativos. Essas formas de conhecimento são parciais e locais, contextualizadas 
pelos limites do conjunto das relações sociais e, como adverte Nóvoa (1995), na 
relação entre a aprendizagem e o mundo da prática, o conhecimento científico 
sugere regras de atuação para ambientes da vida escolar com estratégias e técni-
cas nem sempre adequadas para contextos diferenciados. 

Para pensarmos novos formatos de aprendizagem, deveríamos então consi-
derar as necessidades próprias às instâncias de um projeto em seu âmbito indi-
vidual e organizacional, atentando para a inserção, a mobilidade e o aperfeiçoa-
mento dos processos cognitivos conforme o diagnóstico de cada situação que 
possibilite o desenvolvimento de capacidades específicas. Por essa proximidade 
de análise entre as abordagens, optamos por termos também como referên-
cia para a nossa prática acadêmica os pressupostos demarcados por Imbernón 
(2000), que afirma que nossa época, vista, por alguns, como em crise, é em si 
uma época de transformação em que o conhecimento acadêmico, como conjun-
to comprometido com uma perspectiva político-filosófica, pode referendar uma 
aprendizagem dialógica com base nos seguintes preceitos:

• Diálogo igualitário: diferentes contribuições são consideradas em função da 
validade dos argumentos, e não a partir da imposição de um saber cultural-
mente hegemônico. 
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• Inteligência cultural: conceito mais amplo de inteligência, que não a reduz à 
dimensão cognoscitiva, mas respeita a pluralidade de dimensões da intera-
ção humana. 

• Transformação: como premissa freireana, em que os sujeitos são seres de 
transformação, e não apenas de adaptação, trazendo a possibilidade de con-
veniências igualitárias que resultem do diálogo.

• Dimensão instrumental: a dimensão dialógica abrange todos os aspectos da 
aprendizagem, incluindo o aspecto instrumental, que se vê intensificado e 
aprofundado pela crítica à colonização tecnológica da aprendizagem. 

• Criação de sentido: considerando identidades e individualidades, que todos 
possuímos, é preciso potencializar uma aprendizagem que possibilite a inte-
ração entre as pessoas, criando, assim, sentido para cada um de nós.

• Solidariedade: como expressão da democratização dos diferentes contextos so-
ciais, é a base que se pode fundamentar uma aprendizagem igualitária e dialógica.

• Igualdade de diferenças: contrária à adaptação, a cultura da diferença deve 
considerar a igualdade de condições básicas de existência para que as dife-
renças possam ser respeitadas, reforçando a postura não excludente. 
Esses preceitos da abordagem dialógica são enriquecidos por Zabala (2002), 

quando este demonstra que a aprendizagem não é apenas um acúmulo de conhe-
cimentos, mas depende da capacidade de quem aprende por suas experiências 
prévias como epicentro na articulação de conhecimentos. A sabedoria adquirida 
em nossa vida, resultante da experiência, permite-nos resolver problemas e expli-
citar situações, podendo ser denominada de conhecimento cotidiano. Esse autor 
apresenta as tipologias do conhecimento que se constituem através de diferenças 
básicas, em que o conhecimento cotidiano pode ser considerado pessoal, elaborado 
de forma circunstancial, sem separação de âmbitos do saber e sem reflexão sobre o 
próprio conhecimento. Em contraposição, o conhecimento científico é considerado 
como componente de um saber que pode ser universalizado, constituído em um 
processo histórico com enfoque linear e parcializado, em que a reflexão o define. 

O campo de conhecimentos, com modelagens mais ou menos empíricas, 
que podemos denominar de saber científico ou acadêmico, foi constituído por 
saberes de diferentes disciplinas e campos científicos a partir de um conjunto 
organizado por fatos, sistemas conceituais e métodos e técnicas específicos a 
cada área de ensino, organizando-se como referencial para a elaboração dos 
cursos de formação. Todavia, essa sistematização de saberes não se coloca 
como definitiva nas situações pessoais, pois coexistimos nas sociedades atuais 
com transitoriedades e relações entre saberes em campos socioculturais di-
ferenciados. Não tratamos, portanto, da substituição de um saber pelo outro, 
mas do enriquecimento de situações pela produção de um saber escolar resul-
tante da interação desses saberes em uma nova perspectiva de aprendizagem 
para pessoas jovens e adultas. 

Como apontado em vários debates e contextos, em nossa sociedade atual, inse-
rida em um processo de intercâmbio intercultural e globalização dos conhecimentos 
que trazem acelerada troca social pelo impacto do desenvolvimento científico e tec-
nológico, aprender é mais do que um impulso humano de sobrevivência. As relações 
sociais contemporâneas trazem uma sofisticada necessidade cultural que permite 
aos sujeitos sobreviverem em um círculo de novas aprendizagens contínuas, assim 
como preservarem sua identidade. Este é um tema que tem angustiado muitos edu-
cadores nos últimos tempos: “Como aprender a aprender?”.
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Dinâmicas válidas do aprender a 
aprender

No campo da educação de pessoas jovens e adultas, o enfoque no ponto de vis-
ta do ‘aprender a aprender’ é sua referência emancipatória, centrada na perspectiva 
política da aprendizagem, como pretendia Paulo Freire (1992). A partir desse refe-
rencial, o ‘aprender a aprender’ significa que os processos educacionais realmente 
formativos têm como princípio fazer do educando sua própria oportunidade. Nes-
se processo, principalmente na formação profissional, a percepção de que apren-
der bem implica captar a necessidade de continuar aprendendo a vida toda. Mas 
um problema pode ser as implicações e transformações nos próprios princípios da 
aprendizagem, pois o ‘aprender a aprender’ sinaliza que a aprendizagem deve ser 
baseada na dinamicidade do sujeito, para ser um empoderamento na expectativa 
de que este se mantenha como também responsável pelas próprias oportunidades. 

Os caminhos da aprendizagem devem ser reflexivos, desenvolvendo nos sujei-
tos aprendentes o procedimento da reflexão, com o qual todo ser humano pode 
converter seu próprio processo de aprendizagem em objeto de investigação, 
aprendendo a aprender. Cotidianamente novas técnicas, novos resultados, novos 
produtos entram em nossas vidas todos os dias e é necessário aprender a utilizá-
-los, pois a atual situação de ‘aprender a aprender’ se torna tão importante como o 
próprio conteúdo das disciplinas. Desse modo, especialmente no campo da edu-
cação de pessoas jovens e adultas, espera-se que os atos educativos não se deem 
apenas pela memorização mecânica e repetição de técnicas. Neste sentido, dife-
renciar a apropriação de tecnologia do ensino de técnicas é fundamental nos pre-
ceitos de uma aprendizagem significativa e contínua, pois a tecnologia pode ser 
compreendida como construção social complexa integrada às relações sociais de 
produção. Assim, mais que força material da produção, a tecnologia, cada vez mais 
se torna indissociável das práticas cotidianas e culturais, em seus vários âmbitos, 
tempos e espaços em uma dimensão sociocultural. 

◄ Como aprender a 
aprender
Fonte: http://www.
jornaldelondrina.
com.br/brasil/conteu-
do.phtml?id=1412371
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A ênfase na ideia de que os alunos devem desempenhar um papel ativo 
na sua própria aprendizagem, ajustando-o de acordo com suas necessidades 
e objetivos pessoais, demanda a utilização de estratégias de aprendizagem partici-
pativas, nas quais a ótica da pesquisa é central. Embora a memória seja um aporte 
central, como já explicitado, a memorização mecânica perde sentido com a avalan-
che de informações que temos acesso em todos os suportes. A escolha de ativida-
des para facilitar a aquisição, armazenamento e utilização de informações, transfor-
mando-as em conhecimentos,  permite que os sujeitos alunos possam planejar e 
organizar suas próprias atividades de aprendizagem e tenham o domínio sobre esse 
processo. Segundo Infante (2004), o aprendizado mais importante é o ‘aprender a 
aprender’, pois a maioria dos jovens e adultos não aprenderam estratégias de apren-
dizagem, porque ninguém os ensinou de modo que, ao enfrentarem uma nova tare-
fa de aprendizagem, o método utilizado será intuitivo, o que, consequentemente, faz 
com que o esforço seja muito maior e um fator externo ao indivíduo. 

O ‘aprender a aprender’ é também importante hoje para os jovens e adultos por-
que em uma sociedade como a nossa, na qual somos constantemente bombardea-
dos por informações, torna-se necessário saber como organizar estas informações, 
criando critérios, selecionando o mais importante, transformando em conhecimento 
e transferindo-o para outras situações cotidianas. Essas tarefas requerem ter assimila-
do uma série de estratégias e sua implementação. Por isso, Undurraga (2004) afirma 
que a aproximação dos fatos, princípios e conceitos no ‘aprender a aprender’ envol-
veria uma nova cultura de aprendizagem, alicerçada nos seguintes aspectos:

• Aprender a usar adequadamente estratégias cognitivas.
• Aprendizagem e uso adequado de estratégias metacognitivas.

Nova Cultura e Metacognição
O conhecimento mais importante é o conhecimento de si mesmo, ou 

“metacognição”: trata-se do conhecimento de si próprio, neste caso, sobre 
seu próprio processo de aprendizagem – a partir do controle de seus pró-
prios processos mentais.  A maneira fundamental para o sujeito adquirir o 
metaconhecimento é refletir sobre a sua própria prática no contexto e cir-
cunstância da aprendizagem.

Como vimos, a abordagem interacionista dos processos cognitivos e culturais na 
aprendizagem, ao respeitar as especificidades da estrutura cognitiva e cultural dos 
adolescentes, jovens e adultos no âmbito cultural em que se aprende, possibilita-nos 
entender as representações mútuas na aprendizagem e nas ações educativas. 

Estratégias de 
aprendizagem 

participativas
Fonte: http://www.re-

sidenciaplazareal.com/
valladolid/my-product/
programa_terapia_psi-

comotriz_tecnicas_
de_relajacion_tera-

pia_musical_y_otras_te-
rapias/

►
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Hora de praticar!
Após estudo dos textos, responda às questões abaixo: 

1. Como se articulam (segundo Oliveira, M. Kohl), na abordagem dos proces-
sos cognitivos de aprendizagem, as especificidades da estrutura cognitiva 
e cultural dos adolescentes, jovens e adultos? 

2. Por que a abordagem histórico-cultural (Vygotsky, 1998) pode ser conside-
rada a mais fecunda para a compreensão das relações entre cultura e mo-
dalidades de pensamento?

3. Como podemos, na perspectiva de Pedro Demo (2011), enfatizar a ação 
política do ‘aprender a aprender’ no campo da educação de pessoas jovens 
e adultas?
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Hora de pesquisar!

Leituras obrigatórias

DEMO, Pedro. Aprender a aprender Neoliberal?  Disponível em: <http://jorna-
dadedc1uneb.blogspot.com.br/2011/10/aprender-aprender-neoliberal-pedro-de-
mo.html>. Acesso em: em 08 jun. 2014. 

OLIVEIRA, Marta Kohl. Jovens e adultos como sujeitos de conhecimento e 
aprendizagem. Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo. Trabalho 
apresentado na XXII Reunião Anual da ANPEd, Caxambu, setembro de 1999.

VYGOTSKI, L. S. A Formação Social da Mente.  Disponível em: <http://www.egov.
ufsc.br/portal/sites/default/files/vygotsky-a-formac3a7c3a3o-social-da-mente.
pdf>. Acesso em: 09 jun. 2014.

Leituras complementares

CHARLOT, B. Os jovens e o saber: perspectivas mundiais. Porto Alegre: Artmed 
Editora, 2001. 

A obra apresentada ressalta a importância de considerarmos relevante a 
identificação dos sentidos que os jovens atribuem ao aprender, nos indícios de 
sua “relação com o saber”, pois, de acordo com Charlot (2001), estes aspectos nos 
ajudam a refletir sobre os desafios enfrentados por estes jovens para dar sentido 
e para compreender as exigências da cultura escolar. 

CHARTIER, R. História Cultural: entre práticas e representações. Lisboa: Disfel; Rio 
de Janeiro: Bertrand Russel, 1999. 

Esse texto nos auxilia na compreensão de como nossa intervenção educacio-
nal se processa como uma ação política, incorporada ao propósito de formação 
que tem por base os saberes advindos das práticas culturais comunitárias. O au-
tor nos mostra como as práticas culturais se articulam a partir das representa-
ções pelas quais os sujeitos constroem o sentido de sua existência e fazem reco-
nhecer sua identidade social.
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VIDEO – CHIMAMANDA ADICHIE: O PERIGO DE UMA ÚNICA HISTÓRIA
<http://www.ted.com/talks/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_single_
story?language=pt-br>

Nossas vidas, nossas culturas são compostas de muitas histórias sobrepostas. 
A escritora Chimamanda Adichie conta a história de como ela encontrou sua au-
têntica voz cultural, advertindo-nos que se ouvimos somente uma única história 
sobre uma outra pessoa ou país corremos o risco de gerar preconceitos.

Site http://www.monografias.com/trabajos4/aprender/aprender.shtml#ixzz3404l-
lIfn

Na ação educativa atual, é impulsionado o desempenho da autonomia do 
aluno na sua aprendizagem e na introdução de estratégias para beneficiar os 
educandos, estimulando-os a “aprender a aprender”.
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