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O professor precisa ter clareza dos objetivos das 
atividades a serem desenvolvidas com os alunos. 
Os critérios de realização e resultados da avaliação 
devem ser apresentados aos alunos.

Refletir, debater, mudar os conceitos e práticas 
avaliativas da aprendizagem escolar ainda é difícil. 
Alguns autores veem contribuindo para essas me-
tamorfoses, entre eles: Hoffmann (2003); Luckesi 
(1998); Perrenoud (1999); Vasconcellos (2006 e 
2008);
A avaliação da aprendizagem escolar precisa ser 
entendida, também, e utilizada como instrumento 
para o educando e para o professor. O aluno preci-
sa verificar seus avanços e/ou dificuldades em sua 
trajetória da aprendizagem escolar. O educador de-
veria organizar as práticas pedagógicas mediante a 
análise das informações que obtém por meio da 
avaliação da aprendizagem escolar. Entendemos, 
também, a avaliação como um feixe de experiên-
cias que pode contribuir para subsidiar e indicar 
outros rumos à intervenção pedagógica.

Desta forma, a avaliação é parte integrante da 
organização do trabalho do professor, ou seja, no 
preparo do plano de ensino, organização da aula, 
projetos pedagógicos, oficinas, tema gerador entre 
outros em que a avaliação estará presente. 

Ao organizar e desenvolver o trabalho pedagógico, 
o educador tem que ter: 1- clareza dos objetivos, 
ou seja, definir quais as habilidades, conhecimen-
tos, atitudes que o educando precisa desenvolver 
em relação ao conteúdo proposto; 2- estipular as 
formas e os recursos de apoio para trabalhar o 

conteúdo previsto, de modo que o educando possa 
compreender/apropriar/experenciar; 3- definir as 
formas de avaliação e clareza para determinar os 
critérios de avaliação.

De acordo com o Parâmetro Curricular Nacional 
(PCN), volume I (2001) o critério de avaliação dá 
luz às expectativas de aprendizagem, mediante os 
objetivos e os conteúdos pré-estabelecidos; eles 
devem nortear as aprendizagens indispensáveis e 
possíveis para o educando, para aquele momento 
diante de um determinado conteúdo.
Conforme Grillo e Lima (2007) há nós no trabalho 
com os critérios de avaliação: aluno deve conhecer 
os critérios de avaliação; entretanto algumas vezes 
o aluno desconsidera os critérios apresentados 
pelo educador;  o aluno não compreende os cri-
térios propostos pelo educador, tendo em vista as 
diferenças  socio-culturais; há momentos em que o 
próprio professor não tem clareza para si mesmo 
dos critérios. 

Outro problema encontrado, pelas mesmas auto-
ras, é a contradição entre as práticas pedagógicas 
preparadas e desenvolvidas e os critérios de ava-
liação. 

Tomemos, como exemplo, um critério de avaliação 
do PCN de Língua Portuguesa para o primeiro ciclo 
dos anos iniciais do Ensino Fundamental: narrar 
histórias conhecidas e relatos de acontecimentos, 
mantendo o encadeamento dos fatos e sua sequ-
ência cronológica, ainda que com ajuda. A expec-
tativa que se tem, mediante esse critério, é que o 
educando tenha experiências com atividades orais, 
nas quais seja orientado/encorajado a tais situa-
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ções – recontar e buscar manter  a ordem crono-
lógica dos fatos e a relação entre eles. Podemos 
compreender que, mediante o critério proposto, 
na organização e realização das práticas pedagógi-
cas esse momento aconteça.

Ainda em Grillo e Lima (2007) sustentadas em 
Nunziati (1990) classificam os critérios de avaliação 
em dois tipos: critérios de realização – eles indi-
cam as ações concretas que se espera dos alunos 
para alcançarem objetivos relacionados às práticas 
educativas propostas; critérios de resultado – rela-
cionam-se a produtos de aprendizagem e indicam 
as condições de aceitabilidade de desempenho es-
peradas pelos alunos.

Se analisarmos o critério de Língua Portuguesa, já 
mencionado neste texto, sob o olhar destes dois 
tipos de critério teremos: critério de realização – 
narrar histórias conhecidas e relatos de aconteci-
mentos, mantendo o encadeamento dos fatos e 
sua sequência cronológica; critério de resultado - 
ainda que com ajuda.
Um exemplo dos dois tipos de critérios, em relação 
à disciplina de Matemática. O educador vivencia 
com seus alunos atividades  em que envolvam as 
quatro operações matemáticas, com números na-
turais (adição, subtração,multiplicação e divisão). 
Entre as atividades a serem realizadas há uma em 
que os alunos deverão resolvê-la sozinho; para 
esta atividade o educador propõe o seguinte crité-
rio de avaliação: solucionar os problemas matemá-
ticos, com autonomia, apresentando a expressão 
numérica. Desta forma, o critério de realização é 
solucionar os problemas matemáticos e, o critério 
de resultado, com autonomia, apresentando a ex-
pressão numérica.
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O ato de educar não deve ser apenas o fato de en-
sinar e transferir os conhecimentos, mas também 
de aprender. Não há formas, fórmulas ou modelos 
de como se educar, portanto não há uma receita 
pronta para determinados tipos de comportamen-
tos que são considerados atípicos nas crianças.
O ensino não é tarefa apenas do professor ou da 
escola. Ele ocorre entre as crianças, os familiares, 
amigos, pessoas que relatam suas viagens, experi-
ências e compartilham seus conhecimentos.

O papel da escola é ensinar e educar, os profes-
sores que estão inseridos nessa tarefa buscam o 
aperfeiçoamento e dividem seus aprendizados 
com os alunos e, com essa prática do educar, po-
dem contribuir para o desenvolvimento de indiví-
duos pensantes, questionadores e críticos.
Se essa é uma tarefa utilizada por vários educa-
dores, como fazer com os alunos que apresentam 
deficiências, transtornos ou dificuldades de apren-
dizagem?

Os educadores necessitam ver com outro olhar a 
questão da deficiência, e encarar como uma nova 
realidade. Assim, explorar o mundo dessas pesso-
as, conhecer suas dificuldades, potencialidades e, 
alcançar melhores resultados no processo de ensi-
no-aprendizagem.
As crianças com transtornos de aprendizagem ou 
distúrbios de aprendizagem necessitam de educa-
dores que saibam posicionar-se diante deles e da 
classe. Precisam saber que também se educa no 
momento de represália a esses alunos, quando ex-
plicam de forma simples e clara as regras de com-

portamento, de companheirismo, de educação. 
Assim a criança adquire regras e o utilizar da rotina 
e atitudes sistemáticas favorece o aprendizado.

Algumas crianças apresentam comportamentos 
de agressividade e estes comportamentos estão, 
na sua maioria, ligados à dificuldade de comuni-
cação. Alguns professores, apesar da experiência, 
podem apresentar dificuldades nessas situações. 
Na escola, na sociedade, a oralidade é privilegiada 
e as pessoas com distúrbios de fala e linguagem, 
deficiências com comprometimentos motores que 
atingem a fala, deficientes auditivos, muitas vezes 
são deixadas de lado pelos colegas e professores 
pela falta de uma comunicação eficiente. 

Sócrates, citado por Sacks (1990, p. 31) diz sobre a 
falta de comunicação:

Se não tivéssemos voz nem língua, mas apesar 
disso desejássemos manifestar coisas uns para 
os outros, não deveríamos, como pessoas que 
hoje são mudas, nos empenhar em indicar o sig-
nificado pelas mãos, cabeça e outras partes do 
corpo? 

Os educadores devem respeitar as dificuldades dos 
alunos, posicioná-los sentado na primeira carteira 
e próxima ao professor evitando distrações, como 
exemplo na hiperatividade, ou deficiência auditiva. 
Criar o hábito de falar sempre com o rosto volta-
do para os alunos e não de costas e escrevendo 
na lousa, utilizar materiais diversificados e que 
causem interesse para a leitura, a escrita e a ma-
temática, explicar aos demais alunos (na ausência 
das crianças com dificuldades educacionais) que é 
preciso ajudá-los a superar seus limites, pedir cola-

como trabalhar com um portador dE nEcEssidadEs 
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boração dos alunos que possam sentir ciúmes pela 
atenção necessária dispensada constante, explicar 
ainda sobre as dificuldades motoras, desatenção, 
alterações de comportamento, entre outros e, 
principalmente, explicar para que respeitem os 
indivíduos com diferenças e dificuldades e assim 
evitar experiências de fracasso escolar.

Não é só a capacitação profissional, mas a habilida-
de, o amor, a dedicação e principalmente tolerân-
cia e paciência que farão a diferença no aprendiza-
do dessas crianças.

Como é proposto pelas as diretrizes dos Parâme-
tros Curriculares Nacionais – PCNs, da Escola bási-
ca, os conceitos e procedimentos básicos de Esta-
tística e Probabilidade devem ser ensinados, desde 
a educação infantil. Esses conceitos estão inseridos 
no “Bloco Tratamento da Informação”, que é um 
dos cinco blocos de conteúdos conceituais e pro-
cedimentais para o ensino da Matemática, tendo 
destaque especial os Temas Transversais. Sendo 
assim, nossa intenção com esta oficina é propor 
e discutir um conjunto de atividades que aborda: 
Coleta e organização da informação; Representa-
ção da informação (Gráficos e tabelas); Leitura e in-
terpretação da informação, por meios de recursos 
tecnológicos e materiais manipulativos. 

É de fácil percepção, que nos tempos atuais os ve-
ículos de comunicação utilizam de maneira exces-
siva os recursos de infográficos, gráficos variados, 
tabelas e listas, exigindo dos alunos competências 
e habilidade para realizar leituras, interpretações e 
entendimentos dos mesmos.
Desta forma, a escola já vem inserindo desde o 
início da Educação Básica, no ensino da Mate-
mática, situações que permitam os alunos a vi-
venciarem o uso da Estatística e do Tratamento 
da informação, viabilizando condições mínimas 
para que eles possam interpretar e elaborar 
seus argumentos, conjecturas e hipóteses.
Os conceitos e procedimentos básicos de Es-
tatística e Probabilidade devem ser ensinados, 
desde a educação infantil, como é proposto pe-
las Diretrizes dos Parâmetros Curriculares Na-
cionais – PCNs, da Escola básica. 
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A sociedade atual, marcada por incertezas e mu-
danças, apresenta questionamentos inerentes à 
função docente. Há uma grande necessidade de se 
repensar a formação de professores que reflitam 
sobre sua própria prática e sobre o desenvolvi-
mento do pensamento crítico, a fim de trabalha-
rem com novos dimensionamentos para a função 
docente. Esta apresentação se propõe a fazer uma 
reflexão teórica sobre formação de professores, 
buscando trazer contribuições ao debate a respei-
to da nova função dos professores, sob a perspec-
tiva da complexidade e da transdisciplinaridade. 
Para tanto, traçarei um panorama dos paradigmas 
tradicional e da complexidade. Na sociedade atual 
existem duas utilidades básicas para o termo para-
digma: designar linhas teóricas de pesquisa ou de 
discussão e definir vertentes teóricas consideradas 
dominantes. Ele se constitui em uma constelação 
de concepções, valores, percepções e práticas 
compartilhadas por uma comunidade e que dá 
forma a uma visão particular de realidade, a qual 
caracteriza a maneira pela qual a comunidade se 
organiza. Um paradigma faz com que os indivíduos 
conheçam, pensem e ajam segundo modelos ins-
critos culturalmente neles. Os paradigmas são os 
“óculos com que se efetua a leitura da realidade” 
(BEHRENS e OLIARI, 2007, p. 55). Apresentarei a 
questão da disciplinaridade, discutindo os vários 
conceitos de multi, pluri, inter e transdisciplinari-
dade. Uma educação duradoura deve ser obriga-
toriamente uma educação transdisciplinar, perma-
nente e integral do ser humano, o que necessita de 
uma docência também transdisciplinar, em que o 
educador desenvolva um alto grau de percepção e 
de consciência da realidade com competência teó-

rica, clareza epistemológica e metodológica. Numa 
perspectiva transdisciplinar, abordarei a complexi-
dade e suas considerações em relação à escola, ao 
cuidado com o ser humano, aos sete saberes (Mo-
rin, 2005a), buscando a compreensão e a prática 
do pensamento complexo. Há complexidade quan-
do elementos diferentes são inseparáveis consti-
tutivos do todo (como o econômico, o político, o 
sociológico, o psicológico, o afetivo, o mitológico), 
e há um tecido interdependente, interativo e inter-
-retroativo entre o objeto de conhecimento e seu 
contexto, as partes e o todo, o todo e as partes, as 
partes entre si.

Complexidade, aqui, é o tecido de acontecimen-
tos, ações, interações, retroações, determinações, 
apresentando-se ainda com os traços inquietantes 
da desordem, da ambiguidade, da incerteza. Uma 
lente para se “ver”, para olhar para o mundo de 
uma forma diferente. Não é uma teoria de ensino-
-aprendizagem, é mudança de pensamento. 
Finalmente, tratarei das questões inerentes à for-
mação de professores, abordando formação tec-
nológica como parte integrante dessa formação, 
também sob a ótica da transdisciplinaridade e da 
complexidade. Será uma oportunidade para ques-
tionar nossa posição no mundo e, no campo da 
educação, refletir sobre a posição dos professores 
nesses cenários e a relação de tudo isso com a sua 
formação docente. Uma formação que possibilite a 
reflexão acerca do processo complexo do conheci-
mento e dos vários aspectos interdependentes ou 
relacionados durante sua construção, sendo nutri-
da de fontes teóricas humanizantes que possam 
tornar a mediação pedagógica mais consistente. 

Formação dE proFEssorEs E complExidadE: diálogo para uma 
nova comprEEnsão da Função docEntE.
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1. O que é Governanta corporativa.

2. O que é Governança de TI.

3. A Importância do Gerenciamento de TI – Tec-
nologia da Informação. 

4. Governança em Serviços de TI com COBIT e 
ITIL.

O QUE É GOVERNANÇA?

Antes de entendermos o que é Governança de TI, 
devemos tratar da questão mais ampla da gover-
nança corporativa nas empresas. A governança 
corporativa tornou-se um tema dominante nos ne-
gócios devido a safra de escândalos corporativos 
em meados de 2002 – Enron, Worldcom e Tyco, 
para citar apenas algumas. O interesse na gover-
nança coporativa não é novo, mas a gravidade dos 
impactos financeiros das fraudes executadas pelas 
empresas já citadas, abalou a confiança dos inves-
tidores. A crise de confiança do setor corporativo 
contribuiu para a pressão descendente nos preços 
das ações, estimulando assim as empresas a toma-
rem uma atitude para contornar esta situação.

Uma boa governança corporativa é importante 
para os investidores profissionais. Grandes institui-
ções atribuem à governança corporativa o mesmo 
peso que aos indicadores financeiros, quando ava-
liam decisões de investimento. Estudos compro-
vam que investidores profissionais se dispõem até 

mesmo a pagar um grande ágio para investir em 
empresas com altos padrões de governança. Em 
sua essência, a governança corporativa tem como 
principal objetivo recuperar e garantir a confiabili-
dade em uma determinada empresa para os seus 
acionistas. Tarefa esta difícil, pois como na vida real 
com a confiança uma vez abalada, demora-se para 
se recuperar a confiabilidade em uma determina-
da pessoa. Assim também é com as empresas!

Para que haja aderência ao negócio e sua estraté-
gia são citados seis ativos principais. Os elementos 
essenciais de cada ativo incluem:

• Ativos humanos: pessoas, habilidades, planos 
de carreira, treinamento, relatório, mento-
ring, competências etc.

• Ativos financeiros: dinheiro, investimentos, 
passivo, fluxo de caixa, contas a receber etc.

• Ativos físicos: prédios, fábricas, equipamen-
tos, manutenção, segurança, utilização etc.

• Ativos de PI: Propriedade Intelectual (PI), in-
cluindo o know-how de produtos, serviços e 
processos devidamente patenteados, regis-
trando ou embutindo nas pessoas e nos siste-
mas da empresa.

• Ativos de informação e TI: dados digitalizados, 
informações e conhecimentos sobre clientes, 
desempenho de processos, finanças, sistemas 
de informação e assim por diante.

 a govErnança corporativa com gEstão dE t.i.
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• Ativos de relacionamento: relacionamentos 
dentro da empresa, bem como relaciona-
mentos, marca e reputação junto a clientes, 
fornecedores, unidades de negócio, órgãos 
reguladores, concorrentes, revendas autori-
zadas etc.

A governança destes ativos ocorre por meio de 
um grande número de mecanismos organizacio-
nais (por exemplo: estruturas, processos, comitês, 
procedimentos e auditorias). A maturidade na 
governança desses ativos varia significativamente 
na maioria das empresas de hoje, com os ativos fi-
nanceiros e físicos sendo tipicamente os mais bem 
governados, e os ativos de informação figurando 
entre os piores.

Controlar e monitorar estes ativos não é tarefa fá-
cil, e necessita de uma forte receptividade da dire-
ção de sua empresa. Dentro de todos estes se des-
taca os “Ativos de informação e TI”, uma vez que 
as informações disponibilizadas pela tecnologia da 
informação sustentarão a sua empresa, pois todos 
os controles, processos, procedimentos e métricas 
partirão de TI.
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O século XXI exige professores  capazes de refletir 
sobre a sua prática  e alterar suas aulas para aten-
der a alunos que a cada dia precisam apreender as 
novidades de um mundo invadido pela tecnologia  
e por uma avalanche de informações.

“La gran ironía en educación es que aunque no 
sepamos qué es educar, y ni siquiera tengamos 
claro cómo se aprende, y cómo se enseña, noso-
tros nos metemos a educar o vivimos en la ilusi-
ón de creer saber como se hace. Da la impresión 
que sucediera de la misma manera que respira-
mos sin conocer las leyes de la respiración o que 
conocemos sin conocer el proceso del conoci-
miento. La gran ilusión es creer que la educación 
es una evidencia sin necesidad de inventario. Sin 
embargo, la evidencia no es tan evidente. Debi-
do a esto y yendo más allá de nuestros milagro-
sos aciertos y/o de nuestros continuos fracasos, 
debemos resolver la pregunta sobre la lógica de 
la enseñanza-aprendizaje y sobre la educación”.

Freddy Alvarez

A questão da avaliação é discutida desde que a 
educação existe. Congressos são realizados discu-
tindo exclusivamente o tema, tal o interesse e as 
dúvidas que ainda temos sobre esse processo que, 
sem dúvida é necessário e  complexo. Tratamos 
aqui da avaliação como processo de  construção da 
prática docente  e  da formação dos alunos. A con-
ferência Mundial sobre a “Educação para todos”, 
realizada em Jomtien, Tailândia, em 1990, ponta-
-pé inicial nas mudanças educacionais realizadas 
na última década, diz, em seu artigo 4:

Concentrar a Atenção na Aprendizagem

“A possibilidade de que o aumento das oportu-
nidades educativas se traduza num desenvolvi-
mento significativo de cada pessoa ou da socie-
dade depende, em última instância, de que as 
pessoas aprendam realmente como resultado 
dessas oportunidades, isto é, de que adquiram 
conhecimentos úteis, capacidade de raciocínio, 
atitudes e valores. Consequentemente, a edu-
cação básica deve centrar-se na aquisição e nos 
resultados efetivos de aprendizagem, em vez de 
prestar atenção exclusiva na matrícula, na assis-
tência continuada aos programas organizados 
e ao preenchimento dos requisitos necessários 
para obtenção de um certificado. A adoção de 
enfoques ativos e participativos é de particular 
importância para assegurar o aprendizado e 
permite que aqueles que aprendem desenvol-
vam todo seu potencial. Por isso é necessário 
definir níveis aceitáveis de aprendizagem dentro 
dos programas educativos, assim como melho-
rar e aplicar sistemas de avaliação de resultados 
de aprendizagem.”

Apesar da centralização na aprendizagem ter sido 
um elemento-chave no ideário de Jomtien, con-
tinua sendo entendida de maneira quantitativa, 
como ênfase em resultados, ao invés dos proces-
sos qualitativos do aprender e o que aprender. 
Ter  a aprendizagem como eixo central e finalidade 
última do processo educativo implica considerar o 
aluno como centro do processo de aprendizagem, 
reformular substancialmente conteúdos, métodos, 
sistemas de avaliação e modelos de gestão escolar, 
propiciar a qualidade (e os aprendizados) docentes 
e as condições gerais requeridas para assegurar 

procEsso avaliatório na construção dE proFEssorEs E 
alunos rEFlExivos

mirian schomoEllEr do prado 
rodriguEs
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tais aprendizagens. 

Como se vê, o desafio é grande e envolve polí-
ticas públicas  que a considerem. Como trazer 
essa fala para o cotidiano da sala de aula? 

Nóvoa (Nóvoa,2001), diz que o professor refle-
xivo é aquele possuidor de duas competências 
essenciais: a de saber organizar a sua prática e 
a de compreender o que ensina e os processos 
da aprendizagem. Isso possibilita que esse pro-
fessor avalie seus passos e reorganize sua práti-
ca, a partir do que percebe nos alunos. Tornar o 
aluno reflexivo também é dar a ele possibilidade 
de aprender, a partir dos erros e reorganizar sua 
própria aprendizagem. Estamos falando aqui da 
metacognição, do aprender a aprender. Mas, o 
que a avaliação tem com isso?

A avaliação é parte integrante do processo de 
aprendizagem. Alunos esperam por ela. O que 
acontece usualmente é que ela se torna um 
medidor que nem sempre leva em conta os as-
pectos que tornam a avaliação realmente mais 
justa, se tomados simultaneamente: o aluno em 
relação a ele mesmo, o aluno em relação ao que 
se espera dele e o aluno em relação aos demais, 
que tiveram as mesmas oportunidades escola-
res que ele. ( Sadalla, 2009).

Por conta disso, podemos considerar muito re-
lativas as avaliações externas, que analisam so-
mente um aspecto: o que se espera dos alunos, 
não levando em conta os outros dois.

Portanto, avaliar deve considerar no que o aluno 
avançou, as expectativas que orientaram o pla-
nejamento das aulas e também o aluno em rela-
ção aos demais, o que significa procurar enten-
der porque ele não aprendeu se teve as mesmas 
oportunidades que os outros – tarefas de um 
professor reflexivo, pesquisador. No entanto, de 
nada adianta realizar essas tarefas, se o profes-
sor não altera sua prática, a partir dos resultados 
que obtém. A reflexão implica ação. 

Se já é tarefa complicada para o professor ser 
assim, para o aluno o processo de ser reflexivo 
é ainda mais complexo. Primeiro, porque não 
tem sempre professores assim, segundo, por-
que a competência reflexiva exige atenção para 
o próprio processo de aprendizagem. Quem vai 
ensinar isso?

Acreditamos que uma sociedade mais justa e 
igualitária  precisa de pessoas reflexivas, capa-
zes de atuar na mudança. Se a escola não agir no 
sentido de construir em seus professores e alu-
nos o processo do ser reflexivo, provavelmente 
continuaremos a repetir os erros do passado e  
os valores que defendemos e as mudanças que 
esperamos estarão sempre distantes.
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Para encaminhar essa resposta, é preciso tentar 
compreender o que caracteriza a pós moderni-
dade.  Bauman, um sociólogo moderno polonês, 
denomina-a “modernidade líquida”. A metáfora 
da “liquidez” representa o estado da sociedade 
pós-moderna, que como os líquidos, se caracteri-
za pela incapacidade de manter a própria forma 
e muda constantemente de forma, sendo fluida, 
transitória, em permanente mudança. Isso exige 
que superemos os velhos conceitos, devendo en-
terrá-los.

Torna-se claro que todas as instituições, que natu-
ralmente são marcadas pela permanência, devam 
repensar sua missão e sua maneira de adaptar-se à 
sociedade moderna.

Cinco conceitos necessitam ser analisados para 
tentar esboçar as questões que envolvem a escola 
do futuro: autonomia, individualidade, tempo\es-
paço, trabalho, comunidade.

• Autonomia: como o nome indica significa a 
capacidade de governar-se a si mesmo, inde-
pendência. Na sociedade moderna, o que do-
mina não é a pessoa, não são os valores, mas 
a lei do Mercado. Falta clareza sobre os limites 
do comportamento,não se sabe a que dizer 
sim ou dizer não. Na Escola não existe autono-
mia. Os currículos já são fornecidos pelo go-
verno, permitindo apenas alguns acréscimos, 
as regras disciplinares são determinadas pelo 
Regimento, o sistema de avaliação é quanti-
tativo e rígido, os horários são fixos, a sala de 
aula torna-se insuportável.

• Individualidade - Os poderes se liquefazem, o 
indivíduo só procura o sucesso. Vale tudo para 
conquistar um lugar na sociedade, ter êxito, 
ganhar dinheiro. O saber não interessa, es-
tudar para quê. Passar por cima dos direitos 
dos outros é normal, aliás não existem esses 
direitos,  -nem sequer o direito à vida.A Escola 
terá de encontrar caminhos novos para ensi-
nar valores, educar a pessoa para a solidarie-
dade, para a partilha. O conhecimento deve 
servir à Comunidade, buscar uma educação 
planetária.

• Trabalho - Na sociedade moderna, o trabalho 
tornou-se uma escravidão para muitos, que 
nem conseguem suprir a própria subsistência. 
A Escola não consegue ensinar como ser justo, 
capaz de distribuir satisfatoriamente a rique-
za, que se concentra nas mãos de poucos. Aos 
poucos as profissões vão se transformando e 
até desaparecendo. Qual o futuro da Escola, 
qual o novo papel do Professor?

 qual o Futuro da Escola no mundo pós modErno? 

ms. raquEl dE godoy rEtz
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• Espaço e tempo - São aspectos entrelaçados 
e dificilmente distinguíveis da experiência vi-
vida.  O tempo moderno se tornou a arma na 
conquista do espaço. O espaço sólido e im-
passível, pesado e inerte é um obstáculo aos 
avanços do tempo. Tudo pode ser simultâneo. 
Não há necessidade de pré-requisitos para a 
aprendizagem. A Escola lida com o espaço e 
o tempo como se fossem lineares e ela não 
sabe aproveitar os enormes recursos do com-
putador, do virtual. Tendo acesso aos meios 
mais rápidos de mobilidade, à gigante poten-
cialização da velocidade, não usa a principal 
ferramenta de que a sociedade dispõe para o 
poder e a dominação.

• Comunidade - Os quadros de referência, os 
estilos de vida, crenças e convicções, mudam 
muito antes, que se possam consolidar em 
convicções. A Escola não sabe formar para o 
com unitário. Ela lida com o coletivo, o indivi-
dual, mas não tem competência para formar 
para o comunitário.

A grande questão continua desafiando nossas 
mentes: como a Escola pode educar para o futuro?
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Saberes, olhares e fazeres essenciais aos processos cognitivos que possibilitem o desenvolvimento de co-
nhecimentos integrados, complexos e harmoniosos, pois aprender é um processo constante e ininterrupto 
e, significa agregar novas informações à nossa memória. 

Para que a aprendizagem se concretize, é preciso a interação de uma rede de complexas operações neurop-
sicológicas que associam, combinam e organizam estímulos fornecidos pelo meio e a eles deem as respostas 
mais adequadas, assimilações e fixações que possibilitem futuras evocações. 

Além da contribuição do meio ambiente para a aprendizagem, devem se considerar os processos cognitivos 
internos. A compreensão da aprendizagem numa visão pedagógica neurocientífica pode permitir o planeja-
mento de estratégias educacionais que incluam a todos num programa abrangente, envolvendo sistemas, 
potencializando resultados. As pesquisas neurocientíficas procuram desvendar o processo de aprendizagem 
delineando outras perspectivas no sistema educacional. 

Novos saberes, olhares e fazeres são exigidos, novas tecnologias despontam e um conhecimento mais con-
sistente se promove, não fragmentado, não superficial. Ele se constrói a partir de experiências anteriores, 
ligadas à emoções fixadas na memória e expressas na linguagem própria do indivíduo. Saberes, olhares e 
fazeres, habilidades que fazem o aprendiz ser sujeito de sua aprendizagem. Novas metodologias são neces-
sárias para o desenvolvimento dessas habilidades. E para tanto, há necessidade de se trabalhar por projetos 
que incitem os alunos a mobilizar seus conhecimentos, com a finalidade de alcançar um campo para a 
formação do cidadão mentalmente saudável e responsável, que irá focar o fortalecimento e coesão de seu 
grupo social. 

Nessa construção de aprendizagem há o desenvolvimento de competências que tem sido o caminho apon-
tado para a mudança que se faz necessária para que o aprendiz seja sujeito de sua aprendizagem.

 

 sabErEs, olharEs, FazErEs

rEgina alckimin
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O ato de Educar não se resume à mera transmissão 
de Conhecimentos, mas, com eles, à implantação 
de Valores. Valores que constróem Comportamen-
tos. Todos juntos são, ao mesmo tempo, causa e 
consequência da Cultura. O posicionamento crítico 
e digno do indivíduo na sociedade, advém destas 
inter-relações. Com isto queremos oferecer ao 
tema de nosso discurso: Sociedade, Cultura e Edu-
cação - metamorfoses através da arte, algo mui-
to maior do que as próprias terminologias. É uma 
amplitude tal, que os substantivos não dão conta 
de abraçar. A arte criada mas, principalmente, 
ensinada em forma de um amálgama interdisci-
plinar, contribui para o aprimoramento da perso-
nalidade, e consequentemente, para uma difusão 
enorme de valores re-avaliados, re-significados 
e re-incorporados. Requintes comportamentais, 
aprimoramentos éticos, aberturas estéticas, en-
tram em conta nesta hora, além de servir, quando 
levada a sério, para treinar a inteligência do criador 

(enquanto o primeiro receptor de si mesmo) e do 
fruidor, estimulando o raciocínio e a reflexão em 
profundidade. 

Estamos propondo um encontro com a arte, em 
suas diversas modalidades: teatro, música, dança, 
pintura, escultura, etc..., muito além das simples, 
fáceis e despretensiosas impressões periféricas, 
intuitivas, sensitivas e apenas emocionais. Saber 
ler a obra, sem os grilhões que nos prendem à da 
beleza ou à fealdade da imagem, não é nada fácil!, 
sobretudo, no segundo caso: o feio na arte, porque 
estamos, há milênios, impregnados de um padrão 
comum e determinado de exigência do belo: aque-
le que satisfaz aos sentidos! Ora, é muito pouco! 
Portanto, é impossível aceitar, que um cidadão 
que aprenda a adentrar na alma do objeto criado, 
de maneira racionalmente inteligente e sensível, 
não contribua para a inversão deste paradigma, 
influenciando, por osmose e imantação, o cresci-
mento da sociedade. A arte, talvez seja o álibi mais 

“sociEdadE, cultura E Educação”- mEtamorFosEs 
através da artE

dr.ª marlEnE Fortuna

RESUMO

A arte, quando bem erigida pelas mãos, pelo pensamento e pela sensibilidade do artista e quando os res-
pectivos fruidores tem repertório e instrumentalizações necessárias para seu amplo entendimento, pode, 
impreterivelmente, refinar a cultura e aprimorar a educação, de toda uma sociedade que, por osmose e 
imantação, a recebe. Estudos de múltiplos processos estéticos e suas reverberações epistemológicas em 
criadores, espectadores e cidadãos em geral, serão discutidos nesta palestra. A apresentação, advinda de 
investigações sérias e abordagens bem tratadas, será feita sobre entornos instigantes da temática em ques-
tão: o fazer artístico; a reflexão crítica; indagações sobre o ato de construir/receber a obra de arte; media-
ção, razão e emoção; talentos desbravados e repercussões sócio-culturais; o Processo de Criação como 
forma de cognição; arte e interdisciplinaridade, enfim, libertação inteligente através dela. É impossível não 
acreditar, que pessoas investindo, permanentemente, na observação, na compreensão, na manufatura e na 
decodificação possível do objeto estético, não contribuam para virtuosas e promissoras metamorfoses da 
Sociedade, da Cultura, da Educação e dos grandes Valores de um povo.

PALAVRAS-CHAVE: arte; cidadania; cultura; valor; sociedade; educação; mudança.
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eficaz de desenvolvimento extensivo do homem, 
ou seja, para compreender “criações em processo” 
e “obras acabadas” é necessário entender, ao me-
nos um pouco, outras áreas do conhecimento. A 
psicologia, por exemplo, oferece suporte para a re-
avaliação de estereótipos criativos, o aguçamento 
do poder imaginativo e a coragem na experimen-
tação de recursos expressivos, além de contribuir 
para o encontro do artista com sua real identidade. 
Esclarecendo, ao manipular a matéria em percur-
so, ele está manipulando a si mesmo, e, do ponto 
de vista da apreensão do resultado, os observado-
res estão também tentando entender a si mesmos, 
principalmente, quando não se satisfazem apenas 
com a epiderme da imagem, seja ela cinética ou 
fixa, mas desejam penetrar na derme da produção: 
no sangue da poesia, no coração das palavras, na 
música dos cromatismos. 

Questões políticas e sociológicas, permanecem 
em pauta na arena da arte: o que o “ser de cria-
ção” provoca no ser social, a partir de sua criatu-
ra (obra)? Pode ser um engajamento político (ou 
não); ou reflexões sobre o Poder, o Estado e a So-
ciedade, com ou sem atitudes a tomar; também 
quanto as condições em que ambos e as multidões 
estão mergulhados. Isto sem contar com as inda-
gações existenciais às quais as produções estéticas 
nos levam. 

Quantas vezes nos perguntamos sob o teto da Ca-
pela Sistina de Michelângelo, o que, quem sabe, 
ele mesmo tenha se perguntado: quem somos? 
De onde viemos? Para onde vamos? Como en-
tendemos a gênese e o apocalipse do mundo? O 
que é valor em arte e fora dela? Nós construímos 
a própria noção de valor, ou seguimos regras so-
ciais de valorização das coisas? Há relações éticas 
e estéticas que nos cingem, mas em que medidas 
e proporções? Somos criadores, em potencial, ou 
teóricos por opção? Somos estudiosos de arte ou 
simples apreciadores? Pesquisadores de concep-
ções ou apenas curiosos de virtuoses e de saberes 
inventivos? São perguntas que, por sua própria na-
tureza, não passam incólumes a ela. Encontrando 
ou não as respostas, o que esta expressão e repre-
sentação fazem de melhor, é colocar o humano, 
permanentemente, em um mar de questionamen-
tos, reflexões em que o cognitivo é acionado e, 
porque não dizer, o oceano de nossas sensações, 
emoções, e sentimentos. 

Só para demonstrar a  capacidade metamorfo-

seante da arte para a sociedade, para a cultura e 
para a educação, vai aqui um exemplo primoroso: 
certa vez, em determinada aula, no curso de Gra-
duação, sobre o Movimento Cubista nas artes, os 
alunos por nós induzidos, apresentaram coloca-
ções surpreendentes. Discutíamos, decupávamos, 
analisávamos e refletíamos sobre a grande obra do 
século XX: Guernica, de Pablo Picasso. Trabalháva-
mos, fragmento por fragmento, sobre o que a tela 
revelava: o atentado franco-nazista à população de 
Guernica (Espanha), em 1936, escolhendo Peter 
Weiss como um dos teóricos de orientação para 
esta análise. De repente, uma aluna pede a palavra 
e sobre um dos mais importantes  ícones da obra 
como um todo, o da mãe com o filho morto nos 
braços, opinou: “professora, penso que esta mãe, 
não é esta mãe, mas a síntese arquetípica de to-
das as mães que perderam seus filhos, tanto em 
contextos político-sociais, como em contextos fa-
miliares, acidentais, ou afetivos. Os alunos foram, 
pouco a pouco, rememorando acontecimentos, 
processando relações, analogias ricas, referências 
exemplares, entre esta figura e as chamadas Mães 
Loucas da Praça de Maio, na Argentina, quando, 
num choro - canto de lamento - elas apelavam, em 
simbólico gesto, pela volta de seus filhos e netos 
entregues à adoção durante o período militar, após 
o assassinato de seus pais (presos políticos) pelas 
forças do Estado. Entre diálogos maravilhosos cor-
rendo na sala, surgiu dos discentes a possibilidade 
representativa das Mães da Praça da Paz Celestial 
em Pequim, China. E assim, desponta, lá pelas tan-
tas, a assimilação com uma tragédia bem pertinho 
de nós, ou seja, como a ação exterminadora de 
Guernica, tem como pano de fundo uma precária 
cozinha, os mortos chacinados, da maneira como 
Picasso os distribuiu na tela, nos fez recordar - ad-
vertidos por outro estudioso - da chacina à favela 
de Vigário Geral, no Estado do Rio de Janeiro. 

Que felicidade a nossa, ao detectar que os recepto-
res, além de entenderem o Cubismo, enquanto Es-
cola Moderna, do Séc. XIX/XX, com características 
geométricas, angulares, verticizadas e frias, etc..., 
transcenderam a forma e mergulharam fundo em 
conteúdos plurais. Assim sendo, credibilizamos 
nossos postulados de que a arte muito pode fazer 
para a conquista de uma cidadania não somente 
de fato, mas também de ato! A criação artística, 
estabelece um transcurso inter, intra e entre-rela-
cional com os seres, e atualmente, com as perspec-
tivas midiáticas, com a Era da Globalização e com 
a espetacularização dos acontecimentos mundiais.
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1 . INTRODUÇÃO

Nossa existência se caracteriza por uma busca per-
manente de significado para a vida e os aconteci-
mentos.

Sem uma cosmovisão, a vida perde o seu sentido. 
Martin Heidegger (1988) certa vez afirmou que “a 
ausência de ordem e, portanto, de cosmos era o 
que havia de mais intolerável. Isto significa que a 
condição humana se define essencialmente por 
uma busca contínua de ordenação das coisas, uma 
busca de significado para si mesma e para o mun-
do”.

2 . ABORDAGEM

Do ponto de vista social e cultural, o homem é um 
ser inacabado, um ser que está no mundo em per-
manente desafio.

Ser ativo, autodeterminado e determinante, ele se 
desenvolve e se aperfeiçoa através da participação 
na obra de sua autoconstrução, junto com os ou-
tros homens. Em interação constante com o meio, 
carecendo de desenvolver suas potencialidades, 
ele é muito mais possibilidade do que efetivação, 
mais liberdade do que predeterminação, mais sub-
jetividade do que objetivação.

O específico do sentido é que ele se exprime na 
linguagem, pela qual aquele que fala tem já a pre-
tensão de validade do seu discurso, mas que, em 
princípio, está vulnerável a um questionamento 
crítico.

a Educação num ambiEntE dE mudanças, ondE todos dEvEm sEr 
EducadorEs E Educandos

Wilson rosa cordEiro

RESUMO

À medida que as organizações procuram o aprimoramento e a busca da excelência acontece uma prolife-
ração de programas de melhoria contínua. Contudo, o número de fracassos e frustrações tem sido muito 
superior ao de êxitos.

O sucesso das organizações que “aprendem” é que elas exploram ao máximo todas as possibilidades da 
Educação.
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O indivíduo que não toma consciência do seu exis-
tir histórico sofre a angústia de apenas contemplar 
o desenrolar dos acontecimentos. 

O exame da conjuntura revela sempre as aparên-
cias, os aspectos parciais, instantâneos, imediatos, 
momentos da realidade; já o estudo da estrutura 
mostra as raízes, os fundamentos, a substância da 
realidade.

O homem é o único ser que não se repete. Só ele 
produz cultura  na medida em que cria símbolos 
para expressar seus sentimentos, atribui valores às 
coisas e transforma a natureza para atender às ne-
cessidades de sobrevivência e bem-estar.

Ao mesmo tempo, que a cultura é produzida pelo 
homem, ela também produz um certo tipo de ho-
mem, pois a cultura na qual nascemos nos condi-
ciona e nos imprime marcas que vão caracterizar o 
nosso modo de ser.

O processo educacional necessita de uma grande 
dose de Tolerância.

Tolerância sem a qual torna-se impossível estabe-
lecer o diálogo entre as culturas. Entre Educador e 
Educando. 

Isto nos obriga a estar constantemente abertos e 
receptivos para o diferente e o novo e nos incita à 
desinstalação e ao risco.

No processo educacional a sabedoria é um equi-
líbrio.

O mistério não é o limite da razão. Por mais que co-
nheçamos uma realidade, jamais se esgota nossa 
capacidade de conhecê-la mais e melhor.

A grande barreira para que todos exerçam a função 
de educadores e educandos é o senso comum.

O senso comum nasce exatamente desse processo 
de “acostumar-se” a uma explicação ou compre-
ensão do real, sem que seja questionada. Mais do 
que uma interpretação adequada da realidade, 
o senso comum é uma forma de ver a realidade 
espontânea, fragmentária, intuitiva, acrítica, sub-
jetiva e assistematicamente. Noutras palavras, o 
senso comum é uma forma de conhecimento sem 

o rigor metodológico da ciência e da filosofia. 

Com efeito, a superação do senso comum é neces-
sária para atingirmos o conhecimento do real. Me-
nos impregnado de deformações.

“A reflexão consagra o fim da inocência mítica”. (Fi-
lósofo francês Georges Gusdorf -1980). 

A atitude filosófica emerge  de nossa admiração 
diante da realidade que suscita em nós o desejo de 
conhecer, mais e melhor, porque as coisas existem.

Somente essa atitude de reflexão possibilita ser-
mos ao mesmo tempo Educador e Educando.

3 . CONCLUSÃO

As empresas perceberam que para se tornarem 
competitivas nesse mercado globalizado não basta 
terem os melhores recursos tecnológicos. A tecno-
logia de ponta e as boas práticas de gestão sozi-
nhas, apesar de serem realmente importantes, não 
são suficientes para a obtenção de diferenciais no 
mercado.
Estas considerações nos colocam diante de inter-
rogações básicas. Temos uma visão da totalidade 
à altura dos desafios do tempo presente? A edu-
cação como é ministrada responde à crise da civi-
lização e às mudanças que vivemos hoje? Temos 
um projeto alternativo para o quadro referencial 
vigente?
Sim, desde que consideremos que o conhecimento 
é, ao mesmo tempo, um fenômeno multidimensio-
nal e inacabado, sendo impossível sua completu-
de e abrangência total, uma vez que, a cada etapa 
da visão globalizadora, surgem novas questões e 
novos desdobramentos, que exigem um processo 
educacional que privilegie um ambiente, em que 
ora somos educadores, ora somos educandos.
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Conscientizar para o ambiente em que vivemos talvez seja um dos maiores desafios enfrentados pela edu-
cação formal atualmente, em virtude das exigências que o mundo moderno nos impõe e que acaba se re-
fletindo no consumo exagerado de bens e serviços que visam a “facilitar” nossa vida. Esse consumo desen-
freado já deu provas de que estamos à beira de um colapso ambiental e, dessa forma, resgatar o conceito 
de educação no seu sentido mais amplo talvez seja nossa única chance para recuperarmos o que temos de 
mais precioso: a Vida em todas as suas formas, cores e beleza. Sendo assim, a comunicação, principalmente 
a que se dá em sala de aula, mostra-se como um valioso instrumento de trabalho para o educador, uma vez 
que pode ser explorada nas suas mais variadas formas, para atrair, sensibilizar e, assim, buscar a formação 
de multiplicadores do saber ambiental, tão importante, necessário e urgente na nossa sociedade.   Como 
utilizar os meios de comunicação em sala de aula para alcançar esse objetivo é uma das propostas do tra-
balho a ser desenvolvido.

Educomunicação: a consciEntização ambiEntal Em sala dE 
aula

irani cristina  silvEriotirElli
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O processo de globalização modifica radicalmen-
te a textura social e a economia, exigindo rápidas 
transformações e adaptações nas estruturas pro-
dutivas. Neste contexto, é fundamental que se re-
pense a formação dos alunos com grande flexibili-
dade de pensamento e poder criativo, capazes de 
interpretar adequadamente os desafios constan-
tes que se apresentam no desenvolvimento do seu 
trabalho. Diante do fato, os professores precisam 
modificar sua prática, tendo em vista o desenvol-
vimento ético, artístico, social, afetivo, emocional 
e cognitivo do aluno, levando-o a um ambiente de 
aprendizagem que favoreça o processo educacio-
nal de todos. 

A modernidade acompanhada das novas tecnolo-
gias da informação e da comunicação (TICs), vem 
mudando a maneira dos professores pensarem o 
ensino. Não é a própria tecnologia que é impor-
tante, mas usar a melhor tecnologia disponível a 
serviço de uma ideia para ampliar e melhorar a 
aprendizagem. Atualmente tem-se tornado funda-
mental reconhecer as potencialidades das tecno-

logias disponíveis e a realidade em que a escola se 
encontra inserida, identificando as características 
do trabalho pedagógico que nela se realizam, en-
volvendo professores e alunos. 
Reconhecer o que os professores pensam, suas 
necessidades, seus receios e capacidades torna-
-se necessário para que se alcance o objetivo de se 
rediscutir as potencialidades da aprendizagem que 
envolvem a mudança de atitude dos envolvidos 
neste processo. Essa discussão se faz necessária à 
medida que as TICs passam a fazer parte do coti-
diano, na vida do professor e do aluno. A utilização 
correta de softwares, navegação na internet, por 
meio sites de pesquisa e o relacionamento em re-
des sociais entre outros, tornam-se competências 
e conhecimentos importantes para professores e 
alunos.

Outra problemática quanto às tecnologias, é a de 
que os alunos estão prontos para a multimídia, os 
professores, em geral, não. Os professores perce-
bem que precisam mudar, mas não sabem bem 
como fazê-lo e não estão preparados para expe-

 tEcnologia: mudança dE atitudE do proFEssor E aluno

norio ishisaki

RESUMO

A utilização das Tecnologias (audiovisuais e comunicação) como recursos no ensino/aprendizagem, possi-
bilitam professores e alunos a repensarem suas competências e conhecimentos.
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rimentar com segurança. Sem dúvida, a próxima 
geração de professores deverá ter mais facilidade 
com as novas tecnologias e aqueles que não con-
seguirem, ficarão à margem dos próprios alunos, 
uma vez que estes nasceram na era da tecnologia. 
Com isso, se exige do professor uma preparação e 
atualização com intuito de fornecer as ferramentas 
para motivar os alunos e ajudá-los a produzirem 
seus conhecimentos.

Os professores devem estar preparados para se 
depararem com grupos de alunos críticos e as-
síduos, que demonstram uma visão muito real 
destes aspectos da atualidade, reconhecendo que 
nada haverá de motivador com aulas sem recursos 
tecnológicos. As estratégias que envolvem as tec-
nologias aplicadas em sala de aula, no momento 
em que se utilizam os recursos audiovisuais, com 
certeza, contribuirão para a ampliação de saberes 
e de conhecimentos dos alunos. Haverá funções e 
objetivos para essa utilização e os alunos saberão 
que se trata de um assunto sério e conceberão 
compromissos, tornando-se atentos e mais aplica-
dos.

Os alunos, em geral, sabem aproveitar por conta 
própria as chances oferecidas pelo mundo digital, 
ainda que com propósitos de se divertirem.

O papel do professor, portanto, é dar um sentido 
ao uso da tecnologia, produzindo conhecimento 
com base na utilização desta. É possível, por exem-
plo, encorajar o raciocínio evidente com alguns 
jogos virtuais ou criar páginas na Internet para o 
aluno publicar seus textos. 
O aluno se sente encorajado a pesquisar, ler e es-
crever, porque possui facilidade em comunicar-se 
com o vocabulário “eletrônico” e as ferramentas 
do mundo virtual que lhe permitem colocar suas 
produções na rede e exercer interação com os ou-
tros, enriquecendo seus relatos por meio dos links, 
fotos, ilustrações e sons entre outros. Mas só há 
ganho no aprendizado se o professor desempe-
nhar seu papel de mediador, isto é, acompanhar 
e sugerir atividades, ajudar a solucionar dúvidas e 
estimular a busca por novos conhecimentos.

Consequentemente,  a  educação  deve  ser  re-
construída, criando um espaço agradável onde os 
alunos  sintam prazer em passar uma parte de seu 
tempo, aprendendo  com  o  intuito  de  conviver,  
trocar,  sistematizar,  formalizar  e  depurar  o co-
nhecimento, transformando a informação em co-
nhecimento. 

Essa  nova  forma  de  ensinar  deve dar  ao  pro-
fessor  a  oportunidade  de buscar  a  sua  pró-
pria  transformação, para  atuar  como  facilitador  
ou  mediador  da aprendizagem,  permitindo  que  
dinamize o ambiente tornando a  aprendizagem  
algo  estimulante  e  significativo,  possibilitando 
aflorar  a  criatividade  do  aluno, caso contrário,  a  
tecnologia  será  usada  apenas  para informatizar  
o  ensino  nas  maiorias  das  escolas,  ou  seja,  
ocorrerá  somente  uma modernização do proces-
so educacional.  
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Esta comunicação para os Anais do II Congresso In-
tegrado de Conhecimento da FATEA tem como ob-
jetivo dissertar sobre a inter-relação entre Forma-
ção de Professores, constituição de um Currículo 
Educacional e Práticas Educativas contextualizadas. 
A palestra ministrada para graduandos e profissio-
nais da educação justifica-se pela necessidade de 
reflexão sobre paradigmas atuais e propostas di-
ferencias e inovadoras na área educacional. Como 
tema central, discute-se a formação de formadores 
e futuros formadores, tarefa de responsabilidade 
tamanha para docentes do Ensino Superior. 

Foi feita uma explanação das Teorias do Currícu-
lo, em primeira instância das teorias tradicionais, 
com a representação de Ralph Tyler, em 1949, nos 
EUA, que indicava uma proposta de currículo com 
objetivos educacionais, os quais a escola deveria 
atingir; experiências educacionais que poderiam 
ser oferecidas; formas de organizar essas experi-
ências; e maneiras de certificar os objetivos alcan-
çados.

Na sequência foram discutidas as teorias críticas, 
efervescentes na década de 60, de grandes agita-
ções e transformações sociais. A crítica ao tradicio-
nal/conservador era que o mesmo não fazia ques-
tionamentos com relação ao conhecimento, às 
diferenças, às formas de domínio e desigualdades. 
Dentre tantos teóricos críticos destacou-se: Paulo 
Freire (brasileiro) – A Pedagogia do oprimido – que 
aborda a opressão contida na sociedade, na edu-
cação escolar negada à maioria, em especial, aos 
adultos e trabalhadores operários. Louis Althusser 
(francês) – A ideologia e os aparelhos ideológicos 
do estado – que faz crítica aos mecanismos repres-
sivos do estado (judiciário e policial) e seus apare-
lhos ideológicos (religião, mídia, escola e família). 
Michael Apple (norte americano) – Ideologia e Cur-
rículo – que centra-se na discussão entre educação 
x poder e no desenvolvimento de escolas demo-
cráticas. Henry Giroux (norte americano) – Ideolo-
gia, cultura e processo de escolarização – que tece 
crítica às perspectivas técnicas de currículos esco-
lares, centrados no utilitarismo e na racionalidade 

Formação dE FormadorEs: paradigmas curricularEs E 
Educaionais contEmporânEos

carolina arantEs pErEira

rEsumo
Construir uma proposta curricular educativa a partir de uma concepção de humano, de conhecimento e 
de projetos contextualizados envolve, essencialmente, a formação contínua dos Professores do Ensino 
Superior, profissionais estes que formarão futuros educadores de um mundo globalizado, informatizado e 
pleno em diversidade.

Palavras chave: formação de professores – proposta curricular – projetos.
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– saber fazer/ser algo na vida.

Foi também discutido o currículo “oculto”, o qual 
esconde o que os alunos aprendem na escola, de-
vido ao modo pelo qual o trabalho é planejado e 
organizado, mas que não é claramente descrito 
no planejamento e nem está na consciência dos 
responsáveis pela instituição. O currículo “oficial” 
e “real”; o primeiro indica o que está determina-
do e documentado, e o segundo aquilo que se faz 
na prática. E o currículo “formal” e “informal”, nos 
quais as atividades formais são aquelas desenvol-
vidas no horário da instituição educacional em 
períodos específicos de tempo de ensino e, as ati-
vidades informais se realizam em momentos con-
siderados “extra-curriculares”, sendo que tudo que 
organiza a prática educativa deve constituir um 
currículo escolar. 

Como teorias pós críticas foram destacados os 
estudos sobre: currículo multicultural por Stuart 
Hall; Diferença de gêneros no currículo por Guacira 
Louro; Currículo como narrativa étnica e racial por 
Joyce King; e a orientação sexual nos debates so-
bre currículo por Deborah Britzman. 
Sobre a crítica e pós crítica nos estudos de currícu-
lo foi citado Tadeu Silva (2007), que concebe cur-
rículo como lugar, espaço, território e até mesmo 
instrumento de relação de poder. O autor conside-
ra currículo como trajetória, viagem, percurso. O 
currículo é texto, discurso, documento de identida-
de da instituição educativa.
Visando a reflexões sobre currículo, foi trazida a 
perspectiva de Sacristán (2000), que discute como 
o currículo transforma-se em prática pedagógica. 
Relata a importância da cultura e do momento 
histórico em que se cria, se aplica o currículo e se 
enfatiza que a necessidade da formação docente 
continua viabilizadora de práticas contextualiza-
das. O autor destaca: currículo como confluência 
de práticas; currículo apresentado aos professores 
e moldado pelos mesmos; currículo na ação; es-
quema para o planejamento da prática; e currículo 
avaliado.

Na prática, durante a palestra, foi exposto o cur-
rículo disciplinar: centrado no conteúdo; nos con-
ceitos disciplinares; com objetivos e metas curricu-
lares; partindo de estudos individuais, nos quais o 
conhecimento tem sentido por si mesmo; a avalia-
ção é mediante provas; e o professor especialista 
(HERNÁNDEZ, 1998).
Para o autor, um currículo Inter/transdisciplinar 

parte de temas-problema e unidades centradas 
nos mesmos; embasado na pesquisa; o conheci-
mento é construído nas relações sócio-educativas; 
os grupos trabalham por projetos; há uso de fontes 
diversas de informação; é centrado no mundo real 
e na comunidade; a avaliação é mediante portfó-
lios e atividades cotidianas; o professor como fa-
cilitador.

No que se refere à Interdisciplinaridade destacou-
-se Fazenda (2007), que considera qualquer traba-
lho do gênero interdisciplinar como algo que deve 
ir muito além de misturar intuitivamente discipli-
nas. Interdisciplinaridade é tentar formar alguém, 
a partir de tudo que se estudou na vida; serve para 
dar visibilidade e movimento ao talento escondi-
do que existe em todos; é, sobretudo, congruência 
e confrontos, não de disciplinas, mas de pessoas. 
Para a autora (2008), não se aplica Inter, se é In-
terdisciplinar, em uma concepção epistemológica 
(saber-saber), ontológica (saber-ser) e praxiológica 
(saber-fazer). Ivone Yared (2009) narra com sensi-
bilidade e cientificidade tripés de sabedoria: a Trí-
ade Religiosa; Fé - Vida – Cultura (Yared); Religião 
– Razão – Amorevolezza (Dom Bosco); Nova esco-
la – Ser humano integrado – Novo mundo (Nosso 
Sonho) como Projetos Interdisciplinares vividos ou 
sonhados.

No que se refere à transdisciplinaridade destacou-
-se D’Ambrosio (1997), que a considera espaço 
e tempo privilegiados que não permitem julgar 
como mais corretas ou verdadeiras a realidade. 
Esta concepção educativa apresenta uma atitude 
aberta frente ao outro e ao conhecimento, de res-
peito mútuo. Para Alves (2008), falar sobre trans-
disciplinaridade significa falar da articulação das 
partes (disciplinas) respeitando a diversidade e a 
unidade ao mesmo tempo, caminhado para além 
delas. Moraes (1997) propõe uma educação com-
preendida como sistema aberto, vivo, que troca 
energia com o meio; em que tudo está em movi-
mento, em processo; conhecimento em constante 
construção, mediante interações, transformações, 
enriquecimentos mútuos.

Como proposta de tese da palestrante, apresen-
tou-se a Organização do Currículo por Projetos de 
Trabalho, uma maneira de tornar comunicável en-
tre professores o sentido de suas próprias práticas 
(HERNÁNDEZ E VENTURA, 1998).

Como subcategorias da organização curricular por 
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projetos, relatou-se um estudo que afirma a im-
portância da proposta ser indissociável do estudo, 
da pesquisa e da extensão; ter relação de parceria 
entre professor e aluno; relação entre teoria e prá-
tica; interdisciplinaridade; conteúdos conceituais, 
procedimentais, atitudinais; avaliação formativa; 
múltiplos domínios de espaços, tempos e tecnolo-
gias; referênciais epistemológicos e problematiza-
ções sociais concretas; abertura para a comunida-
de/sociedade (FRANCO, 2008).

A palestra foi finalizada como o pensamento de 
Paulo Freire: currículo é flexível, datado, situado no 
tempo e no espaço, por isso, histórico.
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o rEsgatE do tradicional contador dE histórias na Escritura 
inFanto-juvEnil

luciana carnial

A oralidade na escritura é considerada uma das modernas características da literatura infanto-juvenil con-
temporânea. No repertório da Literatura Infantil encontramos presentificadas as características do narrador 
tradicional. Ao reconhecer este fato, propomos uma discussão a respeito da transformação desta voz no 
tempo e no espaço. Observemos esboçado o seguinte diálogo: contador/narrador e ouvinte/receptor. Visa-
mos a resgatar algumas obras e teorias que desvendem o narrador “hoje e ontem”. 

Estado dE artE da computação no auxílio ao procEsso dE 
Ensino-aprEndizagEm

Eduardo Fábio dE carvalho loyolla

Os recursos computacionais que integram uma apresentação/aula evoluíram muito, porém a responsabi-
lidade do desenvolvedor gráfico aumentou além das proporções. É preciso reconhecer esta importância.

o Ensino da gramática

marlEnE sardinha

A gramática tradicional origem e objetivos. Uma visão geral das principais gramáticas. As correntes linguís-
ticas e o ensino da gramática. A Linguística textual e seus desdobramentos. A gramática tradicional numa 
abordagem discursiva.
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a Formacao do lEitor litErário, da Educação inFantil ao 
Ensino mEdio

jEanE lucas

A formação de um leitor literário significa a formação de um leitor que saiba escolher suas leituras, que 
aprecie as construções e significações verbais de cunho artístico, presentes no texto literário e que faça 
disso parte de seus fazeres e prazeres. Para isso, é necessário que ele saiba usar estratégias de leitura ade-
quadas a este tipo de texto, aceite o pacto ficcional proposto pela Literatura e reconheça marcas linguísticas 
de subjetividade, intertextualidade, interdiscursividade a fim de recuperar a criação de linguagem realizada, 
em aspectos fonológicos, sintáticos, semânticos. Com isso, o leitor estará apto a perceber que a Literatura 
tem o poder de metamorfosear-se em todas as formas discursivas. Ela também, por meio de inúmeros arti-
fícios, guarda em si o presente, o passado e o futuro da palavra e cumpre um papel humanizador. Portanto, 
urge mudar os rumos da escolarização da Literatura, a fim de que se cumpra o letramento literário.


