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Prefácio
TEMÁTICAS EM CONSTRUÇÃO
Os espaços escolares, e não escolares, comumente
buscam a promoção de uma educação de qualidade que
entende o sujeito em sua multidimensionalidade organizada a
partir da própria formação do indivíduo para a vida em sociedade.
Assim sendo, faz-se necessário ampliar os espaços de
discussão sobre a Pedagogia e Educação Social, assim como,
a Educação Integral e(m) Tempo Integral à medida que entendemos a sua importância para o desenvolvimento dos diferentes
sujeitos em diversos espaços produtores de aprendizagem.
Convém salientar que se entende por Pedagogia Social
o campo teórico da educação que faz uma reflexão específica
sobre as práticas educativas oriundas dos grupos sociais vulneráveis e de suas demandas imediatas. Por sua vez, a Educação
Social, é a concretização desse campo teórico, ou seja, a prática
pedagógica real desenvolvida por Educadores Sociais, geralmente, em espaços não escolares.
Com relação à Educação em Tempo Integral compreende-se a ampliação da carga horária dos educandos de, no
mínimo, sete horas por dia, como uma estratégia educativa a
fim de, por meio de novas oportunidades de aprendizagem,
promover uma Educação Integral que, diretamente, se alinha à
formação humana mais completa dos estudantes por se associar a uma concepção de educação que valoriza as diferentes
dimensões formadoras do sujeito.
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Prefácio
A partir de novas problematizações que evidenciem essas
temáticas em construção no campo educacional brasileiro,
organizamos nessa edição 04 produções teóricas que buscam
qualificar a discussão aberta nesses campos teórico-práticos
sobre Pedagogia Social e Educação Integral.
O primeiro artigo intitulado “Pedagogia Social: um relato
de experiência no Projeto Social em Saneamento Básico do
bairro Morada dos Sonhos em Itumbiara-Goiás”, apresenta a
experiência vivenciada no Projeto de Extensão da Universidade
Estadual de Goiás – unidade de Itumbiara-GO, que possibilitou
um processo formativo além do espaço sala de aula que se relaciona com a especificidade das práticas de Educação Social –
que, geralmente, são desenvolvidas em outros espaços sociais.
Na sequência, encontramos o artigo “Diversidade linguística, Educação e Inclusão: a língua no tempo e alguns olhares ao
ensino” que defende a educação linguística como uma forma
de inclusão da diversidade – aspecto este que diretamente se
alinha com os pressupostos da Pedagogia Social e de uma
Educação Integral, como campos teóricos.
O artigo “Educação Integral para cidadania global: potências e convergências com a internacionalização do currículo
pela perspectiva intercultural” impulsiona uma discussão envolvendo trabalho, currículo, globalização e cidadania global. Neste
artigo podemos encontrar as potências e convergências entre a
Educação Integral e a internacionalização do currículo pela perspectiva intercultural.
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Por fim, encontra-se o artigo “A autonomia, a convivência e
a hospitalidade como formas de construção de práticas socioeducativas na Educação Integral e(m) Tempo Integral”, elaborado
pelos organizadores, a fim de apresentar uma reflexão teórica
sobre a possibilidade de materialização da Educação em Tempo
Integral com o aporte teórico de novas formas pedagógicas para
organizá-la, ou seja, a articulação entre as duas grandes temáticas que se evidenciam nesta produção.
A partir da compilação dessas reflexões presentes nesse
livro esperamos que esses diálogos se desdobrem em múltiplas
ponderações – individuais e coletivas – que contribuam para a
promoção de uma Educação (no e para o) Social na perspectiva
da Educação Integral.
Com afetividade, ternura e esperança nas práticas
socioeducativas.
Arthur Vianna Ferreira
Marcio Bernardino Sirino
Patricia Flavia Mota
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Pedagogia social:
um relato de experiência
no projeto social em
saneamento básico do
bairro Morada dos Sonhos
em Itumbiara-Goiás
Ana Flávia Gomes Garcia
DOI: 10.31560/pimentacultural/2018.808.9-48

Pedagogia social
RESUMO
O presente trabalho pretende apresentar a experiência vivenciada no Projeto
de Saneamento Básico, desenvolvida no Projeto de extensão da Universidade Estadual de Goias – unidade de Itumbiara-GO. Com o título: Educação
e Cidadania: aprendendo valores éticos, que possibilitou um processo formativo além do espaço sala de aula, possibilitando uma riqueza de conhecimentos teóricos e práticos na área de Pedagogia Social. Verifica-se, nos
últimos anos, o aparecimento de espaços educacionais sociais, que abrem
para o Pedagogo novas oportunidades de atuação. As atividades educativas
intencionais ultrapassam os domínios da escola aparecendo em outras instituições sociais, como: Projetos sociais, ONGs, Hospitais, Empresas, etc.
Trata-se de um novo espaço de atuação para o Pedagogo; uma nova demanda que se faz presente; espaços socioeducativos em que o profissional
da Pedagogia com suas teorias e metodologias sem dúvida pode contribuir e
intervir em termos formativos no âmbito da diversidade social e cultural, das
desigualdades sociais. Apresenta-se neste trabalho as diversas concepções
da Pedagogia Social, fazendo um breve percurso histórico até o momento
atual. Objetiva-se apresentar qual a função do Pedagogo em um projeto social, contribuindo para que haja a percepção de que as atividades educativas
não podem restringir-se ao espaço escolares e que o Pedagogo pode atuar
na coordenação, supervisão, planejamento e execução de variadas atividades dentro de um Projeto Social. Com esta experiência, procurou-se tornar
os participantes protagonistas, atores sociais, dentro do contexto de sua
escola, de sua comunidade, contribuindo para sua formação como pessoa,
como cidadão.

Palavras-chave:
Pedagogia Social, Projeto Social, Educação, Cidadania, Conscientização e
Valores Éticos.
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INTRODUÇÃO
A necessidade de conhecer o novo perfil das práticas do
Pedagogo no trabalho social envolvendo projetos sociais em
saneamento básico promoveu a escolha do tema para abordar
as vigências da profissão e como se dá a inserção dos pedagogos nas comunidades em construção.
A escolha do tema Pedagogia Social, deve-se ao fato de
obter um maior conhecimento sobre o “novo” espaço da prática
profissional do Pedagogo, suas teorias, metodologias e projetos
sócio-educativos voltados para as questões e demandas sociais
que se apresentam de forma emergente e urgente na atualidade.
Pode-se verificar que educador Paulo Freire (2003) já recomendava aos educadores brasileiros: “escrevam pedagogias e
não sobre pedagogias”, incitando-os a desenvolver métodos e
técnicas adequadas para lidar com a diversidade da população
brasileira e de suas experiências.
Na atualidade, percebe-se uma nova configuração, um
processo de mudanças no contexto global, no qual, se inserem
as diferentes instituições sejam educacionais, ou sociais, todas
relacionadas, em especial, ao avanço científico-tecnológico, as
alterações na organização do trabalho (processo produtivo), à
sociedade da informação e do conhecimento, aos processos de
globalização da economia e a alterações na relação dos sujeitos
com o conhecimento. Diante disso, vemos em Graciani, 2005,
Neste contexto social em que estamos inseridos, de escassez de recursos financeiros, corrupção sendo poten-
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cializada no cenário nacional, congelamento de políticas
sociais necessárias para minimizar as desigualdades
sociais historicamente produzidas e, ainda, frente aos retrocessos vultosos na área dos direitos humanos, sobretudo, no que tange à educação... (GRACIANI,2005,p.114)

É necessário o reconhecimento do papel político que
o Pedagogo Social desempenha, para assim promover
o rompimento com a eterna prática da exclusão social. É
fundamental se reconhecer enquanto profissional capaz de
atuar desenvolvendo potencialidades em favor da cidadania.
José Carlos Libâneo afirma que um dos fenômenos
mais relevantes no contexto contemporâneo é a ampliação do
conceito de educação, que se faz presente em casa, na rua,
na igreja ou na escola, de um modo ou de muitos, todos se
envolvem com a educação em momentos da vida, seja para
aprender, para ensinar ou para conviver. Enfim, todos os dias
misturamos vida com educação (2004). Assim a escola não se
apresenta como o único lugar em que acontece a educação,
muitos são os espaços de ensino e aprendizagem, institucionalizados ou não, sob várias modalidades.
As mudanças na sociedade acabam por afetar, direta ou
indiretamente a prática dos pedagogos e com isto observamos
a importância do curso de pedagogia na formação de profissionais, educadores sociais e em diferentes instituições.
Por meio deste raciocínio, depara-se com a reformulação
das Diretrizes Curriculares Nacionais, em que esta, tem a finalidade de fornecer aos profissionais de pedagogia uma visão
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global do processo educacional, aliando a importância da
prática docente ao conhecimento básico das demais habilitações, cujo ensino requer, também, um novo olhar e uma adaptação aos princípios defendidos pela Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional, de 20 de dezembro de 1996 (LDB/1996).
Nesta perspectiva este trabalho pretende abordar sobre as
vigências da profissão e como se dá a inserção dos pedagogos
nas comunidades com trabalho social em construção. Boss
(1986), compreende que a intervenção da Pedagogia Social
se faz necessária para dar conta dos novos paradigmas instituídos socialmente, e presentes nos diferentes bairros e comunidades de intervenção dos projetos sociais considerando que
para atender as demandas e as novas necessidades dos sujeitos
sociais trazidos pelas transformações sociais ocorridas, principalmente, após a ‘democratização’ do país, tais como a população
indígena, os remanescentes quilombolas, a população rural, a
mulher, a criança e o adolescente, o idoso, o preso, a população
de rua e os portadores de necessidades educativas especiais.
Deste modo, esta pesquisa justifica-se socialmente
partindo do pressuposto que o papel do pedagogo poderá
contribuir para a mudança nas comunidades provocando um
novo perfil cultural, trazendo a tona um ser autônomo capaz de
compreender a sociedade e atuar num cenário maior, que é a
vida. Cientificamente este artigo, aponta para que esta investigação abra caminhos para muitas outras pesquisas, que da
mesma natureza acreditam que as novas práticas do profissional pedagogo podem auxiliar e desenvolver uma educação
em diferentes áreas de intervenção além do espaço escolar.
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Boss 1986, afirma ainda, que educação formal possui limitações para a inclusão social destes grupos e é preciso explorar
as possibilidades que as práticas de educação não formal
oferecem para a construção da identidade, a recuperação da
autoestima, a preparação profissional e o desenvolvimento da
consciência política e social, nas áreas de intervenção em que
ocorrem os projetos sociais.
Por meio destas ideias, são relatadas as experiências
vivenciadas numa área de intervenção através do projeto social
em saneamento básico na cidade de Itumbiara-Goiás. Partindo
do questionamento: como a inserção do Pedagogo é vista no
trabalho social com os moradores do Bairro Morada dos Sonhos
em Itumbiara-Goiás?
A partir deste questionamento foi investigado como a comunidade de moradores do Bairro Morada dos Sonhos entende a
atuação do Pedagogo exercendo atividades sociais, uma vez
que este profissional se encontra de maneira não permanente,
ou seja, ele desenvolve por um período determinado as suas
ações e se desliga do bairro assim que estas atividades se
encerram.
Em Boss 1986, p.13, verificamos que a Pedagogia Social
é uma aplicação das ideias de Rudolf Steiner sobre organização
social, formuladas em 1919 com o nome de “Trimembração do
Organismo Social” que significa “agir sobre si mesmo, com os
outros e com as perguntas da sociedade, de tal forma que nossa
ação torne possível o desenvolvimento sadio de outras pessoas
e das condições sociais.” Com isso o Pedagogo Social surgiu
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para tentar resolver ou minimizar os problemas apresentados no
contexto coletivo.
De acordo com Machado 2008, p.12, as demandas
sócio-educacionais do mundo moderno criam a necessidade
de se viabilizar a formação de profissionais da educação
especializados para o atendimento às questões sócio-culturais
tal como já ocorre em muitos países. As experiências nessa
área sócio-educacional que consolidam tendo como referência
a prática, a educação escolar e poucos aportes teóricos de
diferentes áreas, exigem que se avance no Brasil na discussão
de um projeto nacional para a educação social. Machado será
o suporte teórico para discutirmos o papel do pedagogo social
nas diferentes áreas de atuação, para além da escola. As
leituras em Paulo Freire foram de fundamental importância para
apresentarmos a discussão teórica sobre a pedagogia popular
e por consequência a educação em uma dimensão amplificada
socialmente.
A fundamentação nos trabalhos de Boss, 1996, p.13, nos
remete a compreensão de que um aspecto importante ao se
intervir em processos é compreender que eles precisam de
tempo para amadurecer. As coisas precisam de tempo para fazer
sentido para as pessoas. Ao longo do processo, as pessoas vão
compreendendo de que maneira querem se envolver com as
ações. À medida que vão criando significado para o que está
ocorrendo, movem-se, modificam-se, criam novas relações,
organizam-se, formam novas estruturas.
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Em Libâneo, certificamos o papel do Pedagogo na
atuação em trabalhos/projetos sociais, e para o autor, “ao meu
ver, a Pedagogia ocupa-se do fato, dos processos educativos,
métodos, maneiras de ensinar, mas antes disso, ela tem um
significado bem mais amplo, bem mais globalizante. Ela é um
campo de conhecimentos sobre a problemática educativa na
sua totalidade e historicamente e, ao mesmo tempo, uma diretriz
orientadora da ação educativa” (LIBÂNEO, 2004, p.29-30).
Dentre outros autores, em diferentes trabalhos procurou-se fundamentar a base teórica deste artigo com vistas a uma
produção capaz de responder aos objetivos propostos.
Para a realização desse estudo e pesquisa transcritos em
artigo, utilizou-se como metodologia a pesquisa qualitativa. A
pesquisa qualitativa possibilita e descreve as informações coletadas que não podem ser quantificadas.
Buscou-se desenvolver uma pesquisa em que os seres
humanos, os grupos e a sociedade em que estes estão inseridos dão significado e intencionalidade as suas ações e as
suas construções. Por meio desta metodologia procurou-se
compreender o “conjunto de expressões humanas constantes
nas estruturas, nos processos, nos sujeitos, nos significados e
nas representações sociais”. (MINAYO, 1996, p.22).
Como instrumento da pesquisa de coleta de dados realizou-se entrevistas, considerando que se optou por tal instrumento, por ser uma técnica de investigação social e uma técnica
flexível, mesmo sendo realizada de forma semiestruturada, a
entrevista abre espaço para que o entrevistado possa expor os
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seus pensamentos, suas crenças, seu conhecimento de forma
mais ampla.
Para Boss, 1986, Segundo Selltiz el al. (1967, p.273), a
entrevista, enquanto técnica de coletas de dados, é adequada
para a obtenção de informações acerca do que as pessoas
sabem, creem, esperam, sentem ou desejam, pretendem fazer,
fazem ou fizeram, bem como acerca das suas explicações ou
razões a respeito das coisas precedentes.
É nesse sentido que procurou-se levantar dados por meio
das entrevistas, com objetivo central de colher informações
acerca do que as pessoas envolvidas nas ações propostas
pelo projeto de saneamento básico pelo qual passou a comunidade de crianças, adolescentes e jovens do Bairro Morada dos
Sonhos, sabem, sentem, sobre o processo de aprendizagem,
de desenvolvimento integral de seus colaboradores, e sobre a
função do Pedagogo nas ações sociais.
Ainda caracteriza-se a pesquisa de campo, que se apresenta como uma possibilidade de aproximação com a realidade
(conhecer e estudar) envolvendo a combinação de entrevistas
com os sujeitos sociais participantes e com os profissionais
que atuam no projeto social para saneamento básico do Bairro
Morada dos Sonhos, observações, levantamentos de material documental, bibliográfico, entre outros. Verificou-se que “o
campo torna-se um palco de manifestações de intersubjetividade
e interações entre pesquisador e grupos estudados, propiciando
a criação de novos conhecimentos”. (MINAYO, 1996, P.23)
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Para a revisão bibliográfica fundamentou-se o presente
trabalho em livros, artigos científicos sobre a área da Pedagogia
Social, Pedagogia de Projetos, Pesquisa Social, entre outros.
Utilizou-se a proposta metodológica do Projeto de
Extensão para a área de intervenção com o projeto de saneamento básico denominado: Educação e Cidadania: construindo
valores éticos, pedagogia de projetos, que busca por meio da
interação e da construção coletiva e cooperativa, numa perspectiva inter e transdisciplinar, uma estratégia de inter-relação,
integração dos atores envolvidos a construção e reconstrução
de saberes e conhecimentos.
É fundamental termos em mente que a busca de informações que se obteve está inserida num jogo cooperativo, onde
cada momento foi uma conquista baseada no diálogo e que
foge à obrigatoriedade. Foram promovidos encontros semanais
no período de dois meses, perfazendo um total de 8 encontros, para a discussão de temáticas pertinentes a educação de
crianças, adolescentes e jovens na comunidade em questão
para a cidadania. A coleta de dados por meio das entrevistas e
encontros foi realizada a fim de identificar como compreendem
a presença deste profissional (o pedagogo), já que sua atuação
não é permanente e sim transitória no bairro de intervenção de
saneamento básico.
A localização de trabalho escolhida para a realização
da pesquisa foi o Bairro Morada dos Sonhos, da cidade de
Itumbiara- Goiás no ano de 2010, visando investigar como a
inserção do Pedagogo é vista no trabalho social com os mora-
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dores do Bairro Morada dos Sonhos em Itumbiara-Goiás, para
trabalhar as questões educacionais / sociais.
Antes de abordar sobre a experiência realizada no Bairro
Morada dos Sonhos, é necessário destacar o papel e a função
do Pedagogo no trabalho social. Vivemos numa época em que
o conhecimento assume novas configurações. Ele se modifica
permanentemente, sendo atualizado dia a dia pelas descobertas
das ciências e por essa inteligência coletiva que produz saberes
em conjunto, na grande rede do ciberespaço. A memória da
humanidade se encontra em contínua construção-reconstrução,
não está confinada nas bibliotecas. Nesse contexto, a competência para a capacidade de gerenciar a informação se torna,
muitas vezes, a habilidade mais valiosa.
Por meio deste contexto é possível perceber que a tarefa do
pedagogo também se modifica e sua profissão se torna estratégica. Ao contrário de outras áreas que perdem seu espaço ou
são limitadas pela especialização, para o pedagogo abrem-se
campos de atuação cada vez maiores.
Em escolas e universidades, o pedagogo (neste caso
identificado também como professor) começa a assumir um
novo perfil. As tecnologias não permitem que se sustentem o
mestre-transmissor de conteúdos - isso pode ser feito, a partir
de agora, por softwares interativos mais completos, abrangentes
e dinâmicos. Porém ainda, cabe ao novo professor atuar de uma
forma muito mais importante, como uma espécie de construtor
cognitivo, projetando os caminhos que os educandos deverão
percorrer na grande rede textual que se torna currículo atual.

Sumário

19

Pedagogia social
Além disso, o professor atual precisa ser um dinamizador de
grupos, responsável não mais por formar alunos isoladamente,
mas por constituir comunidades de aprendizagem capazes de
desenvolver projetos em conjunto, se comunicar e aprender
colaborativamente.
Desta forma, fora dos âmbitos estritamente acadêmicos
o Pedagogo assume novas funções. A educação à distância
ajuda a superar barreiras como espaço e tempo, disseminando-se em locais em que as pessoas não teriam acesso ao
estudo; mas para que haja processos educacionais realmente
inovadores. Empresas apresentam-se para a contínua neces�sidade de manter a competitividade no mercado exige desta
maneira, desenvolver sempre novas competências nos funcionários. Tornando a tarefa do Pedagogo fundamental, sendo este
profissional o principal colaborador não só nos processos de
capacitação em serviço, como também na avaliação permanente
que permite diagnosticar as novas necessidades em função de
cada contexto e os meios para gerá-las mais rapidamente nos
grupos de trabalho.
Em se tratando de Projetos Sociais, o Pedagogo num
trabalho com comunidades desenvolverá sua capacidade de
inter-relacionar-se bem com as pessoas além de promover a
confiança mútua, contribuindo para a ação do diálogo, para a
conscientização e compreensão do coletivo nas organizações
comunitárias. Em bairros novos formados com o propósito de
‘melhorar a qualidade de vida das pessoas’ em que acarretam o
deslocamento de pessoas entre territórios o que é crescente em
proporções nunca vistas em função também da globalização.
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Assim, cada vez mais grupos são orientados em suas
‘mudanças e adaptações’ por pessoas que trabalham em
conjunto com pedagogos, desenvolvendo a formação educacional, no qual os moradores de bairro da comunidade em construção não apenas conhecem exteriormente novos lugares, mas
se beneficiam de estratégias didáticas que os levam a aprender
sobre o multicultural e a valorizar os saberes de cada contexto,
criando - em especial em crianças e jovens – uma perspectiva
de diálogo e abertura à diversidade e uma consciência ecológica
mais profunda.
Pode-se verificar um exemplo semelhante a estas referências ao pensar-se sobre o que ocorre nos museus, em cujas
equipes encontram-se hoje a figura do Pedagogo, chamado a
colaborar na formação de um olhar histórico e crítico sobre a
realidade e na construção da memória cultural, criando estratégias que ajudem crianças e jovens a entender esses espaços
como instâncias educacionais e articulando o que vêem neles
com a sua própria subjetividade e com a identidade nacional.
Em diferentes países democráticos verifica-se que o envolvimento popular nos quais cresce a busca para a solução dos
problemas sociais, o papel do Pedagogo também é decisivo.
Por um lado, na formação de líderes comunitários que aprendem
a exercer o poder como serviço, e promovem em cada cidadão
o sentimento para o compromisso político da participação e da
mudança. Desta forma, Graciani, 2005, cita:
Excluídos da escola e defasados da educação, sujeitos
das classes populares são pra não serem regularmente
educados, porque, em uma sociedade capitalista
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dependente, uma igualdade social de oportunidades de
educação ameaçaria a necessidade política e econômica
da desigualdade de oportunidades de participação na
vida, no trabalho e no poder. (GRACIANI,2005, P.61)

A autora sinaliza como fundamentais ao exercício da
Pedagogia Social que os fazeres profissionais passam pela via
de reconhecimento da cidadania, transformando cada sujeito
em ator de sua história. Por meio das reflexões, do diálogo
aberto, do encontro criativo e moderno começam a se identificar
e a se reconhecerem nestes espaços e por sua vez exercerem
sua cidadania.
Enquanto Pedagogos é fundamental lembrar que ao
mesmo tempo, as diversas ações que se desencadeiam a partir
desses espaços - como, por exemplo, nas áreas de intervenções em projetos socioambientais de habitação, com o grande
número de voluntários que, em comunidades engajadas, colaboram em movimentos de conscientização sobre questões
ambientais, preservação, higiene e prevenção de doenças e
epidemias. A tarefa do Pedagogo nestes casos é de capacitar
estes grupos para desenvolverem seu trabalho de uma forma
didática e adequada à linguagem e às necessidades das populações que pretendem atingir. E também motivar esses sujeitos
enquanto cidadãos exercerem sua cidadania.
Ainda assim, existem muitas dúvidas que pairam sobre
questões que derivam dessa sociedade em que o conhecimento
não cessa de ser suscitado e transformado – a presença do
Pedagogo nos trabalhos comunitários em áreas de intervenção
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com projetos habitacionais, socioambientais, é decisiva a sua
ação no plano de uma educação para a ética, colaborando
na formação de pessoas comprometidas com a promoção da
dignidade humana e o bem estar social e comunitário.
No desenvolvimento das atividades para o Projeto
Educação e Cidadania: aprendendo valores éticos, sendo este
parte integrante do objeto deste artigo, e atendendo as necessidades para o cumprimento do cronograma de atividades do
Projeto maior referente à intervenção no bairro para saneamento
básico, desta maneira, buscar a solução para a problemática
apontada desencadeou-se na organização de um cronograma
de atividades com as crianças, adolescentes e jovens envolvidos
com a Escola Municipal “Rosa Arantes”, escola esta que serviu a
todo o momento como o local fundamental para a realização das
atividades com a comunidade do Bairro Morada dos Sonhos,
envolvidos nas atividades propostas pelo Projeto para a área de
intervenção para saneamento básico citado anteriormente.
As atividades do projeto/atividade foram organizadas da
seguinte maneira: Houve uma apresentação inicial a equipe
diretiva da escola, onde foram apresentadas as propostas do
referido projeto, esclarecendo a importância da realização da
pesquisa sobre o papel e a função do pedagogo social. Após
acertadas e confirmadas a realização das atividades propostas
para o desenvolvimento das atividades com as temáticas para
Educação e Cidadania, ficou combinado que as atividades se
realizariam todas as quintas-feiras de cada semana, no período
vespertino, durante os meses de setembro e outubro do ano de
2010. Para tanto se realizou com o suporte da equipe diretiva da
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escola uma reunião para a sensibilização dos pais, das mães,
e dos responsáveis pelas crianças, adolescentes e jovens da
escola e da comunidade como um todo.
Esta reunião realizada no dia 31 de agosto de 2010, as
19horas, aconteceu para a sensibilização da comunidade no
geral, e teve como objetivo, despertar nestes o compromisso
em motivar suas crianças, adolescentes e jovens a participarem
das atividades deste grupo que se formava.
Nesta reunião foi possível perceber que mesmo com o
apoio da equipe diretiva na apresentação da profissional para a
exposição das propostas do projeto, a profissional não foi identificada pelos participantes da comunidade como pedagoga e
sim abordada ao final da reunião como psicóloga ou assistente
social:
-“A senhora é psicóloga,né?”
-“A senhora assistente social, poderia me ajudar...”
-“Tô precisando de uma ajudinha com o meu filho, e a
senhora sendo psicóloga sei que vai me ajudar...”

Nas palavras de Roberto Machado verificamos que:
A Pedagogia Social se insere no debate como a ciência
que referenda políticas de formação do educador para
atuar na área social e como prática intervencionista, justificando-se, assim, a dimensão teórico-prática nesta
discussão. A Pedagogia Social apresenta-se, nos diferentes autores, como uma ciência que propicia a criação
de conhecimentos, como uma disciplina que possibilita
sistematização, reorganização e transmissão de conhecimentos e como uma profissão com dimensão prática,
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com ações orientadas e intencionais. (...) O objeto formal
da Pedagogia Social é a intervenção na realidade, como
ciência normativa, comprometida com o fazer. Apropria-se da análise de indivíduos e da sociedade desenvolvida
por outras áreas. MACHADO, 2008, p.1.

O desafio do Pedagogo Social é ir além do que está posto
na realidade social, ir além do que está estabelecido como via
única de acesso, saber intervir para promover o autoconhecimento dos sujeitos enquanto pertencentes de si mesmos, para a
partir daí construir sua autonomia, desenvolver sua capacidade
participar, de posicionar-se diante de tantas controvérsias apresentadas aos sujeitos pela sociedade.
Desta maneira, percebe-se que a partir deste primeiro
contato com a comunidade que o profissional da Pedagogia
ainda é muito novo no trabalho social com esta comunidade,
visto que, as presenças do psicólogo e do assistente social
se fazem mais presentes na percepção da comunidade em
questão.
Iniciou-se o trabalho com as crianças e adolescentes com
as atividades do projeto no dia 02 de setembro, as 15horas em
uma sala de aula disponibilizada pela escola que nos serviu
como local para a realização das atividades nesta área de intervenção. O 1o Encontro (02-09-10 – de 15h as 17h) se deu com
um dinâmica de SENSIBILIZAÇÃO, apresentação da proposta
aos participantes e de imediato a temática: Respeitar a vida e
Oficina. Neste dia percebe-se o envolvimento, a curiosidade e
a participação dos presentes com interesse, podendo verificar
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que a profissional foi abordada, como ‘professora’, ‘tia’ pelas
crianças menores, ‘dona’ pelos maiores. O fato de ter sido abordada com professora, não significa ainda que identifica-se neste
momento a função e o papel do pedagogo para os participantes.
Neste momento a visibilidade é cultural, alguém que está ali
ensinando, apresentando idéias e os convidando a participar de
uma discussão, uma reflexão é com certeza uma professora.
O 2o Encontro (09-09-10 – de 15h as 17h), contou com a
presença de um grupo em sua maioria diferenciado do primeiro
encontro, considerando que em um total de 22 participantes
apenas 8 estavam presentes no grupo do encontro anterior.
O tema do dia era Rejeitar a violência e seguido de Oficina,
momento em que trabalharam na construção de uma atividade
para considerações ao final das discussões. Neste dia verifica-se o mesmo posicionamento dos participantes ao lidarem
com a profissional durante as atividades. Como força total, neste
dia todos sentiram –se a vontade para dirigirem-se a profissional
como professora.
O 3o Encontro (16-09-10 – de 15h as 17h), foi realizado
com o tema Ser generoso e Oficina. Neste encontro contou-se
com 15 participantes, destes 15 participantes, apenas 3 participantes não haviam participados dos encontros anteriores. A
presença da profissional neste dia também foi abordada como
professora. A partir daí começa-se a compreender que para
os participantes quem está ali dirigindo, coordenando as atividades para as crianças, adolescentes e jovens presentes é de
uma professora, enquanto que no grupo para mobilização inicial
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para dar inicio as atividades deste projeto, os pais, mães e ou
responsáveis presentes não identificaram como professora a
profissional e sim como profissional de outra área.
No 4o Encontro (23-09-10 – de 15h as 17h), foi trabalhado o
tema ouvir para compreender e Oficina, neste dia permaneceram
os mesmo participantes do encontro anterior, ou seja, 15 participantes. Neste dia o desenvolvimento das atividades foi bem
positivo em função de que o fato de todos os presentes estavam
em condições de discutirem as ideias, podendo resgatar as
ideias discutidas no encontro anterior.
No 5o Encontro (30-09-10 – de 15h as 17h), foi trabalhado
o tema Preservar o Planeta e Oficina seguida de atividades
propostas para serem realizadas em pequenos grupos. Este
tema propiciou o envolvimento maior com a questão das intervenções realizadas no bairro com o projeto para saneamento
básico. Observou-se que a profissional continuou sendo a
‘professora’ abordada a todos instante pelos participantes em
suas colocações, argumentações e exposição de ideias.
No 6o Encontro (07-10-10 – de 15h as 17h), foi trabalhado
com o grupo de 18 participantes o tema Redescobrir a
solidariedade e Oficina. Pode-se observar que o tema contribuiu
com os participantes para ficarem a vontade para tratar de
questões da vizinhança, como se ajudam mutuamente. Neste
dia foi possível compreender, que para além do profissional
pedagogo, o mais importante que a cada encontro,
fortaleciam-se os laços afetivos e de confiança, uma vez que
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desencadeavam as discussões de maneira mais apropriada a
verdadeira realidade a qual pertencem.
Para o 7º Encontro (14-10-10 – de 15h as 17h), Diálogo
com 15 participantes, valendo destacar que a faixa etária mais
presentes nos últimos três encontros foi entre 10 e 13 anos,
podendo entender que estes foram mobilizados para questões
importantes para o bairro em que moram.
No 8º Encontro (21-10-10 – de 15 as 17h), foi trabalhado
o tema Responsabilidade, nesse dia contou-se com a presença
de 32 participantes, considerando que a equipe diretiva divulgou
o encerramento das atividades do projeto oferecendo um lanche
especial e o sorteio de alguns brindes. O que notadamente verifica-se a presença ampliada dos participantes no grupo.
Estes encontros foram programados e pensados de
acordo com o que Graciani, 2005, ilustra bem sobre o trabalho
do Pedagogo Social quando diz:
... potencialize a oferta de novas oportunidades de aprendizagem e, enquanto prática pedagógica, a promoção de
uma educação social que, alicerçada nos pressupostos
da Pedagogia Social, nos brinde com um novo olhar sobre a educação e suas possibilidades educativas. (GRACIANI,2005, p.114)

Potencializar oportunidades de aprendizagens, de trocar,
criar, recriar, repensar é sem sombra de dúvida, dar potência
aos sujeitos das diferentes comunidades carentes e vulneráveis
desse país a acreditarem, que o movimento, sobretudo o
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movimento da cidadania é capaz de promover mudanças além
de incluir a todos em pé de igualdade.

DISCUSSÃO E ANÁLISE DE DADOS
Do Projeto Educação e Cidadania: aprendendo valores éticos
O Projeto Educação e Cidadania: aprendendo valores
éticos - surgiu em 2005 na atividade de extensão da Universidade
Estadual de Goiás – unidade de Itumbiara Goiás, com o objetivo
de trabalhar questões sobre valores éticos e morais com perspectiva de sensibilizar, socializar, integrar, motivar e despertar
talentos bem como despertar o cidadão para condutas pertinentes ao exercício de sua cidadania, utilizando recursos que
possibilitem uma reflexão do cotidiano, mediado pela coletividade, pela solidariedade (por meio de filmes, músicas, dinâmicas, textos reflexivos, entre outros).
Em 2010, o projeto na busca de novos parceiros passa
a ter o apoio da Saneago num trabalho realizado pela consultoria Atitude – Atitude consultoria, projetos sociais, ambientais
educacionais e esportivos ltda (desenvolvendo atividades de
intervenção para saneamento básico no bairro), sendo desenvolvido junto a crianças e adolescentes da comunidade e de
alunos matriculados na Escola Municipal Rosa Arantes, com
interesse e afinidade com a proposta educacional do projeto.
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Desta maneira, inicia-se o desenvolvimento das ações,
numa perspectiva inter e transdisciplinar, dentro de uma vertente
da pedagogia social e no âmbito de um programa extensionista
da Universidade Estadual de Goiás – unidade de Itumbiara-GO.
, aperfeiçoando e aprofundando conhecimentos e ações para a
melhoria da qualidade de vida da população residente no bairro
e seu entorno, articulando ensino, pesquisa e extensão.
O projeto tem como eixo principal a educação para a
cidadania, envolvendo a arte, ciência e educação, pretendendo
construir e reconstruir valores e seus significados, produzindo
saberes, leituras e releituras que ampliem a possibilidade de
ser e estar no mundo, inventando-se e reinventando-se num
processo de expressão e comunicação, a partir da reflexão sobre
a vida e mediada pela integração de um método de abordagem,
compreensão e intervenção científica que integra a cidadania.
Acredita-se que esta integração é fundamental na construção
da identidade e da consciência do jovem, que poderá assim
compreender melhor sua inserção e participação na sociedade.
o conjunto das ações, processos, influências, estruturas,
que intervêm no desenvolvimento humano dos indivíduos
e grupos na sua relação ativa com o meio natural e social, num determinado contexto de relações entre grupos
e classes sociais. (LIBÂNEO, 2004).

Nas ações do projeto possibilita-se a plena participação,
interação, compartilhamento de experiências, conhecimentos,
sentimentos. Identificados pelos participantes da seguinte
maneira:
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Eu acho o projeto muito legal, porque aqui a gente conversa sobre as coisas... a gente pensa com os colegas
em alguns combinados pra fazer uma vida melhor. (Depoimento de uma criança participante do projeto)
Eu estou aqui no projeto aprendendo mais; para ser melhor... quando me encontrar com uma pessoa que precisa
de ajuda vou lembrar das nossa conversa aqui. (Depoimento de uma criança participante do projeto)
Mamãe me matriculou aqui pra poder pensar em responsabilidade. (...) eu estou aprendendo aqui. (Depoimento
de uma criança participante do projeto)

Outro ponto importante é a ação inter e transdisciplinar
por meio da Pedagogia de Projetos, que, sem dúvida, favorece e propicia a oportunidade de trabalho socializado e com
autonomia. Todo esse processo exige uma nova abordagem
teórica, centrada na valorização do conhecimento que signifique “aprender a buscar o saber” - novas formas de aprender
fundamentadas muito mais nos sentidos, sentimentos, valores e
emoções.
Trata-se de criar um campo de sentido para a valorização
do que lhe é próprio e favorecer o entendimento da riqueza e diversidade da imaginação humana. Além disso, (...)
tornam-se capazes de perceber sua realidade cotidiana
mais vivamente, reconhecendo e decodificando formas,
sons, gestos, movimentos que estão à sua volta. O exercício de uma percepção crítica das transformações que
ocorrem na natureza e na cultura pode criar condições
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para que os alunos percebam o seu comprometimento
na manutenção de uma qualidade de vida melhor. (PCN,
2000, p. 19)

Nessa proposta para aprender, está implícita uma maior
exigência de autonomia, iniciativa, interesse e disponibilidade para buscar informações e estratégias de resolução de
problemas, envolve interfaces que favorece a interação de
aprendizes. Sob este enfoque as funções do professor são alteradas e também a ação educativa centrada na construção de
um processo educativo fundamentado na interatividade e na
criatividade.
Acredita-se na existência de diferentes manifestações e
modalidades de prática educativa, em que o processo educativo não pode estar desarticulado de uma visão mais abrangente
da sociedade. Observa-se um mundo de inúmeras e constantes
transformações nos diversos âmbitos: da tecnologia e das
ciências, das questões macrossociais, das relações interpessoais, entre outras. A partir da compreensão e valorização do
SER e baseado na ética e nos valores humanos, promove-se
a educação não formal, através da linguagem científica, artístico-cultural, considerando o desenvolvimento do ser humano
consciente, sensível, criativo, atuante em sua comunidade - uma
educação para o pensar e para uma cidadania responsável.
Percebe-se também a necessidade de uma prática educativa voltada para o desenvolvimento do ser humano, sujeito de
direitos e protagonista de sua própria vida. O despertar dessas
potencialidades consiste no grande desafio da Educação. Como
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sensibilizar a criança e/ou adolescente para a releitura de seu
cotidiano?
Um trabalho com a perspectiva da Cidadania e da
Educação, numa abordagem sócio interacionista, em que se
pode expressar sentimentos, construir conhecimentos, desenvolver potencialidades - tecer significados para a vida através do
diálogo, da criatividade, da arte. Entende-se ser possível, através
de um programa sócio-educativo, de ações inter e transdisciplinares, de ações articuladas pela educação a transformação das
condições de vida de uma comunidade.
Acredita-se ser este um caminho, uma possibilidade
de fortalecimento dos laços e à facilitação do diálogo entre
crianças, adolescentes, pais ou responsáveis, escola e o seu
entorno social.
A proposta metodológica do projeto baseia-se na interação e na construção coletiva deste processo, numa perspectiva inter e transdisciplinar. O conceito construído e apreendido
ganha significado, sentido e se transporta para a própria vida. A
cidadania abordada por meio de diferentes temas enquanto um
fio condutor deste processo fornece recursos para o desenvolvimento e crescimento do sujeito, com suas capacidades, suas
potencialidades e seu movimento.
Buscando realizar um diagnóstico que permita aos profissionais investigar, levantar hipóteses provisórias que serão ou
não confirmadas ao longo do processo recorrendo, para isso, a
conhecimentos.
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Das Entrevistas com os responsáveis (Pais, Mães e
Responsáveis)
As perguntas relacionadas aos pais, mães e responsáveis
pelos participantes das atividades do projeto representam o
objetivo em levantar informações junto aos pais sobre a atuação
do profissional pedagogo nos projetos bem como identificar a
respeito de melhorias no convívio familiar das crianças participantes do projeto.
Perguntas para a entrevista
1.Quem é o profissional responsável pelas atividades do
projeto?
2.O projeto tem contribuído positivamente no comportamento das crianças, ajudando na melhoria do convívio
familiar?
3.O que levou a procurar o projeto? Por que surgiu a
ideia de inscrever seu (a) filho (a) no projeto?
4.Como era seu (a) filho (a) antes de ingressar no
projeto? Como ele (a) se comportava?
5.Que assunto ele (a) falava antigamente que não fala
mais? Quais assuntos de hoje?
6.O que ele (a) falava sobre futuro? O que ele (a) fala de
futuro que é diferente do que ele falava antes de participar do projeto?
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Análise das respostas
Observamos que o motivo da procura pelo projeto foi,
principalmente, ocupar o tempo das crianças, porque a maioria
tinha seu tempo ocioso. Esta questão remete-nos a Vygotsky
(1993) quando este propõe uma visão de homem como um
sujeito social e interativo, sendo que a criança, inserida num
grupo, constrói seu conhecimento com a ajuda do adulto e de
seus pares. Dessa forma, considera que a aprendizagem ocorre
a partir de um intenso processo de interação social, através do
qual o indivíduo vai internalizando os instrumentos culturais, ou
seja, as experiências vivenciadas com outras pessoas é que vão
possibilitar a ressignificação individual do que foi internalizado.
A relação indivíduo-sociedade é mediada por instrumentos
e símbolos desenvolvidos no interior da vida social, e é enquanto
ser social que o indivíduo cria suas formas de ação no mundo e
as relações complexas entre suas várias funções psicológicas.
Para desenvolver-se integralmente como ser humano o homem
necessita, assim, dos mecanismos de aprendizado que movimentarão e apoiarão seus processos de desenvolvimento.
Viver e conhecer são mecanismos vitais. Conhecemos
porque somos seres vivos e isso é parte dessa condição.
Conhecer é condição de vida na manutenção da interação ou acoplamentos integrativos com os outros indivíduos e com o meio (Rabelo, 1998b, p. 08).

Os estudos de Maturana explicitam o sinônimo entre
conhecer e viver. A noção de viver-conhecer está diretamente
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vinculada com o modo de relacionar-se e de organizar-se nessa
relação. Não se trata de adaptação ao meio. O viver-conhecer na
relação significa, ao mesmo tempo, a criação/recriação desse
espaço relacional, e de outros, e a criação/recriação do sistema
em relação. Pode incluir, em algum momento, a adaptação, mas
vai além dela.
Nessa relação criativa, meio-sistema, é que emerge o
social. E o social é entendido como domínio de condutas relacionais fundadas na emoção originária da vida: o amor. Para
Maturana: “A emoção fundamental que torna possível a história
da hominização é o amor” (MATURANA, 1999, p. 23). Ao falar
de emoção o autor não se refere ao que convencionalmente
tratamos como sentimento. Emoção, neste caso, “são disposições corporais dinâmicas que definem os diferentes domínios de
ação em que nos movemos” (MATURANA, 1999, p. 15). Assim
entendida, a emoção fundante do social - o amor - é elemento
estrutural da fisiologia humana. Maturana afirma que o amor é a
emoção fundante do social porque:
O amor é a emoção que constitui o domínio de condutas
em que se dá a operacionalidade da aceitação do outro
como legítimo outro na convivência, e é esse modo de
convivência que conotamos quando falamos do social
(MATURANA, 1998b, p. 23).

Percebemos também que as crianças antes de ingressar
no projeto não experimentavam ambientes com regras e valores
diferentes da escola e de suas casas, bem como ambientes que
possibilitassem diálogo, afetividade, confiança, solidariedade,
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entre outros. Acreditamos que a participação no projeto Educação
e Cidadania proporcionou um estímulo interior, uma mudança
positiva em seus comportamentos em casa, na escola e na participação e envolvimento nas atividades propostas no projeto.
Buscando a psicopedagoga Maria Augusta Sanches
Rossini (2002) “a afetividade denomina a atividade pessoal na
esfera instintiva, nas percepções, na memória, no pensamento,
na vontade, nas ações, na sensibilidade corporal, ela é componente de equilíbrio e da harmonia da personalidade”.
Constata-se que muitas crianças eram revoltadas, agressivas, irônicas, com baixa auto– estima. Entende-se como
agressividade “uma força instintiva inerente ao ser humano e
faz parte da afetividade. É uma forma de conduta que objetiva
ferir alguém, psicologicamente ou fisicamente. Todo indivíduo
carrega consigo um impulso agressivo.” (BRAGA, 2008).
A pesquisa e o cotidiano das oficinas temáticas possibilitaram a compreensão e percepção de mudanças comportamentais efetivas, principalmente no que diz respeito ao
desenvolvimento de “novas” atitudes e habilidades que cada
criança evidenciava nas relações. Acredita-se que muitos são os
fatores que interferem no processo de interiorização, de socialização, de formação da personalidade do ser humano.
A inserção do indivíduo num determinado ambiente cultural
é parte essencial de sua própria constituição enquanto pessoa.
A história da cultura em que o sujeito está inserido, ou seja, as
formas de funcionamento cultural interferem no funcionamento
psicológico. Através da sistematização de ações propostas pelo
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projeto nas suas múltiplas dimensões (pessoais, psicossociais,
afetivas, eu e outro, entre outras) pôde-se construir e reconstruir
significados individuais e coletivos.
O aprendizado, nessa concepção, é o processo fundamental para a construção do ser humano. Acreditamos ser
impossível pensar o ser humano privado do contato com um
grupo cultural, que lhe fornecerá os instrumentos e signos que
possibilitarão o desenvolvimento das atividades psicológicas
mediadas, tipicamente humanas.
Para Maturana a conversa, na ação educativa, é elemento
central na relação que produz o conhecimento. Para ele: “A
palavra conversa vem da união de duas raízes latinas, ‘cum’, que
significa ‘com’, e ‘versare’, que significa ‘dar voltas’, de maneira
que conversar, em sua origem, significa ‘dar voltas com’ outro”
(MATURANA, 1998a, p. 80). A conversa constitui-se, assim, em
um espaço relacional por excelência na ação educativa.
Se entendermos a importância do processo relacional
na ação educativa, se a formação do outro como totalmente
outro se constitui como objetivo da educação, então é preciso
repensar as interações em que o educando possa confrontar-se
como autônomo nas ações relacionais e construa sua autoconsciência, que se exercita na relação. Para Maturana:
A autoconsciência não está no cérebro – ela pertence ao
espaço relacional que se constitui na linguagem. A operação que dá origem à autoconsciência está relacionada
com a reflexão na distinção do que distingue que se faz
possível no domínio das coordenações de ações no momento em que há linguagem. Então a autoconsciência
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surge quando o observador constitui a auto-observação
como uma entidade ao distinguir a distinção da distinção
no linguajar (MATURANA, 1998b, p. 28).

A autoconsciência aparece aqui mais abrangente do que
uma concepção de autoconsciência como consciência de
si enquanto si mesmo. Passa a ser uma consciência de si na
relação, já que na relação é que se estabelece a identificação
do outro como legítimo outro. O conhecimento passa a ser
compreendido como organização do vivo nas relações que vai
vivenciando, como fenômenos. O próprio ato de conhecer-viver
se constitui em uma leitura da relação cognoscente-vivente.
Por isso, nesta perspectiva, o conhecer-viver é elemento fundamental no processo de conscientização.
Identificamos ainda que a maioria das crianças não apresentava perspectiva de futuro e com a entrada no projeto esta
realidade mudou, eles começaram sonhar com um horizonte
mais amplo.
Todo o crescimento na natureza advém de uma interação
entre processos, que reforçam o crescimento e outros que o
inibem. Acreditamos que a sustentação de qualquer processo
de mudança profunda requer uma mudança fundamental na
maneira de pensar. Precisa-se compreender a natureza dos
processos de crescimento e saber como catalisá-los. Precisa-se
analisar “a dança das mudanças”, a inevitável interação entre
processos de crescimento e processos limitantes.
a afetividade seria a energia, o que move a ação, enquanto a Razão seria o que possibilitaria ao sujeito identificar
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desejos, sentimentos variados, e obter êxito nas ações.
Neste caso, não há conflito entre as duas partes. Porém,
pensar a Razão contra a afetividade é problemático porque então dever-se-ia, de alguma forma, dotar a Razão
de algum poder semelhante ao da afetividade, ou seja,
reconhecer nela a característica de móvel, de energia.
(TAILLE, DANTAS; OLIVEIRA,1992).

A afetividade, sem dúvida, representa uma dimensão
importante em todo o processo de ressignificação do pensamento e ação. Na teoria de Piaget, a afetividade é caracterizada
como instrumento propulsor das ações, estando a razão a seu
serviço.
Verificamos que dos 30 inscritos para o projeto a frequência se deu em torno de 70%, o que possibilitou verificar que o
projeto apresentou em até 60% de influencia sobre as mudanças
de comportamentos dos participantes em acordo com as afirmações dos pais e mãe e responsáveis entrevistados.
Das Entrevistas com os profissionais envolvidos
As perguntas relacionadas aos profissionais envolvidos no
projeto representam o objetivo em investigar como a inserção do
pedagogo é vista no trabalho social, para trabalhar as questões
educacionais / sociais.
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Pergunta para a entrevista
1. Qual a contribuição do Pedagogo para este Projeto
Social?
Análise das respostas
Analisando as respostas dos profissionais (Assistente
Social, Psicóloga, Diretora, Coordenadores Pedagógicos,
Professores) envolvidos no projeto percebe-se que 100% dos
entrevistados compreendem que a contribuição da pedagogia na
elaboração e desenvolvimento de um projeto social é altamente
importante. Muitas são as contribuições de conhecimentos
pedagógicos no sentido de buscar compreender, interpretar e
planejar ações educativas na realidade social.
Entre as atividades foram citadas: a sistematização das
ações; elaboração e acompanhamento das ações; instrumentalização para capacitação dos oficineiros; acompanhamento do
desenvolvimento cognitivo da criança e adolescente envolvidos;
acompanhamento do rendimento escolar; atuação no combate
aos fatores que levam à evasão escolar; definição e avaliação
dos indicadores a serem atingidos. Realização de pesquisas
para avaliação do Projeto.
Acreditam ser a pedagogia uma ciência que somada a
outras ciências pode desenvolver pesquisas e intervenções na
realidade social no sentido de promover o bem estar social, o
exercício da cidadania, a superação das desigualdades sociais.
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Percebe-se ainda, que a equipe diretiva apesar de conceber
como importante a função e o papel do pedagogo na realização
de atividades com projetos sociais, o envolvimento da equipe se
limita apenas aos aspectos burocráticos (encaminhar bilhetes,
mobilizar comunidade por meio de convites, organizar a sala, e
etc). O envolvimento efetivo com as atividades ficou limitado a
pedagoga responsável pelas ações-atividades do projeto.
Entende-se desta forma que nessa responsabilidade
autônoma-relacional do sistema como construtor de si mesmo
se estabelece uma novidade perene nas ações interativas na
linguagem. Por isso “o futuro de um organismo nunca está determinado em sua origem” (MATURANA, 1999, p. 29). Tal perspectiva ancora uma educação continuamente criada e criadora do
conhecimento-vida. Para Maturana:
O educar se constitui no processo em que a criança ou o
adulto convive com o outro e, ao conviver com o outro, se
transforma espontaneamente, de maneira que seu modo
de viver se faz progressivamente mais congruente com o
do outro no espaço de convivência (MATURANA, 1998b,
p. 29).

O pressuposto da afirmação da centralidade do conviver
no processo educativo reside no fato de este conviver não constituir-se simplesmente em estado. No sentido de ter dois ou mais
sujeitos intocáveis e refratários um ao lado do outro. Trata-se de
uma relação, no sentido de um ser tocar o outro ser nesse contato.
Porque há relação há, por conseguinte, modificação, mais ou
menos perceptível, dos sujeitos envolvidos nela. A congruência
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reúne os modos de proceder nessa relação que tornem as ações
compreensíveis aos integrantes desse lugar de convívio e que,
em aspectos centrais, possuem um fim comum. A congruência,
portanto, se dá na linguagem. Desta forma, há ainda, que se
estabelecer um vínculo mais próximo da equipe diretiva para que
compreendam a importância de para além de apoiar a realização
dos projetos sociais, o envolvimento completo é de sua importância para a mobilização do grupo, da comunidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por meio do diagnóstico obtido, compreende-se que com
as crianças, adolescentes e jovens participantes, há a necessidade de continuação da oferta de atividades como as do projeto
em questão. Além de também oferecer um atendimento especializado as crianças e adolescentes participantes que apresentem distúrbios ou transtornos que possam limitar a interação
social, comunicação e aprendizagem, além do comprometimento da capacidade da fala e da escrita e do relacionamento
sócio afetivo.
Entendendo a realidade social como espaço contraditório
e, ao mesmo tempo, estratégico para a construção de relações
socioeducativas, a metodologia utilizada foi a da pedagogia de
projetos, em que os trabalhos são sempre cooperativos, sem
divisões de tarefas por áreas de interesses e de melhor desempenho. Buscando a concepção educacional de Maturana, para
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ele educar é resgatar a vida como centro de todos os processos
sistêmicos. Do ser humano enquanto sistema que se espraia
na cultura, na convivência. Pensa e desafia-nos a buscar uma
educação que resgate a bio-centralidade. O lugar da vida e da
amorosidade nos relacionamentos e ações dos viventes.
Um fio condutor que nos ajuda ir refletindo a educação
e a prática educativa é a mudança na finalidade da educação,
passando da busca mercadológica como objetivo educacional
para a melhor qualidade do conviver humano, da qual o trabalho
é decorrência, criação e não fim.
A metodologia utilizada proporciona ao educando diferentes alternativas e possibilidades de atuação, diferentes estímulos para desenvolverem suas múltiplas inteligências, pois
experimentam diversas situações, diferentes desafios. A valorização da identidade é fator criativo: da identidade individual e
das muitas identidades culturais.
Todas as atividades são planejadas e mediadas pela
pedagoga responsável pelas ações no grupo com as crianças
e adolescentes participantes e a equipe diretiva da escola,
sempre no sentido de utilizar a cidadania como via de mudança
de paradigmas e condição de vida, ampliando os limites da
escola; estimulando a criança e o adolescente na construção
de sua autonomia por intermédio de ações que propiciem uma
participação mais consciente e crítica.
Ressalta-se que todo o trabalho desenvolvido –
planejamento, execução e avaliação das atividades – se faz na
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tentativa de manter sempre em constante consonância com os
participantes do projeto.
Todo o trabalho se desenvolve por meio de encontros
semanais, onde temas e atividades devem ser propostos por
toda equipe, que discute sobre a necessidade e intenção de
cada uma delas. A partir do tema proposto todas as oficinas
funcionam de forma integrada e ampliada.
Entendendo a importância bem como a necessidade do
profissional pedagogo em todas as instâncias em que há ensino
e aprendizagem e não somente na escola, para um bom desenvolvimento do Projeto Social, é necessário que o pedagogo
tenha um perfil baseado nas seguintes habilidades: criatividade,
espírito de inovação, compromisso com os resultados, pensamento estratégico, trabalho em equipe, capacidade de realização, direção de grupos de trabalho, condução de reuniões,
enfrentamento e análise em conjunto das dificuldades cotidianas
do projeto, bem como problemas profissionais.
O profissional precisa atuar em sintonia com os outros
profissionais de gestão, pois assim será possível elaborar e
consolidar planos, projetos e ações que visem colaborar para a
melhoria da atuação dos funcionários, bem como para melhorar
o desempenho do projeto, buscando efetivar os saberes corporativos e como seu domínio colaborará para a melhoria do clima
organizacional, da qualidade de vida e aumento da satisfação
pessoal de todos. A atuação do pedagogo está aberta, ampla,
extrapolando a aplicação de técnicas visando estabelecer políticas educacionais no contexto escolar.
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Ao longo das observações realizadas constatamos que as
funções e atribuições do Pedagogo dentro do projeto relacionam-se fundamentalmente a: atividades pedagógicas, técnicas
e organizacionais, sociais e administrativas, sintetizadas da
seguinte maneira:
- Conceber, planejar, desenvolver e administrar atividades relacionadas à educação.
- Diagnosticar a realidade institucional
- Elaborar e desenvolver projetos, buscando conhecimento também em outras áreas profissionais.
- Coordenar a atualização em serviço dos profissionais
da equipe.
- Planejar, controlar e avaliar o desempenho profissional
dos envolvidos.
- Assessorar o projeto no que se refere ao entendimento
dos assuntos pedagógicos atuais.
É fundamental conceber a ideia de que, essa prática
imprime valores e exige abertura, flexibilidade intelectual e
emocional para reexaminar valores. É imprescindível, portanto,
entender, desde o início, os próprios valores, assim como o das
crianças e adolescentes.
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Diversidade linguística, educação e inclusão
INTRODUÇÃO
“Minha terra tem palmeiras,
Onde canta o Sabiá;
As aves, que aqui gorjeiam,
Não gorjeiam como lá.
[...]”
Canção do Exílio.
In: De Primeiros Cantos, Gonçalves Dias.

O poema Canção do Exílio se apresenta muito coerente ao
projeto de identificação dos autores do Romantismo, sobretudo
os da chamada primeira geração. Esse texto poético alude a uma
determinada construção representacional de Brasil. Ele constrói
um certo país Brasil por meio de elementos como o pássaro
sabiá e a planta palmeira. Pensado em passado mítico, o eu
lírico do poema eleva a visão do indígena de selvagem a herói
de um povo, herói com traços de pureza e nobreza, elementos
de um senhor e guia da história que pretendeu não mais pagar
tributos à história europeia.
Nessa perspectiva, o poema de Gonçalves Dias inscreveu
na História da Literatura Brasileira uma maneira de discursivização
da pátria idealizada, que permaneceu e permanece até a atualidade como texto símbolo do movimento romântico do Brasil. Por
outro lado, o eu lírico não se preocupou com questões da ordem
social. Poderíamos perguntar: Essa afirmação é verdadeira? Sim!
Denunciá-la por meio de um flash ou de cena não foi seu objetivo. Menos ainda foi seu objetivo mostrar nossas mazelas com
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tom de mitificação da terra ou desnudá-la naquilo que realmente
foi ou é ou ainda é – mesmo já passados 500 anos!
Se no poema houve a idealização patriótica, com características do ufanismo e do indianismo, sem preocupação
social com questões de diversidade e exclusão linguística, por
exemplo, aqui traremos o social brasileiro contemporâneo com
foco em questões dessas ordens como preocupação. “É justo
trazer um poema romântico como âncora para uma questão
social contemporânea?” – possivelmente perguntariam os
leitores. Apresentamos algumas provocações teórico-metodológicas para repensarmos o campo da Educação (e não menos
o da Linguística) – nas linhas de reflexões: linguagem e ensino;
linguagem e discurso; linguagem e sociedade – a partir das
potências linguísticas, focalizando a instabilidade da norma de
significações naturalizadas, como o ensino de gramática normativa de línguas, os desafios a sentidos naturalizados e às relações de poder da cultura escolar.
Entendemos por Educação: campo de discursos e práticas
com efeitos materiais sobre os corpos dos indivíduos e suas
subjetividades (BORBA; LIMA, 2015) e sobre a linguagem, a vida
e a sociedade. Essa corroboração com Borba e Lima (2015) é
para acentuarmos o terreno teórico-histórico-epistemológico de
onde nos assentamos intelectual e profissionalmente: Foucault,
Deleuze, Derrida, Althusser, Pêcheux, Courtine, Lacan.
Acentuam os autores brasileiros corroborados: “disciplina”,
“aprendizagem” e “cognição” – “esses três vetores do que
entendemos por “ensinar” movimentam processos de valoração
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e exclusão, produtores de fronteiras bem delimitadas entre o que/
quem/como é legítimo e apropriado para se apresentar na escola
– lugar privilegiado, mas não único, da educação: certo e errado,
conhecimento científico e popular/folclórico, o bom e o mau
aluno, o inteligente e o “burro”, o bem-comportado e o rebelde”
(BORBA; LIMA, 2015, p. 2). Entendemos que essa concepção
de “ensinar” é comumente tida como norte e está fincada em
dispositivos de exclusão. É isso que a Educação quer? É ainda
a domesticação e padronização? Olhares, discursos e práticas
não normativas são multiplicidade de modos de existências
vivificantes e de seres humanos vivificados em sua práticas –
sejam quais forem. Exclusão, depressão e opressão foram
(ainda são?) dinâmica de Estado, responsável por específicos
assujeitamentos impostos, a fim de produzir a manutenção
de matrizes plurais de normatividades e normalizações
frente a matrizes heteronormativas e provincianistas, que
constrangem (excluem-deprimem-oprimem) as possibilidades
de agenciamentos de corpos humanos vivificantes que se
encontram, por assim dizer: à sombra da educação (BORBA;
LIMA, 2015) e à sombra de matrizes heteronormativas,
socionormativas e provincianistas que ainda pensam regular
corpos indisciplinados à normatividade e à normalização
sistemática e sistêmica.
Diante disso, defendemos uma educação linguística que
inclua a diversidade sonora e identitária, concomitante àquela
defesa de uma educação rizomática (cf. BORBA; LIMA, 2015)
“que invista na desaprendizagem, na política menor e nas multiplicidades como vetores de ressignificação da vida social e
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lugares para gestação de sentidos e práticas educativas inauditos”. Para os autores1, a educação rizoma implica na tessitura
de políticas do sensível: atitudes éticas que forjem reconhecimento para outras estéticas existenciais, outros modos de existências. Já a concomitância, a educação linguística com foco
na inclusão da diversidade, se apresenta como aquela que se
constitui na não reiteração à matriz heteronormativa, normalista
e socionormativa, em que promovem estigmas sonoros, identitários, corporais, culturais, sexuais, e exclusões em diversos
aspectos dramáticos. Portanto, a educação linguística diversa
tem processo micropolítico2 e foco na transculturalidade3.
Assim, este texto implica em um trocadilho – Diversidade e
inclusão linguística: “Minha terra tem...” – a língua no tempo para
4
alguns olhares ao ensino – implica um trocadilho com as palavras palmeiras e primores contrapondo com substantivos plurais
que demonstram sentido de exclusão e de diversidade: por isso
a necessidade de dizer “Minha terra tem...”.
Ao dizer “Minha terra tem...”, acentuamos o que temos
nesta pátria para ser olhado por ensino que respeite as singularidades e inclua a diversidade e a pluralidade. Temos sabiás
que gorjeiam de diversas maneiras; temos várzeas com outras
flores; temos bosques com outras vidas; temos vidas com
outros amores! E a educação jesuítica já passou. E a alforria já
1. Aqui, explicitamos o apreço e admiração ao artigo – Por uma educação rizomática: sobre as potências
queer, a política menor e as multiplicidades.
2. Ver Rolnik (2011).
3. Ver Leffa (2006).
4. Parte deste texto é resultado de palestra proferida pelo primeiro autor na Universidade Federal do Piauí –
UFPI, campus de Teresina, em novembro de 2016.
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foi concedida a negros e a escravos. Então, os processos de
educação formal e aos discursos e práticas instituídos cabem
– respeito “sem olhar a quem”, inclusão plural, liberdades identitárias. Ao deslizarmos com os sentidos dos trocadilhos, transitamos por novos sentidos que denotam trânsitos necessários
entre linguagem, práticas e sociedade.
A diversidade linguística do português do Brasil (doravante PB) tem sido objeto de investigação de muitos estudiosos
de várias áreas do conhecimento. Existem compreensões
dicotômicas sobre o PB, segundo as quais, por exemplo, teríamos duas línguas (MATTOS E SILVA, 2004) ou, de acordo
com Luchesi (2016), uma língua partida. A despeito da força
da argumentação dos autores citados, a proposta de BortoniRicardo (2004), de compreender o PB em três continua, porém,
ainda não foi superada, haja vista que considera os eixos rural/
urbano, oralidade/escrita e monitoração estilística de grau
alto e baixo. No primeiro continuum, enquadram-se os traços
rurais pontuais, como ‘inté’, ‘paia’, ‘homi’; os traços graduais,
por outro lado, apresentam-se em todo o território nacional
com diferentes escores: é o caso da concordância nominal,
verbal e de regência. As comunidades discursivas migradas
para as periferias dos grandes centros e até para as cidades
médias constituem o que se entende por falares rurbanos: uma
mistura de traços do interior com os dos dialetos alvo, sujeitos
a processos peculiares de acomodação linguística.
Na pratica educacional, há que se ‘acolher’ os saberes
prévios dos falantes, o conhecimento de mundo (cf. SOARES,
2017) no processo de letramento sistemático. O ensino formal

Sumário

54

Diversidade linguística, educação e inclusão
inclui a transmissão de competências inatas, de experiências
vividas e de aprendizagem próprias à Escola, como Mollica
(2003) e Leal; Mollica (2009; 2010) o demonstram teoricamente e
na práxis voltada para as linguagens. Não somente por questões
éticas, antes pela imperiosa constatação de que os indivíduos
nascem equipados linguisticamente, somando-se ao letramento
social (SOARES, 2003) constituído de experiências assistemáticas fora da escola, não há lugar para alijar o conhecimento
acumulado do aluno quando ingressa na escola. Ao contrário, o
que é trazido pelo aprendiz tem que ser material importante para
que cognitivamente opere o saber formal a respeito de que nos
assinalou Freire (1990).

“NAVEGAR FOI PRECISO” – O BRASIL
Descobertas precisam de viagens? De certo modo, sim!
De duas – ao menos.
De viagens físicas: como se beneficiar do uso de transportes, por exemplo, de caravelas e barcos usados pelos portugueses e demais europeus, no percurso realizado até a chegada
por terras daqui. De viagens pela oralidade e pela escrita: como
se beneficiar do uso da fala, da trova, da cantiga de amor, do
ritual sonoro indígena e até mesmo do uso de práticas escritas
ou sonoras de aplicativos como o whatsapp, que fazem com
que os sujeitos “navegantes” possam interagir e – por conseguinte – descobrir territórios, povos, culturas e línguas.
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Diante disso, acreditamos nos percursos realizados para
a história e construção da realidade sociolinguística brasileira.
Academicamente, partilhamos com os autores, entre outros,
Naro e Scherre (2007); Ilari (1992); Ilari e Basso (2006); Peter e
Fiorin (2008); Peter (2015); Bagno (1999; 2011); Neves (2000;
2003); Mollica e Braga (2012); França, Ferrari e Maia (2016), para
abordarmos a temática sobre “diversidade e educação inclusiva” em três seções. Organizamos o texto do seguinte modo:
1) Elementos da história sociolinguística brasileira; 2) Elementos
da realidade sociolinguística brasileira; 3) Algumas problemáticas. Assim, pensamos em realizarmos um trajeto de reflexões
que ora navegaremos pela História, em vai-e-vem temporal por
datas específicas e períodos gerais, ora pelas realidades brasileiras, em casos e situações reais de uso da Língua Portuguesa
e culturas diversas, como efeitos de heranças colonizadoras.
Passemos às seções.
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ELEMENTOS DA HISTÓRIA SOCIOLINGUÍSTICA
BRASILEIRA
“Nosso céu tem mais estrelas,
Nossas várzeas têm mais flores,
Nossos bosques têm mais vida,
Nossa vida mais amores.”
Canção do Exílio.
In: De Primeiros Cantos, Gonçalves Dias.

Rodolfo Ilari (1992), dentre outros, uma vez mais declarou
que a Língua Portuguesa, o “português”, é de origem das línguas
românicas, como o francês e o italiano, por exemplos. Com
isso, há certa tradição filológica inegável de reconhecimento:
herdamos, herdamos o indo-europeu. Com essa herança reconhecida, é legítimo estarmos com a defesa de autores como
Naro e Scherre (2007) ao refutar outras histórias do português
como linhas teórico-críticas de pesquisas sobre a origem crioula
(a crioulização, ou crioulística). Até, então, linhas importantes
rumo a descobertas, mas ainda com alguns dados de pouca
sustentabilidade científica.
Quando Naro e Scherre (2007), em Origens do Português
Brasileiro, relatam pesquisas e resultados – de longa data de
investigações, eles partem do princípio de que o português
se origina do latim, do latim vulgar. Reconhecem a “influência
árabe” no Português Europeu (PE) e “influências indígenas”
no PB, até porque destacam o papel e a história da educação
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jesuítica, período de forte colonialismo e “domesticação” do
povo indígena, como bem nos registrou a própria história
brasileira. Lembram, ou melhor, historiografiam o pidgin (crioulo;
pidgimento ou pidgimentação).
No que se refere à história portuguesa, “em verdade, do
século VIII até o século XI, uma parte do país era ocupada por
califados árabes e a presença dos árabes continuou durante
muito tempo depois da saída de seus governantes” (NARO;
SCHERRE, 2007, p. 26). Continuam:
Pouco se sabe de como os portugueses que não sabiam
o árabe ou outras línguas estrangeiras se comunicavam
com os árabes ou com outros povos que não chegaram
a dominar o português durante todos esses séculos.
Existem referências na literatura da época ao saber, que
seria um sistema verbal predominantemente de base lexical românica, usado para propósitos de contato, tanto
no Oriente Médio como no norte da África. Este saber,
naturalmente, era um sistema extremamente flexível, podendo comportar itens lexicais de diversas línguas românicas (ou até do árabe). Seus mecanismos sintáticos
eram igualmente variáveis de lugar para lugar e de momento para momento. Em linhas gerais, podemos distinguir o saber ocidental, usado no Mediterrâneo ocidental
e no norte da África, do saber oriental, usado no Oriente
Médio. Das fontes atualmente disponíveis (Naro, 1978:
338-339), sabemos que as duas variantes já tinham, de
forma variável, traços típicos de pidgin/crioulo, tais como
verbos desprovidos de flexões e pronomes acentuados.
Uma forma estereotipada seria mim saber em vez de
eu sei. Parece que na variante oriental se utilizavam em
maior grau esses traços pidgizantes.
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No início do século XVI, época dos primeiros contatos de
portugueses com o Brasil, já existia, portanto, em Portugal um tipo de estratégia para a comunicação com estrangeiros. O sistema verbal resultante, utilizado durante
as primeiras explorações navais na África ocidental, era
chamado de “língua de preto”, mas existem registros de
seu uso até com espanhóis5. Ricamente documentado
na literatura da época desde 1516 (com data provável
original de 1455), esse sistema tinha um amplo leque de
traços variantes pidgizantes, incluindo uso variável de flexões verbais e nominais. (NARO; SCHERRE, 2007, p. 27).

Já no que se refere à história brasileira, lembremo-nos
de línguas indígenas com a produção linguística e sonora de: /
mãngu/; /kãngu/; e /fãngu/ ou /mamãngú/; /kakãngú/; e /fafãngú/
como ocorrências singulares e plurais, respectivamente. Vejamos
que alofones como /ma/; /ka/ e /fa/ – nos exemplos acima –
marcam o sistema fonético-fonológico do plural destes últimos
nominativos. Vejamos também que esse sistema, em seus
aspectos morfológicos, de duplicidade silábica, influenciam em
aspectos morfossintáticos e morfofonológicos em formas rizotônicas /mãngu/ em /mãng - / (formas de tonicidade acentuadas
dentro do radical morfológico), palavra no singular, e em formas
arrizotônicas: /mamãngú/ em /ma -; mãng -; - ú/ (formas de tonicidade acentuadas fora do radical), palavra no plural. Vejamos
ainda que essas ocorrências demonstram sistematicidades
de língua que há no PE e no PB. Consequentemente, Scherre
5. Naro (1978) sugere a denominação “língua de reconhecimento” para designar esse sistema de comunicação verbal, com o objetivo de retirar a imprecisão e a conotação negativa da denominação “língua de preto”
(cf. Nota 4 de NARO; SCHERRE, 2007, p. 27).
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e Naro (2007) sustentam cientificamente suas abordagens a
respeito das origens do português brasileiro.
Vejamos, enfim, que nada de semicrioulo e/ou crioulização
há nesses aspectos mencionados acima. As hipóteses da crioulística que poderiam surgir ainda são iniciais em investigações
(possíveis) (NARO; SCHERRE, 2007).
Além disso, estamos também com a defesa de autores
como José Luiz Fiorin (USP) e Margarida Petter (USP), com base
no livro A África no Brasil, e pesquisas recentes de Petter, publicadas em Linguística Africana, sobre as influências africanas (ou
africanismos) na origem do Português Brasileiro (doravante PB),
que trazem reflexões pouco exploradas por pesquisadores brasileiros – sobre as influências de línguas e variedades africanas
no PE e no PB. Exemplos marcantes, diriam os autores, vêm
nas práticas do candomblé, enraizadas em terras brasileiras.
Sonoramente são reconhecidas e – com o reconhecimento
– rememoradas nessas práticas por: /oxi/; /fiu/; /ossi/; /oxu/; /
oxossi/; etc. Essas marcas fonológicas nos remetem a tempo e
a espaços de festas e crendices vivas pela língua.
Fiorin e Petter (2008) destacam também o aspecto do
saber linguístico6 e do epilinguístico7 que há na memória da
língua africana. Ainda por eles: “é inegável a força da língua
viva no português brasileiro”. Diríamos, literariamente, em voz
ufanista: “[…] os pássaros que aqui gorjeiam/ não gorjeiam
como lá […]”. O africanismo que aqui se marca pela memória
6. Cf. Sylvain Auroux.
7. Cf. Antoine Culioli.
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da língua, não se marca como lá, porque, aqui, se marca por
um saber linguístico em território “Outro”. É por meio do interdiscurso e da memória discursiva que o africanismo perpassa
vidas, crendices e práticas.
Seguimos!

ELEMENTOS DA REALIDADE SOCIOLINGUÍSTICA
BRASILEIRA
“Em cismar, sozinho, à noite,
Mais prazer eu encontro lá;
Minha terra tem palmeiras,
Onde canta o Sabiá.”
Canção do Exílio.
In: De Primeiros Cantos, Gonçalves Dias.

Toda língua tem sua aprendizagem complexa por ela
ser complexa, já nos disse alguns pesquisadores, como Leffa
(2006). Por isso, a transdisciplinaridade ser necessária no ensino
de línguas. Só que na realidade brasileira, os portugueses catequizaram de outros modos (até, então, católicos!) os índios e
povos que aqui estavam no século XVI. Seja na Bahia, no Rio
de Janeiro, em São Paulo, em qualquer território nordestino ou
em migrações, as variedades e variantes, dialetos e subdialetos, formam um panorama sociolinguístico muito plural. Sem
dúvidas, nada vem só nas (i)migrações. Culturas diferentes e
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suas práticas circulam e se constituem à modo de a misceginação. Nada de higienização ou branqueamento houve! Nisso
– preconceito linguístico? Sim! É claro que o “vixe” pernambucano, o “uai” mineiro e o “tchê” gaúcho não transitam facilmente nas regiões brasileiras. Marcos Bagno muito pesquisou
sobre o preconceito (1999) e outras questões que daí derivam,
por exemplo, a norma linguística, o português ou o brasileiro,
o certo e o errado em falas cotidianas, a identidade linguística,
para elaborar sua gramática (pedagógica) do português brasileiro (2011).
O autor não só nos lembra desses casos acima, como
também de ocorrências de “vossa mercedes”, “vossa mercê”,
“vosmice”, “você”, “ocê”, e, atualmente, “ce” (praticada em
whatsapp, por exemplo). Talvez, a realidade digital se deva
pela “economia das trocas linguísticas”: “modelo simples da
produção e da circulação lingüística como relação entre os
habitus lingüísticos e os mercados nos quais eles oferecem
seus produtos” (BOURDIEU, 1996, p. 24), necessária ao capital”
simbólico” atual.
Com isso, a variação e a mudança linguísticas são características comuns às línguas humanas, sejam de ouvintes ou de
surdos. Trata-se de universal linguístico que, a partir do paradigma funcionalista, passou a incorporar a gama de universais.
O denominado preconceito linguístico advém de fatores externos
e nada tem a ver com as estruturas das línguas. Destacam-se
construções comuns a feirantes como “– 1 por 3 /treiz/, 3 por 10
/deiz/”; ou “– 3 pila”, “– 10 pila”; raramente ouvimos “– 1 por 3 /
três/, 3 por 10 /dez/”. Ou ainda: “– pô, meu”; “– manero”; “– tchê,
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tá louco”. Essas ocorrências em situações informais, ou mesmo
em construções muito eruditas, são carregadas de traços étnico-culturais e sujeitas à avaliação do usuário, como preconizado
no famoso texto seminal de Weinreich, Labov, Herzog (1968),
que lançou as bases para a Soliociolinguística e denominou a
questão dos estigmas de ‘avaliation problem’. Assim, língua,
cultura e sociedade que – embora pareçam de trânsito sociolinguístico fácil – têm seus valores e histórias, sofrem “promiscuidades” (para usar termo de Leffa, 2006), regionalismos radicais
com severas consequências. Aqui, sim, as “trocas linguísticas”
não são tão “econômicas”. Aqui, sim, os valores culturais até
mesmo agridem valores do capital simbólico de forma positiva
ou negativa. É questão de patrimônio de língua, “Nossa língua,
nosso patrimônio”, como bem disse nossa jovem gaúcha
analista de discurso (CERVO, 2012).
Diante disso, vejamos que a língua é motivada por variáveis intralinguísticas e interlinguísticas (cf. FRANÇA; FERRARI;
MAIA, 2016). Aquelas são da ordem estrutural da língua; já essas
são da ordem da cultura e da identidade. O aspecto identitário
é visto e vivido como patrimônio. É relação sujeito-língua-patrimônio (CERVO, 2012). Nos casos dos gritos feirantes e/ou sonoridade “estranha” nas relações, a questão não é “silenciamento”
(ORLANDI, 1995), é voz, é língua fruída (SOUZA; ORLANDI,
1988). Essa voz-língua é constitutiva do sujeito da língua brasileira, que aclama por processo de “descolonização” (ORLANDI,
2009) para termos língua brasileira legítima e outras histórias,
para ressoar desejantemente no ensino no Brasil.
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Da relação sujeito-língua-patrimônio ou da relação sujeito-língua-sociedade, temos a felicidade de contar com a produção
de materiais como gramáticas e dicionários funcionais de usos
da língua (NEVES, 2000; 2003; BAGNO, 2011) e gramáticas
descritivas (PERINI, 1995; 2002; 2010) e de construções de
casos, para citar exemplos de alguns materiais que o português
brasileiro já tem. Além disso, não poderíamos nos esquecer dos
volumes da Gramática do Português Falado Culto no Brasil (pela
editora da Unicamp, volumes de muito apreço), resultado do
grande projeto piloto NURC8 – Norma Urbana Linguística Culta
(SILVA, 1996), obras que nomeiam o PB como a única língua
com gramática da fala. A coordenação9 geral de ambos os investimentos – gramáticas e projeto – ficou de responsabilidade de
Ataliba Teixeira de Castilho.

8. Inaugurado em 1969, teve como objetivo inicial documentar e estudar a norma falada culta de cinco capitais brasileiras. Os dados que fazem parte do acervo do Projeto NURC têm sido, ao longo desses anos,
utilizados para a elaboração de um grande número de trabalhos acadêmicos de grande importância, como,
por exemplo, a Gramática do Português Falado (Castilho, 1990), grande e ambicioso projeto nacional que
envolveu dezenas de pesquisadores na área da linguística e resultou em uma série de volumes, todos
contendo análises de materiais extraídos dos dados do Projeto NURC. As gravações desses dados foram
todas feitas em fita magnéticas de rolo, uma tecnologia hoje caduca, o que dificulta o seu acesso a pesquisadores interessados não apenas na transcrição, mas também nos registros feitos em áudio. O Projeto NURC
Digital, financiado pelo CNPq (Chamada Universal, Processo: 472918/2012-5), tem por objetivo geral propor
uma metodologia de processamento, organização e disponibilização de um corpus representativo do acervo
do Projeto NURC, em formato digital, que servirá como possível modelo a ser adotado para todo o material
pertencente ao arquivo do Projeto NURC (CASTILHO, 1990b).
9. Os coordenadores locais foram escolhidos: - Recife: Prof. José Brasileiro Villanova; - Salvador: Prof. Nélson
Rossi; - Rio de Janeiro: Prof. Celso Cunha; - São Paulo: Profs. Isaac Nicolau Salum e Ataliba Teixeira de
Castilho; - Porto Alegre: Prof. Albino de Bem Veiga. A partir de 1981, o Prof. Isaac Nicolau Salum foi substituído
pelo Prof. Dino Preti na coordenação conjunta de São Paulo. Nas demais cidades, também houve mudança
na coordenação. Por motivo de falecimento, em Recife, a Profa. Maria da Piedade Moreira de Sá substituiu o
Prof. José Brasileiro Villanova; no Rio de Janeiro, a Profa. Dinah Maria Insensee Callou substituiu o Prof. Celso
Cunha; Por motivo de aposentadoria, o prof. Nélson Rossi foi substituído pelas Profas. Jacyra Andrade Mota e
Suzana Alice Marcellino Cardozo. (SILVA, 1996, p. 85).

Sumário

64

Diversidade linguística, educação e inclusão
Atento tanto ao preconceito linguístico, como também à
norma linguística e à linguística da norma, expressões que intitulam obras desse autor, Marcos Bagno lançou recentemente
a Gramática Pedagógica do Português Brasileiro (2011), que
reconhece, valoriza e destaca ocorrências do uso da língua
como: “nós vamos à universidade” / “a gente vai para universidade”. Aqui, vejamos o caso de “a gente” como pronominalização e referenciação a “nós”, primeira pessoa do plural, dos
pronomes do caso reto. “A gente” é PB! Rodolfo Ilari (Unicamp)
e Renato Miguel Basso (UFSCar) tem aprofundado estudo sobre
essa ocorrência na obra: O Português da Gente: a língua que
estudamos, a língua que falamos (2006). Há fenômenos sociolinguísticos, mas, sobretudo, pragmáticos e semânticos: pronominalização inclusiva ou exclusiva, fórica ou exófora.
No capítulo “Português do Brasil: a variação que vemos
e a variação que esquecemos de ver”, os autores abordam a
discussão sobre o fato de o português do Brasil ser ou não
ser uma língua uniforme, além de desenvolverem suas teorias
à cerca de quatro variações que ocorrem na língua: diacrônica, diatópica, diastrática e diamésica. A variação diacrônica
é entendida como aquela que evidencia a mudança na língua
ao longo do tempo. “As línguas têm uma história externa e uma
história interna. A primeira, diz respeito às variações que ocorrem
ao longo do tempo em relação às suas funções sociais. Já a
segunda, diz respeito às variações que vão ocorrendo em sua
gramática: fonologia, morfologia, sintaxe, semântica e em seu
léxico” (ILARI; BASSO, 2006, p. 155).
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A variação diacrônica é percebida principalmente pelas
ocorrências de gírias, expressões, gramaticalização e lexicalização. A outra variação, nomeada como variação diatópica,
é aquela que demonstra diferenças apresentadas no que diz
respeito ao espaço geográfico. Em vista das razões históricas
e políticas, os pesquisadores comparam o Português Europeu
ao Português Brasileiro. Fazem referência sobre o atlas linguístico, um meio usado para demarcar a ampliação das variedades regionais.
Os autores também apresentam a variação diastrática
como, em muitos casos, aspectos do português falado (aí implicada a questão social por parte do indivíduo, diferença notada
por níveis de escolaridade), e a variação diamésica, uma vez
associada ao uso de diferentes meios de expressão ou veículos
que a língua utiliza.
As quatro dimensões da variação (diacrônica, diatópica,
diastrática e diamésica) são processamentos de base cognitiva
que alteram funcionalmente o foco do conteúdo proposicional.
Lembremo-nos, aqui, de estudos clássicos na área da sociolinguística, por Maria Cecília de Magalhães Mollica (UFRJ) e
Maria Luiza Braga (UFRJ), sobre o fenômeno “deslocamento à
esquerda”, como pronome topicalizado. Vejamos:
(1a) Para casa ontem, ela foi.
(2a) Uma amiga quando junta com a outra ela forma
uma comparsa.
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Os exemplos (1a) e (2a) consistem nas chamadas
Construções de Tópico (CHAFE, 1976; 1979; PONTES, 1987)
por apresentarem um sintagma nominal à esquerda da oração,
que pode ser retomado por meio de um pronome cópia, a
depender da intenção do falante em chamar a atenção de seu
interlocutor para o que será dito, prosseguindo, então, com o
comentário acerca do tema da mensagem. O uso do pronome
cópia em Construções de Tópico foi largamente estudado por
Chafe (1976), que o apontou como elemento constituinte de
uma das formas de manifestar o tópico, culminando em construções com sujeito duplo. Esse tipo de construção não é reconhecido pela tradição gramatical, sendo deixada à parte, como
uma figura de linguagem: o anacoluto, comumente exemplificado com textos literários.
Vejamos ainda que em (1a) a pronominalização ela se
referencia ao sexo feminino (identificação de sujeito), posposta
ao adjunto adverbial (para casa) e advérbio (ontem), deslocados à esquerda. Este fenômeno constitui processo de focalização dos referentes que se querem ressaltados, na medida
em que a anáfora pronominal é funcionalmente marcada como
já demonstrara Braga (1987). Mais recentemente, Mollica (2016)
verifica a alta produtividade das construções topicalizadas utilizadas em protestos. O deslocamento é uma operação cognitiva, proposital e não menos que identitário (BRAGA, 2012;
MOLLICA; BRAGA, 2012).
Por fim, sabemos ainda que há ocorrências brasileiras
sociolinguísticas como processos de estruturação silábica com
apagamento da fricativa final, processos comuns principalmente
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em período de alfabetização. Vejamos os seguintes exemplos:
(1) estrela: /i.«te.la/ [ s ] > ø; e (2) floresta: /fo.re«.ta/ [ s ] > ø.
Também há com redução de encontro consonantal: (1) cobra:
/«ko.ba/ [ br – b ]; e (2) fruta: /fu.ta/ [ fr – f ]; ou com apagamento
de sílaba átona: (1) bicicleta: /bi.«ke.ta/ [ si ] > ø; e (2) fósforo:
/føs.u/ [ fo ] > ø; ou, ainda, com apagamento de líquida final,
apagamento de líquida intervocálica e apagamento de líquida
inicial, respectivamente: (1) martelo: /ma.«te.lu/ [ r ] > ø; e (2)
porta: /pø«.ta/ [ r ] > ø; (1) borboleta: /bo.«e.ta/ [ l ] > ø; e (2)
velinha: /ve.«i.µa/ [ l ] > ø; (1) rabo: /«a.bu/ [ r ] > ø; e (2) livro:
/«i.vu/ [ r ] > ø. Essas fonologizações de estruturação silábica
por meio de apagamentos não identificam só sonoridades de
falantes crianças, assim como identificam fonologizações de
falantes adultos de regiôes sulistas, tanto de fronteira com o
Uruguai, com o guarani como língua de contato, como de interior
campesino, a citar a região de Bagé, no Estado do Rio Grande
do Sul (RS).
Passemos à seção “Problemáticas”.
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Algumas problemáticas
“Minha terra tem primores,
Que tais não encontro eu cá;
Em cismar “sozinho, à noite”
Mais prazer eu encontro lá;
Minha terra tem palmeiras,
Onde canta o Sabiá.”
Canção do Exílio.
In: De Primeiros Cantos, Gonçalves Dias.

Observemos que da seção (1) Elementos históricos,
podemos identificar a problemática de estudos que defendem
a “crioulística” e os estudos que defendem o “indo-europeu”
como origens do português brasileiro. Também podemos reconhecer como problemáticas para projetos de pesquisas temas
como neologismos e aportuguesamentos derivados de africanismos, bem como línguas de contato e línguas de herança
do africanismo. Ainda da seção (1), problemáticas como a
interferência do PE na catequização dos índios e na herança
ainda viva nas línguas indígenas pode ser temas de pesquisas
em Tipologias indígenas (área relativamente recente e em
expansão) e Tipologias de Línguas Naturais, como também em
Linguística Experimental e em Linguística Cognitiva, ainda, em
Fonética e Fonologia.
Já da seção (2) Elementos da realidade, observemos que a
sociolinguística brasileira aponta para um leque de possibilidades
a partir de problemáticas como: ocorrências fonológicas variam
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ou mudam estruturas gramaticais como a morfologia, a sintaxe, a
semântica e o discurso. Daí derivam iniciativas em investigações
mais modernas sobre a morfofonologia, a morfossintaxe, a
fonossintaxe, a sociolinguística na interface com a Análise
do Discurso (de orientação a M. Pêcheux), por exemplos.
Fenômenos aplicados e pontuais, identitários, biolinguísticos e
geolinguísticos também podem surgir de casos exemplificados
tanto na seção (1) quanto na (2).
Especificamente a semântica, “a gente” é pauta de problemática cognitiva e de referenciação. Já na morfofonologia,
efeitos de morfemas afixais em duplicidade ao morfema lexical,
em casos como /kakãngú/, indicam problemáticas a respeito da
tipologia, da semântica e do discurso, além da morfossintaxe em
casos de formas verbais rizotônicas e arrizotônicas. Com isso,
por exemplo, pesquisas sobre descrição, função, uso e documentação são urgentes e louváveis de iniciativas científicas.

ÉTICA NA EDUCAÇÃO: SINGULARIDADE DOS SUJEITOS
E CIDADANIA
Na história da educação brasileira, não foram apenas
excluídos os que não pertenciam à nobreza e ao grupo mais
abastado. Por séculos, mulheres, índios, negros, indivíduos de
estratos mais baixos tiveram que lutar para ter acesso à cultura
letrada. O processo de conquista da cidadania não cessou, são
muitos os que estão ainda à margem e um contingente enorme
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que engrossa as estatísticas de analfabetos, analfabetos
funcionais, incapazes, especiais permanece no Brasil de hoje.
Muito recentemente, passamos a discutir vigorosamente
sobre o direito de todos à liberdade e à identidade social que
supõem necessariamente apropriação dos mecanismos que
organizam as sociedades estruturadas. O avanço de políticas
públicas vem alcançando êxito no objetivo de incluir a população na sua totalidade. A proposta e a implementação do paradigma da escola inclusiva (cf. MOLLICA, SILVA, BATISTA, 2014)
se torna projeto de lei a partir da qual todos os brasileiros, com
ou sem comprometimentos de natureza biossocial, passam a
estar juntos numa mesma classe.
A medida é tanto mais ética quanto mais instigante para
todos os atores do sistema educacional. Eis o desafio que se
torna mais e mais realidade com a qual estamos envolvidos e
que somos obrigados a vencer. Os cursos de formação continuada, os Mestrados Profissionais surgiram para recapacitar os
professores, os fonoaudiólogos, psicopedagogos, médicos e
toda sorte de profissionais responsáveis por tornar mais equânime a massa de brasileiros que já chega à casa de mais de 200
milhões. Assim, consideram-se aptos a serem letrados tanto os
sujeitos de desenvolvimento típico quanto os sujeitos de desenvolvimento atípico. Disléxicos, autistas ou portados de síndrome
de Down (só para citar alguns exemplos), todos devem estar
na escola com direitos assegurados, a fim de atingir o mais alto
grau de letramento possível em cada caso. Nessa perspectiva,
o foco se volta para as singularidades como bem demonstrado
em Mollica; Silva (2012).
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O legado histórico de enorme atraso e de exclusão de
parcela grande da população não pode, é claro, ser resolvido em
poucos anos. Nesse cenário, podemos assumir que a inclusão é
possível desde que alguns indicadores possam permitir construir
razoável perfil identitário do cidadão. Num breve levantamento
de depoimentos de brasileiros, Mollica (2007) confirma o mito da
ascensão pelo estudo, contudo verifica também que a profissão
pode ser vetor de satisfação e de sentimento de pertencimento
social. Se recuperar séculos de ausência de letramento não
constitui meta para poucas décadas, há que se assumir solução
no longo prazo e se aceitar as estratégias vigentes no curto e
médio termo, com o alerta de um trabalho incessante e presente
prioritariamente nas agendas governamentais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Uma tão ilustrada imagem de Brasil pretendida por
Gonçalves Dias e pelos demais autores românticos exigiu utilização metafórica da linguagem com foco na função poética.
Para isso, nada melhor que poemas por permitir um jogo, um
trabalho com sons, ritmos, simetrias, assimetrias, dissensos,
ilusões, utopias, heterotopias. Com isso, o fazer poético sempre
deu às palavras lugares de destaque e de beleza estética. Às
vezes, ufanista. Indianista. Imaginária. Historicamente, é onde
elas são mais “lapidadas”, para lembrarmos os termos de
Olavo Bilac.
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Diferente dessa estética, usamos o poema indianista aqui
para termos muito mais um fenômeno semântico na construção de nosso estilo para abordarmos Educação, Linguística
e Diversidade, atualmente, do que para fins de um fazer poético
ou de uma âncora para uma questão social contemporânea. O
efeito pretendido ora de paradoxo, ora de ironia, ajuda-nos para
o objetivo de alertar a necessidade de rumos rizomas e linguísticos da educação: manejo e inclusão “da desaprendizagem, da
política menor e das multiplicidades” (BORBA; LIMA, 2015) e
manejo e inclusão das diversidades sonora, identitária, cultural
e de gênero.
Lembremos: a educação rizoma implica na tessitura de
políticas do sensível: atitudes éticas que forjem reconhecimento
para outras estéticas existenciais, outros modos de existências
(BORBA; LIMA, 2015).
Reafirmamos aqui: a educação linguística com inclusão da
diversidade é aquela que se constitui na não-reiteração à matriz
heteronormativa, normalista e socionormativa, que promovem
estigmas sonoros, identitários, corporais, culturais, sexuais,
e exclusões em diversos aspectos dramáticos e falsos moralizados. A educação linguística diversa não é homogeneizante,
não é fábrica de igualdade subjetivas. É processo micropolítico
e transcultural.
Este texto tem por base a apresentação e descrição do
tema acerca de discussões que têm por objetivo primeiro
contribuir da experiência científico-reflexiva de pesquisadores
com rigor para a formação de professores, bem como para as
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principais aprendizagens construídas aqui e acolá, considerando
a problemática e os objetivos propostos aqui com a diversidade
e educação Inclusiva.
Ainda é preciso dizer: os sabiás que aqui cantaram e que
aqui por ventura cantam refletem usos, fenômenos e situações
sociolinguísticos que demonstram que “navegar foi preciso” a
“terra [que] tem palmeiras”. É por isso da relevância e importância dos múltiplos olhares, práticas e perspectivas da diversidade e educação Inclusiva.
Vivamos em um Brasil desmistificado e predominantemente diferente dos saudosismos versos românticos indianistas. Vejamos, por fim, a perspectiva real, excluída dos
planos idealistas da primeira geração do Romantismo – que a
expressão “Minha terra tem” é carregada de uma memória cheia
de lembranças, cujos sabiá e palmeiras representam figurativamente tantos outros elementos, de diversas naturezas. Pois
bem: no Brasil de hoje, “Minha terra tem” muita diversidade em
povo muito misceginado e sexuado e estilísticamente múltiplo.
Só que “Minha terra tem” uma educação ainda tradicional e
conservadora com forte influência católica (“a modo jesuítica!”) e
moralista heteronormatizante. Efeitos: normalidades normativas
e normas normalizadas. “Não permita Deus que eu morra, Sem
que eu volte para as escolas; Sem que aqui disfrute os primores,
Que não encontro por cá; Sem qu’inda aviste as palmeiras, Onde
cantam xs Sabiás[xs].”
Nessa paródia, vejamos que o saudosismo tenta construir
uma imagem possível de educação. Observamos um saudosimo
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que até mesmo é contemplativo! Apresentamos uma visão de
Brasil que precisa ter a sua própria história presente e futura,
seus próprios herois presentes e futuros, seus próprios espaços
legítimos, diversos e inclusos. É chegada a hora de se pensar
o projeto de educação para este país, que aspire às acessíveis
maneiras de inclusão da diversidade, de inclusão dos problemas
sociais com políticas educacionais sólidas, contínuas e eficazes,
sem fechar os olhos e viver um sonho com gozos apenas
imaginários. Diferente do saudosismo indianista, que fechou os
olhos poeticamente para a escravidão, para o acesso restrito a
terras, para a precária urbanização e várias outras mazelas tão
marcadas no período Romântico.
É por esse viés excluído e silenciado das preocupações
poéticas do eu-lírico romântico que mostramos nossa posição
autoral, retomando discursivamente aquele país esquecido
pelo Romantismo, o qual tinha problemas sociais e ainda os
têm, e que construiu sua história nem ao sabor europeu, nem
aos valores imaginários e míticos, mas vivenciando aqueles
problemas antes excluídos e que agora se tornaram inerentes ao
cotidiano da maior parte da população, habitual a ela. Por isso,
jogamos com a linguagem de que “Minha terra tem” e ressignificamos em um novo tempo e espaço, a fim de tirarmos o Brasil
de um ainda idealismo a modo indianista e de dizer que aqui há
uma diversidade necessitada de inclusão!
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“Não permita Deus que eu morra,
Sem que eu volte para lá;
Sem que disfrute os primores
Que não encontro por cá;
Sem qu’inda aviste as palmeiras,
Onde canta o Sabiá.”
Canção do Exílio.
In: De Primeiros Cantos (1847), Gonçalves Dias.
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RESUMO:
A Educação Integral para a formação de um cidadão global, é possível a
partir de um currículo fragmentado? A ampliação do tempo de permanência
no espaço escolar é um fator satisfatório para prover qualidade em tal formação? Tais questões impulsionam o presente texto ensaístico em direção
a reflexões envolvendo trabalho, currículo, globalização e cidadania global.
Apontamos as potências e convergências entre a Educação Integral e a Internacionalização do Currículo pela perspectiva intercultural.1

Palavras chave:
Cidadania Global. Educação Integral. Internacionalização do Currículo.
Currículo. Educação.

1. O estudo foi fomentado pelo Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Santa Catarina - IFSC. Estendemos
os agradecimentos à Lupa Assessoria pelo incentivo ao desenvolvimento do presente estudo.
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INTRODUÇÃO
Há muito tempo a educação integral vem sendo discutida no Brasil, podemos citar como marco oficial o movimento
de 1930 dos Pioneiros da Educação Nova (SAVIANI, 2007).
Professores pesquisadores da área como Ciavatta (2005),
Ramos (2005), Moura (2007), Saviani (2007) e, mais atualmente,
Stryhalski e Gesser (2017) ao discutir tal tema tecem discursos
firmes e fundamentados acerca da necessidade de um currículo
coeso com tal proposta, qual seja, um currículo cuja estrutura
decorra de formas de materialização simétrica entre trabalho e
educação.
Para compreender do que se trata um currículo consentâneo à proposta de Educação Integral é preciso delimitar o que
se entende por tal integralidade, bem como, o que almeja com
tal proposta. A insistência em uma declaração nítida e franca do
que se caracteriza por Educação Integral precisa ser buscada,
já que diversas moções, até mesmo contraditórias à gênese dos
movimentos educacionais em prol da integralidade na formação
dos estudantes da escola pública, vem sendo disseminadas
sobre a socapa de Integral, mas de maneira velada e perspicaz
anunciam, através de um bem composto discurso sedutor, uma
ideologia neoliberal.
Para Coelho (2009, p. 90) a educação integral trata-se
da “busca pela formação humana mais completa possível”.
Embora tal autora defenda a necessidade do tempo ampliado
na educação integral ela ressalta a necessidade de contemplação de atividades para além das ditas escolares (COELHO,
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2009), ou seja, o currículo como elemento fundamental das aspirações da comunidade escolar necessita de reflexões cautelosas e coletivas para efetivação de uma formação humana mais
“completa”.
O anúncio de políticas públicas educacionais que visam
a ampliação do tempo nos espaços educativos, mas que não
apresentam preocupações críticas com o currículo, costumam
apresentar-se como soluções rápidas e eficientes para os
problemas sócio educacionais da atualidade. No entanto,
Stryhalski e Gesser (2017) apontam, como dado de pesquisa, o
cansaço referido pelos alunos que estudam em instituições de
tempo integral e indicam que estudantes egressos têm dificuldade de pontuar os aspectos positivos e negativos na hora de
avaliar os cursos em que se formaram.
Logo, verifica-se que o aumento do tempo não representa
uma relação igualitária com o aumento da qualidade. O primeiro
sentido que é atribuído à integração, por pesquisadores da área,
é filosófico, antes de se preocupar com questões executivas,
como o tempo integral, deve-se, portanto, refletir acerca da integração das dimensões fundamentais da vida que de fato estruturam a prática social. (RAMOS, 2005).
Dessa forma, como podemos pensar em uma educação
integral que contemple a formação de um cidadão global a partir
de um currículo fragmentado? Seria a ampliação do tempo de
permanência dos jovens no espaço escolar um fator satisfatório
para prover tal formação?
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Tais questionamentos impulsionam as discussões que
serão tecidas daqui em diante. Entre os constituintes da fundamentação que sustentará o debate indispensável, acerca da
Educação Integral e do currículo que pretendemos esgrimir,
destacam-se: Ciavatta (2005), Saviani (2007), Stryhalski e
Gesser (2017); Leask (2015), Clifford (2009; 2016) e Luna (2016)
servirão de base para sustentar as discussões acerca da cidadania global e das novas propostas de Internacionalização do
Currículo (IoC) pela perspectiva intercultural.
As concepções de Silva (2002) estarão difundidas ao
longo deste estudo, apesar do deslocamento conceitual que
tal inserção pode representar, a fim de ampliar as noções de
currículo. Apresentados os escritores motivadores da presente
produção acreditamos ter, além de exposto da base teórica,
introduzido o porquê da escolha do uso da terceira pessoa
gramatical no plural como referência dêitica dos participantes
do discurso que será desenvolvido nesse ensaio de agora em
diante.
Conforme recomendado por Marques o apoio bibliográfico
é para este escrito ensaístico fonte de inspiração para descortinar
novos horizontes e caminhos, de forma alguma uma cópia vazia
para satisfazer questões técnicas (MARQUES, 2006); menos
ainda um ajuntamento de citações artificialmente arranjadas para
ostentar erudição, uma vez o texto é tecido na preeminência de
um leitor e as ideias expostas pelos autores convidados a tecer
de maneira dialógica, entre si e comigo, comporão uma unidade
de princípios, soa inverossímil a escrita a partir de pronome
pessoal singular ou de mero um sujeito oculto.
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Na próxima sessão do presente trabalho nos poremos a
discutir a emergência da Educação Integral diante das novas
dinâmicas globais e os perigos postos pelas pontes entre a
expansão mercadológica e as instituições de educação formal.
Apresentaremos os entrelaces iniciais entre a Internacionalização
do Currículo continuar
Em seguida traremos tal discussão para o campo do currículo buscando compreender as intencionalidades por traz da
separação e ordenação dos saberes. Por fim, na última sessão,
arremataremos as ideias dispostas ao longo do texto, com a
pretensão averiguar quais são as possibilidades de formação
integral, de um cidadão global, a partir da ampliação do tempo
de permanência no espaço escolar quando se têm um currículo
fragmentado por disciplinas.

EDUCAÇÃO INTEGRAL PARA CIDADANIA GLOBAL PELA
INTERNACIONALIZAÇÃO DO CURRÍCULO
Diante de todo exposto urge esclarecer, com
objetividade, quais são as intenções da Educação Integral
pela qual advogaremos e qual é a sua finalidade. As propostas
antagônicas e subversivas de Marx, Engels, Gramsci, Lênin,
entre outros, que defendiam a educação integral como uma
formação cuja vocação estava centrada nas concepções
de politécnica e omnilateralidade, se opunham ao histórico
herdado do pragmatismo, tecnicismo e do economicismo, que
se caracterizam por serem filosofias cujo pressuposto primordial
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é de educar para a produtividade satisfatória e submissa ao
mercado. (FRIGOTTO; CIAVATTA, 2006). A educação integral,
sobre a qual nos debruçaremos para discutir o currículo e
que defendemos como pertinente a formação tanto da classe
trabalhadora quanto da classe estabelecida como dominante,
é entendida, pela autora desse estudo, enquanto concepção
teórica, a partir do referencial teórico tanto de autores
vanguardistas quanto de autores recentes.
Retornamos, então, aos necessários esclarecimentos
anteriormente anunciados advogamos em prol de uma conceituação que exponha a real noção de Educação Integral como
aquela que provê aos estudantes equipamentos (intelectuais,
morais, éticos, sociais, emocionais e técnicos) que os possibilite viver e interpretar o espaço e os seres que o contornam; ou
seja, a formação que permite ao estudante compreender sua
presença/relação com o mundo de maneira global, tornando o
um cidadão capaz de modificar a realidade/sociedade em que
está inserido; portanto nada tem de relação com o que é divulgado em espaços midiáticos e documentos oficiais (que assim
são tidos no sentido da legalidade jurídica, não da legitimidade
do conteúdo).
Tal perfil coincide com o que Leask (2015) chamou de
cidadão global, que seriam pessoas com conhecimento do
mundo que desenvolveram competências interculturais e
que também possuem um senso de responsabilidade social,
comprometidas com as questões sociais globais, locais, nacionais e internacionais; a autora elucida ainda que tais pessoas
desenvolvem a noção de interdependência o mundo e percebem
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como cada uma das decisões que tomam e cada uma de suas
ações impactam as outras pessoas. (LEASK, 2015).
Em consonância a tal pensamento, Clifford (2009; 2016),
anuncia que a cidadania global envolve mais do que o desenvolvimento de competências interculturais e de um profundo conhecimento do mundo, de acordo com ela, refere-se, sobremaneira,
ao estabelecimento de uma genuína percepção de responsabilidade social; tal entendimento é o que leva os estudantes a
estarem engajados em questões, também caracterizadas nas
dimensões globais, locais, nacionais e/ou internacionais.
Parece então justificado, por razões mais do que óbvias,
que a formação capaz de contemplar a plenitude de tais cidadãos não pode ser pensada, se não, dentro de uma perspectiva
integral; igualmente, não há indícios de nexo na busca de tal
integralidade, que apontamos como necessária para a formação
do cidadão global responsável, a partir da assimilação do que
Luna (2016) chamou de conhecimento científico reduzido a um
único modelo epistemológico.
A Educação Integral com potencial de prelecionar estudantes tendo como meta a formação do cidadão global requer
o pensamento pautado em currículo enquanto elemento que
abrange todos os aspectos que envolvem o processo de ensino
aprendizagem. Isso quer dizer, currículo para além da “grade”
ou dos tópicos a serem transmitidos;
Em resumo, a noção de currículo como produção humana
construído sócio historicamente é a que melhor exprime as
convicções do presente trabalho. Essa definição crítica de
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currículo é compartilhada tanto por autores que se debruçam
sobre a discussão acerca da Educação Integral, quanto por
pesquisadores do campo da Internacionalização do Currículo
(IoC) pela perspectiva intercultural, que discutem a formação
para a cidadania global.
Importa citar que a IoC pela perspectiva intercultural tem
como objetivo promover a cidadania global, que, conforme
Leask (2015), não limita-se a um cruzamento de espaços
geográficos, mas, sim, à uma intricada relação igualitária entre
pessoas; para tanto, autores desse campo defendem a ideia de
internacionalização do currículo por um processo de desierarquização dos saberes, pautados no princípio da incompletude dos
conhecimentos, e buscam na forma de cessão de tempo e lugar,
incorporação de todos os que participam, ou devem participar,
da instituição escolar, para o diálogo intercultural (LUNA, 2016).
O estreitamento proporcionado pela globalização exige
dos sujeitos uma nova postura frente a vida. Saviani (2007) ao
nos alertar acerca da falácia de formar para a vida, enquanto
deveríamos ensinar com a vida, parece anunciar um alerta para
o entorno da escola, que hoje exige mais do que um conjunto de
conteúdos devidamente assentados, mais do que as “competências” outrora enaltecidas entre os prosélitos do neoliberalismo. Para sobreviver em um mundo globalizado, sem deixa-lo
pior, faz-se necessário, acima de tudo, entender a complexidade
e as consequências de tal processo de globalização;
Candau (2002) elucida que para isso “é preciso, portanto,
penetrar na teia dos muitos de significados e implicações desse
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processo.”, para a autora, ao falar e globalização requer-se,
também, discutir o papel da escola na formação geral e profissional dos futuros trabalhadores. Tal papel é delineado pela
lógica mercadológica como espaço de formação voltada a um
novo perfil de mão de obra qualificada (CANDAU, 2002).
A expansão mercadológica influi na expansão econômica; tal fato pode ser considerado por educadores críticos
como uma ameaça a educação integral que vem sido discutida,
pois, a necessidade de servidores que atendam prontamente a
demanda capitalista sempre atraiu a atenção da classe dominante para o espaço escolar.
É perceptível que a lógica que hoje atenta para mercado
global e exige da escola sujeitos dinamicamente “competentes” e criativos para execução de múltiplas tarefas, parece
ser a mesma, que guiada pelo mercado local, impulsionou a
reestruturação do currículo escolar, durante o que chamamos
de educação compulsória, que focava na formação de sujeitos
tecnicamente habilidosos em uma única tarefa. A demanda do
mercado de trabalho que alimenta o capitalismo era por especialista, por isso a escola tinha a função de formar sujeitos competentes para integrarem-se como engrenagens funcionais.
Precisada a concepção que balizará as discussões
trazidas, é perceptível que a educação integral pela e para qual
o currículo será discutido nesse estudo encontra-se deslocada
das temáticas que se relacionam restritivamente às políticas
educacionais de ampliação do tempo escolar. Conforme verificamos tal concepção transpõe a educação integral para um
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espaço ideológico sobre o qual nos pomos a fruir. A seguir
discutiremos um pouco mais a respeito do trânsito do currículo
por tal espaço.

(IM) POSSIBILIDADES DE EDUCAÇÃO INTEGRAL EM UM
CURRÍCULO FRAGMENTADO
Quando falamos sobre espaço ideológico estamos
tratando, nesse estudo, de um pedaço da realidade produzido
pela nossa consciência em movimentos constantes e intermináveis de tensão, oposição, enfrentamento, negociação e aceitação ou negação das informações que nos cercam; a partir da
percepção e desses dados passamos a formar um conjunto de
ideias que regem nosso comportamento.
Ao currículo, durante muito tempo, foi (é) negada a transição por esse espaço ideológico, sob justificativa de ele constituir-se pela busca de um espaço neutro que atendesse a todos da
mesma forma. A compreensão de currículo como um elemento
imutável, uma realidade sólida, que em um dado momento foi
“descoberta” dentro das instituições de ensino (SILVA, 2002),
inculcou a ideia de currículo como um elemento isolado da dinâmica política que permeia o espaço escolar.
Mosé (2013) nos alerta que o caráter fragmentário e focado
apenas no conteúdo em que a escola pauta é devido a esta
ser uma herdeira direta da sociedade industrial. A autora tece
críticas ao currículo tradicional no qual os saberes são apresentados de forma compartimentada, fatiada, e segmentada como
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algo a ser assimilado, memorizado, e não construído e pensado
criticamente; resulta disso que “os conteúdos ficam tão fragmentados que levam os alunos a acreditar que estudam para
os professores, para os pais, e não para si mesmos, para suas
vidas” (MOSÉ, 2013, p. 49).
Para ela atualmente as instituições de ensino estão tão
absortas em aspectos burocráticos do capitalismo, que na ideia
de emancipação acabou sendo abafada. Interrogando se interrogar se essa escola, herdada do projeto burguês iluminista,
ainda se adequa ao nosso tempo a autora questiona ainda:
Num mundo em que as pessoas e instituições se organizam em rede, que a tecnologia possibilita o acesso ao
universo do conhecimento acumulado pela humanidade,
ainda é possível uma escola pensada e organizada nos
moldes da sociedade industrial? (MOSÉ, 2013, p.45)

A escola que está posta, e é caracterizada por Mosé
(2013), é antagônica a Educação integral entendida por Ciavatta
(2005) como propulsora da emancipação humana, que se faz na
totalidade das relações sociais onde a vida é produzida, é antagônica. Se a formação integral de fato “sugere tornar íntegro,
inteiro, o ser humano dividido pela divisão social do trabalho
entre a ação de executar e a ação de pensar, dirigir ou planejar”
(CIAVATTA, 2005, p.2), inferimos que ela não pode acontecer em
“um espaço explicitamente afastado das questões que movem
a vida das pessoas e ainda mais distante dos desafios da sociedade” (MOSÉ, 2013, p. 50), muito menos na escola capitalista
que “enfatiza a aprendizagem, através da vivência das relações
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sociais da escola, das atitudes necessárias para se qualificar um
bom trabalhador capitalista” (SILVA, 2002, p. 32).
Ramos (2005) reconhece também as marcas do modo
de produção capitalista na educação moderna nas sociedades
ocidentais e anuncia que a luta contra esse projeto é uma luta
contra hegemônica. Sobre essa luta Ciavatta (2005) nos anima
citando que embora a educação seja “incapaz de mudar a
sociedade desigual em que vivemos, ela é uma porta relevante
para compreensão dos fundamentos da desigualdade e para a
geração de uma nova institucionalidade no país.” (p. 20).
Ramos (2005) reclama uma educação que não delimite
para os segmentos menos favorecidos unicamente a formação
para o trabalho manual ao lado de uma educação de qualidade
e intelectual para o outro grupo. Porém, complementarmente,
Mosé (2013) elucida que as escolas para as elites também
entraram no modelo de educação instrumental.
Ao refletir sobre a sociedade que visamos quando
educamos, Ramos (2005) enfatiza que persegue a construção de
uma sociedade justa e a identifica como integradora, que seria
aquela que reconhece a diversidade, que valoriza os sujeitos
e sua capacidade de produção da vida, assegurando-lhes
direitos sociais plenos. Ao passo que Saviani (2007) ao discutir
a produção de vida afirma que o ser humano, diferentemente
dos animais, que se adaptam à natureza, os homens precisam
adaptar a natureza a si, sendo, portanto obrigado, para existir, a
produzir sua própria vida, pois não tem a sua existência humana
garantida pela natureza, para ele, ainda:
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o homem não nasce homem. Ele forma-se homem. Ele
não nasce sabendo produzir-se como homem. Ele necessita aprender a ser homem, precisa aprender a produzir
sua própria existência. Portanto, a produção do homem
é, ao mesmo tempo, a formação do homem, isto é, um
processo educativo. (SAVIANI, 2007, p. 154)

A crítica dirigida por Mosé (2013), à escola educação
conteudista, coaduna com tal perspectiva. A escola, segundo
ela deve tornar-se não um lugar para aprender a dar respostas,
e sim de aprender afazer perguntas, pois:
O que precisamos de fato encarar é que ou a escola passa a ser um espaço vivo de produção de saberes, de valorização da curiosidade, da pesquisa, da arte da cultura,
da criatividade, da reflexão – um espaço de convivência
ética e democrática no qual se exercita a cidadania, um
espaço vinculado à comunidade a que pertence, bem
como à cidade, ao país, ao mundo – ou se tornará obsoleta e estará fadada ao desaparecimento. (MOSÉ, 2013,
p. 56)

Novamente percebemos que a lógica que rege a IoC vai ao
encontro do que buscamos com a Educação Integral, uma vez
que, quando Leask se refere a pensar local e agir globalmente,
ela está a discorrer sobre uma formação que busca desenvolver
nos estudantes “o perfil profissiográfico engajado com sua
comunidade tanto local quanto global.” (LUNA, 2016).
A IoC pela perspectiva cultural, está, então, para ser usada,
segundo Luna, como um estímulo para criticar e desestabilizar
os paradigmas dominantes. Sua vocação, já descrita como
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pautada na desierarquização dos saberes, se constrói à medida
que trata de aplicar o princípio da incompletude buscando abrir
espaço para a discussão sobre as diversas e complementares
epistemologias.
Justamente por esse aspecto questionador da homogeneidade dos saberes e ampliador da consciência, para os âmbitos
nacional e global, é que identificamo-la como convergente a
Educação Integral, para a formação do cidadão global, muito
mais do que as propostas de ampliação do tempo escolar que
se pautam na manutenção dos paradigmas já privilegiados (e
fracassados) pela escola.
Ao anunciar o desconforto com o entorno, Ciavatta (2005),
ao falar de formação integrada, parece manifestar preocupações de esfera global:
Quando falamos em formação integrada fazemos apelo
a esse sentido profundo da humanização de todo ser humano e nos deparamos com mundos que parecem ruir
uns atrás dos outros frente às guerras, à violência desencadeada, à aceleração do tempo e da comunicação, às
inversões do valor da vida e do trabalho que adentram
nas escolas corroendo seu sentido educativo (p.100).

Novamente apontamos que quando refletida pela perspectiva cultural, a IoC, além de ter o potencial de abranger todos os
alunos, também garante o tratamento ético dos dilemas advindos
da globalização. (LUNA, 2016) E está para oferecer aos alunos
“horizontes de captação do mundo além das rotinas escolares,
dos limites do estabelecido e do normatizado, para que ele se
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aproprie da teoria e da prática que tornam o trabalho uma atividade criadora, fundamental do ser humano.” (CIAVATTA, 2005).
Ao dissertar sobre a finalidade de um projeto de ensino
médio unitário em seus princípios e objetivos, Ramos (2008)
traça como objetivo o efetivo desenvolvimento de sujeitos
análogo ao perfil de cidadão global descrito pelos autores da
IoC pela perspectiva intercultural. Enquanto a autora versa
sobre pessoas capazes de “compreenderem o mundo e construírem seus projetos de vida mediante relações sociais que
enfrentem as contradições do perverso sistema capitalista,
visando à emancipação humana por meio da transformação
social” (RAMOS, 2005, p. 12), proporcionalmente, Clifford (2016)
explana que a cidadania global envolve além do conhecimento
do mundo e das competências interculturais, refere se também
ao estabelecimento de um senso de responsabilidade social, e
a estar engajado em questões globais, tanto locais, nacionais ou
internacionais.
Diante do exposto a Educação Integral, em que acreditamos, está mais relacionada com a proposta da Ioc, que discute
a reformulação dos currículos dos cursos bem como as práticas
de ensino, na escola e no campus, sustentada na concepção
de justiça social e global (LUNA, 2016) do que em projetos
governamentais autoritários tutelados por razões e motivações
centradas nas demandas do mercado, dito, de trabalho.
Estamos falando de programas governamentais que se
apresentam como expressões autênticas de educação integral,
mas que são projetos de sociedade baseado na dicotomia dos
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saberes e das pessoas, privilegiando em sua ampliação do
tempo escolar, apenas áreas consideradas deliberadamente
mais importantes; programas de tempo integral que apenas
reforçam o currículo impregnado pela velha sobressaliência das
áreas tradicionais.
Em projetos como o Programa Novo Mais Educação2, para
o Ensino Fundamental, observa-se a organização do tempo
escolar marcadamente reduzida a um único modelo epistemológico. De acordo com as diretrizes de tal programa:
As escolas que aderirem ao plano de 05 (cinco) horas
de atividades complementares por semana realizarão 2
(duas) atividades de Acompanhamento Pedagógico:
1 (uma) de Acompanhamento Pedagógico de Língua
Portuguesa, com 2 (duas) horas e meia de duração.
1 (uma) de Acompanhamento Pedagógico de Matemática, com 2 (duas) horas e meia de duração.
As escolas que ofertarem 15 (quinze) horas de atividades complementares por semana realizarão 2 (duas) atividades de Acompanhamento Pedagógico, totalizando 8
(oito) horas, e outras 3 (três) atividades de escolha da
escola, sendo:
1 (uma) de Acompanhamento Pedagógico de Língua
Portuguesa com 4 (quatro) horas de duração;
1 (uma) de Acompanhamento Pedagógico de Matemática, com 4 (quatro) horas de duração;

2.Portaria MEC nº 1.144/2016 e Resolução FNDE nº 17/2017.
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3 (três) atividades de escolha da escola dentre aquelas
disponibilizadas no Sistema PDDE Interativo, a serem realizadas nas 7 (sete) horas restantes. (BRASIL, 2017)

Outros saberes para além da matemática e da Língua
Portuguesa sequer são incluídos no plano de 5 horas de atividades complementares e continuam a não ser descritos no
plano de 15 horas, sendo reduzidos a “atividades de escolha”.
Da mesma forma vemos a Base Nacional Comum Curricular
(BNCC) para no Ensino Médio (referido como) Inovador é anunciada como proponente da “superação da fragmentação radicalmente disciplinar do conhecimento” (BRASIL, 2017) mas
valoriza primordialmente as mesmas caracterizadas como
verdadeiramente escolares e trata as demais como secundárias,
dado que:
As disciplinas obrigatórias nos 3 anos de ensino médio
serão língua portuguesa e matemática. O restante do
tempo será dedicado ao aprofundamento acadêmico
nas áreas eletivas ou a cursos técnicos, a seguir: I – linguagens e suas tecnologias; II – matemática e suas tecnologias; III – ciências da natureza e suas tecnologias;
IV – ciências humanas e sociais aplicadas; V – formação
técnica e profissional. Cada estado e o Distrito Federal
organizarão os seus currículos considerando a BNCC e
as demandas dos jovens, que terão maiores chances de
fazer suas escolhas e construir seu projeto de vida. (BRASIL, 2017)

Descaradamente, discurso tecido é de tais diretrizes
definem “as aprendizagens essenciais a ser garantidas a
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todos os estudantes e orienta a (re)elaboração de currículos e
propostas pedagógicas” (BRASIL, 2017), não se constituindo
propriamente no currículo do Ensino Médio. Evidentemente as
aprendizagens consideradas essenciais comprovam a proposição de Luna (2016) que identifica a instituição escolar como
composta por saberes considerados universais e dominantes.
A audácia da formalização da produção da matemática
e da Língua Portuguesa como aprendizagens essenciais, uma
vez que apenas essas são de fato prescritas; certificam também
que “o que não existe é, na verdade, activamente produzido
como tal, isto é, como uma alternativa não credível ao que existe
(SANTOS, 2002).
Inconformado, com tal presunção de universalismo e
desperdício das experiências epistemológica, Luna (2016) nos
encoraja atestando que “não só os conhecimentos matemáticos,
mas todos os outros organizados disciplinar e sistematicamente
como exclusivos de uma epistemologia são, em princípio e na
prática, questionáveis e superáveis”(p.35), mas reconhecemos
que isso requer que “acreditemos na capacidade coletiva e
aguerrida de defender ideais e de propor para a construção de
novas possibilidades” (RAMOS, 2005).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em consequência de todo discurso urdido nas sessões
anteriores podemos inferir que a Educação Integral é aquela que
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disponibiliza aos estudantes o desenvolvimento de habilidades
(intelectuais, morais, éticos, sociais, emocionais e técnicos) que
os permite viver e interpretar mundo e tudo que nele existe e/ou
é produzido; nesse contexto o único currículo que se mostra
consentâneo a tal proposta se erige apoiado na desierarquização dos saberes e na busca incansável pela equiparação da
importância dada as diversas e complementares epistemologias.
Assumimos então, que a formação pensada por tal
premissa, permite ao estudante compreender sua presença/
relação com o mundo de maneira global, tornando o um cidadão
capaz de modificar a realidade/sociedade em que está inserido
direta ou indiretamente. Constatamos que tal perfil converge
com a concepção de cidadão global, cujo o perfil profissiográfico foi definido como sumariamente engajado com a comunidade tanto local quanto global.
Deduzimos então que uma Educação Integral, dentro
das premissas apontadas, traz em sua gênese preceitos que
contemplam a formação de um cidadão global. Logo reconhecemos que o currículo internacionalizado dentro de uma
perspectiva intercultural, sustentado na concepção de justiça
social e global, dispõe de mais potencialidade e vocação para
proporcionar complementariedade a formação e emancipação
de cidadãos capazes de efetuar leituras e releituras críticas do
mundo do que projetos governamentais falaciosos e autoritários
que decretam a ampliação do tempo e ditam a forma como está
deve ser organizada, acompanhando o currículo fragmentado.
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O currículo pode ser entendido como um campo de
confrontos e resistência, as atuais mudanças compulsórias na
educação reforçam em tal campo questões que tem gerado
inúmeros desconfortos aos intelectuais, professores e pesquisadores da área há muito tempo. Verificamos que apenas a
ampliação do tempo não é suficiente para construir um projeto
de educação realmente integral pautada no princípio básico do
“direito ao conhecimento” (RAMOS, 2005).
Urge esclarecer, portanto, que pensar a educação integral
não converge com a ideia de apenas manter os estudantes mais
tempo dentro das instituições de ensino para torna-los melhores
mantenedores da lógica capitalista em um mundo globalizado,
ao contrário, dedica-se a, em resposta a globalização, formar
cidadãos que com pensamento analítico sejam capazes de
compreender e questionar os paradigmas dominantes. E assim
fazendo desestabilizam-no de fato e fazem emergir uma nova
lógica, na qual o tempo possa ser pensado como possibilidade
de fruição e experimentação da vida, apropriação cultural e não
como um vazio a ser preenchido com conteúdos.
Somos encorajados por Ramos (2005) a sermos pessimistas na inteligência e otimistas na vontade, Suassuna, poeta
e escritor brasileiro, nos alerta que “otimistas são tolos, já pessimistas, não deixam de ser chatos. Bom mesmo é ser realista
esperançoso.” Diante do fato de que “não tem significado
concreto para os sujeitos uma formação que os coloca na lógica
subordinada” (RAMOS, 2005), podemos concluir que é preciso
ser realista para compreender que a superação da organização
disciplinar e sistemática de saberes exaltados como exclusivos
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a que se refere Luna (2016) se dá nas ações de questionamento
e problematização.
A luta por uma formação integral ainda é possível e tem
nos estudos da área da Internacionalização do Currículo pela
perspectiva intercultural suporte e reforço, mútuo.
Já foi apontamos que a IoC pela perspectiva intercultural
pode cooperar no processo de ampliação da humanização da
educação profissional (PEREIRA, 2017), acreditamos, pois, que
para alcançar a formação integral, já reivindicada, a IoC maximiza a oferta visões também integrais de sociedade, mundo,
cultura, trabalho, política etc, para aos estudantes e professores.
Portanto, educar significa, por essas perspectivas, ensinar
a produzir vida; vida completa em todas as dimensões. Vida que
se constrói em relações dinâmicas e interdependentes, logo, a
educação integral, que se prontifica a educar com a vida para
produzir vida, não converge com a ideia de manter os estudantes
mais tempo dentro das instituições de ensino com a pretensão
de treiná-los melhor para atender a lógica capitalista em uma
economiza globalizada.
Verificamos que nem o aumento do tempo e nenhuma
proposta coercitiva tem relação proporcional com o aumento da
qualidade no processo de ensino aprendizagem. O que pode
aumentar o potencial da escola é a apreciação do mundo que
se apresenta para além das rotinas escolares, dos limites do
estabelecido e do normatizado, ou seja, uma escola que se
identifica como um espaço vivo de produção de saberes, de
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valorização da curiosidade, da pesquisa, da arte da cultura, da
criatividade, da reflexão e uma escola que se expande para além
do seu espaço físico.
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A autonomia, a convivência e a hospitalidade como
formas de construção de práticas socioeducativas
na Educação Integral e(m) Tempo Integral
RESUMO:
O presente capítulo tem por objetivo apresentar uma reflexão teórica sobre
a possibilidade de materialização da Educação em Tempo Integral com o
aporte teórico de novas formas pedagógicas para organizá-la. A partir da
compreensão de Paiva (2015) sobre as obras de Paulo Freire no que tange
à construção de outras “Pedagogias” (p. 123), trazemos, nesta produção,
quatro possibilidades de organização da jornada escolar dos educandos,
na perspectiva de se alcançar uma educação, efetivamente, integral, a saber: a Pedagogia do Oprimido (FREIRE, 1987); a Pedagogia da Autonomia
(FREIRE, 1996); a Pedagogia da Convivência (JARES, 2008) e a Pedagogia
da Hospitalidade (BAPTISTA, 2012). Com uma perspectiva metodológica de
cunho qualitativo, buscamos, por meio da pesquisa bibliográfica, evidenciar
a necessidade de potencializar as multiplicidades de pedagogias que possibilitem a construção de um cotidiano escolar – e/ou não escolar – em tempo
integral diferenciado onde os valores da cidadania, trabalho e convivência
sejam elementos integralizadores do processo educacional.

Palavras-chave:
Educação em Tempo Integral. Educação Integral. Paulo Freire. Pedagogia da
Convivência.
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INTRODUÇÃO: UMA CONTEXTUALIZAÇÃO NECESSÁRIA
O Grupo de Estudos, Pesquisas e Extensão (GEPE) Fora
da Sala de Aula – da Universidade do Estado do Rio de Janeiro
(UERJ), campus São Gonçalo/RJ, devidamente registrado no
SR3/nº4955 da UERJ e intitulado como ‘Fora da Sala de Aula:
Formações, Representações e Práticas educativas não escolares e/ou extracurriculares no município de São Gonçalo’,
desde 2016 vem realizando estudos, pesquisas e atividades de
extensão no campo da Educação Social e da Pedagogia Social
em busca de novas formas de práticas pedagógicas dentro e
fora do ambiente escolar.
Ao longo desse tempo, diversas atividades vêm sendo
desenvolvidas no GEPE, a saber: Grupo de Estudo (onde textos
fundamentam o campo teórico da Pedagogia Social e Psicologia
da Educação discutidos entre os participantes); Oficine Social (no
qual é exibido um vídeo seguido de uma roda de debates entre
os presentes); Cursos de Extensão, na modalidade a distância,
para a formação dos educadores sociais e profissionais da área
da educação com temáticas voltadas para a Educação Social,
Pedagogia Social e Psicologia da Educação; Participação dos
pesquisadores integrantes do GEPE em diferentes eventos
no campo da educação fora da Universidade (Secretarias de
Educação e outros cursos) e, a realização anual da Jornada
de Educação Não Escolar e Pedagogia Social (JENEPS) na
Faculdade de Formação de Professores da Universidade do
Estado do Rio de Janeiro (UERJ-FFP), em São Gonçalo.
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Destacamos que, nos diversos momentos formativos
promovidos por este grupo, vimos dialogando sobre práticas
educativas – dentro e/ou fora da sala de aula – que contribuam
para uma educação mais completa aos sujeitos inseridos no
processo de ensino-aprendizagem. A partir da leitura da obra
“Caminhos do Educador Social no Brasil”, de Jacyara Paiva, e
em uma perspectiva de reorganizar de maneira nova, antigos
conceitos pedagógicos, o grupo viu a necessidade de se pensar
em ‘pedagogias’ que, porventura, venham a produzir novos
sentidos à pratica educativa. Neste bojo, atrelamos sua materialização numa escola de Educação em Tempo Integral – visto
que, com mais tempo na escola, aumenta-se a oportunidade de
aprendizagem e a promoção de experiências educativas diferenciadas que, certamente, muito têm a contribuir para o desenvolvimento dos educandos.
Este exercício de reflexão bibliográfica pode ser percebido
na experiência socializada por Sirino (2017) referente ao projeto
“Roda do Abraço” desenvolvido numa escola de Educação em
Tempo Integral no município Angra dos Reis/RJ. O autor faz uma
articulação entre esse projeto com a possibilidade de fortalecimento dos laços humanos entre os sujeitos desse cotidiano.
Neste caminhar, Cavaliere e Coelho (2017) apresentam – sobre
essa experiência educativa – que o artigo do Prof. Marcio Sirino
revela o entendimento do tempo integral, na escola, como:
Uma formação mais completa que, entre outras possibilidades precisa incorporar, não somente o que tradicionalmente denominamos como ‘componentes curriculares’
regulares, mas também outros conhecimentos e saberes
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que incluem, por exemplo, a subjetividade e os valores
humanos (p. 18).

A experiência sinalizada acima é um exemplo de rompimento com a visão tradicional de escola e, ainda, de possibilidade
de construção de ‘outras pedagogias’ – no cotidiano escolar de
uma unidade de Educação em Tempo Integral, que prima pela
formação integral de seus educandos – e de promoção de uma
educação de qualidade.
Esta elaboração teórica busca trazer, em sua estrutura,
aportes conceituais sobre a temática da Educação em Tempo
Integral e, em seguida, seções sintetizadas com os principais
apontamentos de cada uma das ‘pedagogias’ que selecionamos
como importantes para essa possível construção de diálogo e
novas perspectivas de práticas educacionais.

EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL
Em diferentes estudos sobre a Educação em Tempo Integral
ou sobre a utilização do próprio tempo de forma qualitativa no
cotidiano escolar, identificamos uma diversidade de perspectivas
inerentes a esta ampliação da jornada escolar dos educandos/
ampliação das oportunidades de sua aprendizagem, quer seja
pelo reconhecimento da dívida histórica para com os alunos das
classes populares; pela compreensão de que a promoção de
uma educação de melhor qualidade exige um maior tempo para
a oferta de novas oportunidades educacionais; pela necessidade
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de proteger os educandos inseridos em espaços de risco social
ou, ainda, pela junção de todos esses fatores e muitos outros
que se desdobram ao longo do processo.
Para ampliarmos o repertório conceitual sobre a Educação
em Tempo Integral, trazemos a compreensão de Moll (2010)
apud Leclerc, e Moll (2012), que pontua o tempo integral em
dois sentidos – “restrito” e “amplo”:
Escola de tempo integral. Em sentido restrito refere-se
à organização escolar na qual o tempo de permanência
dos estudantes se amplia para além do turno escolar,
também denominada, em alguns países, como jornada
escolar completa. Em sentido amplo, abrange o debate
da educação integral – consideradas as necessidades
formativas nos campos cognitivo, estético, ético, lúdico,
físico-motor, espiritual, entre outros – no qual a categoria
“tempo escolar” reveste-se de relevante significado tanto
em relação a sua ampliação, quanto em relação à necessidade de sua reinvenção no cotidiano escolar (p. 96).

Partindo da percepção de que a construção da educação
em ‘tempo integral’ é abordada pela autora com a aglutinação
de dois sentidos distintos – ampliação da jornada escolar e as
necessidades formativas em diferentes dimensões, problematizamos a tendência ‘contemporânea’, de amalgamar conceitos e
a eles atribuir novos significados.
Encontramos, nesta perspectiva, aspectos que dialogam
com os pressupostos de Gadotti (2009), uma vez que o mesmo
percebe que “a educação se dá em tempo integral, na escola,
na família, na rua, em todos os turnos, de manhã, de tarde, de
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noite, no cotidiano de todas as nossas experiências e vivências” (p. 21).
Neste bojo – de uma educação que ocorra em todos os
espaços e territórios – questionamos o papel social da escola
nesta contemporaneidade, pois partimos da compreensão de
que a função principal da educação escolar seja a apropriação
dos conhecimentos sociohistoricamente construídos. Mas, esta
visão mais atual – em que a escola se configura como mais uma
das instituições que promovem formação às crianças e aos
adolescentes – qualifica ou desprestigia a atuação da educação
escolar?
Neste sentido, somos confrontados com Frabboni (2001,
p. 34) ao nos afirmar que essa articulação entre o território e
a unidade escolar se constitui numa “equação possível”.
Concordamos que a educação se dá em todos os tempos e
espaços e que esta integração seja, ainda, possível e necessária. No entanto, reforçamos que, a nosso ver – enquanto
política pública – a proposta de Educação em Tempo Integral,
mesmo que por meio de atividades dentro ou fora da escola,
deve estar sob a responsabilidade da mesma. Ângulo este que
podemos encontrar, por exemplo, nas afirmações de Menezes
(2009):
O aumento do tempo com vistas à formação integral do
indivíduo deve constituir-se na ampliação do tempo escolar, aqui considerado como o tempo que a criança está
sob a responsabilidade da escola, em atividades que podem ocorrer de forma intra ou extra-escolar. Aspectos estes que evidenciam a centralidade da escola no processo
ensino-aprendizagem (p. 85).
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Se, porventura, no contexto brasileiro, o tempo escolar
corresponde ao “tempo em que a criança está sob responsabilidade da escola”, por outro lado, em outros países, o conceito
de “tempo escolar” possui outras interpretações. Nesta direção,
trazemos as contribuições de Pereyra (1992), uma vez que, em
estudos sobre a “jornada e os tempos escolares numa nova
época”, apresentou três casos de ampliação da jornada escolar
europeia, a pontuar: Alemanha, Dinamarca e Itália. Convém
contextualizar que esta ampliação é realizada no espaço físico
da escola, mas não se configura numa ação escolar. As atividades propostas, assim como alimentação, são pagas e se
estendem a apenas alguns alunos, de forma a alcançar a mesma
jornada de trabalho de seus responsáveis, objetivando diminuir
a influência negativa sobre a educação dos alunos e também
a precariedade cultural, como podemos observar em Pereyra
apud Maurício (2014):
A prolongação do tempo na escola, com jornada estendida, a toda manhã e tarde, serviria, sobretudo, para diminuir, o maior tempo possível, a influência negativa sobre a
educação dos alunos e também a precariedade cultural
de sua família e seu bairro (p. 43).

Inferimos que – nesta compreensão de ampliação da
jornada escolar – o tempo integral é atrelado a uma visão de
assistência, na qual o aumento da carga horária está associado
à necessidade que os pais possuem de deixarem seus filhos
num local de segurança e proteção.
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Entretanto, resgatando a discussão acerca da valorização
da centralidade da escola na educação, acreditamos que a
promoção de uma Educação em Tempo Integral eficaz exige
“saberes necessários à prática educativa”, como previa Freire
(1996), saberes esses que problematizem o papel da educação
no cenário atual, oportunizem análises críticas acerca da função
social da escola pública, possibilitem refletir sobre o estabelecimento de parcerias e inclusão de outros agentes na prática
pedagógica e, ainda, dentre muitos outros aspectos, auxiliem
na construção do trabalho docente, pois, segundo Hargreaves
(1992) “el tiempo es el elemento más importante en la estructuración del trabajo del profesor” (p. 31).
Desse modo, partindo da centralidade da escola, acreditamos que com uma educação em tempo integral, esses saberes
serão postos em prática e a luta em prol de uma educação que
vise minimizar as desigualdades educacionais e sociais, bem
como desenvolver o educando em diferentes dimensões formadoras será, enfim, materializada. Para tanto, ressaltamos a necessidade da ampliação da jornada escolar para uma educação em
tempo integral, como nos afirma Maurício (2009):
É necessário tempo de permanência na escola para
que a criança das classes populares tenha igualdade de
oportunidade que as crianças de classe média têm, em
espaços variados e ao longo do dia inteiro, com acesso a
linguagens e circunstâncias diversas. É necessário tempo para adquirir hábitos, valores, conhecimentos para o
exercício da cidadania numa sociedade complexa como
a brasileira do século XXI (p. 55).
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Esta perspectiva dialoga com a visão de educação em
tempo integral em que nos fundamentamos, por reconhecermos que, para a promoção dessa formação humana mais
completa para o educando, carecemos de mais tempo a fim de
que ele se perceba, reflita, critique, tenha novas possibilidades
de ser, pensar, fazer e querer na sociedade em que está inserido. Desse modo, trazemos, novamente, os pressupostos de
Maurício (2009), que nos faz perceber a importância do tempo
na promoção de uma educação de qualidade:
É necessário tempo para escovar dentes; é necessário
tempo para fazer leitura crítica das imagens veiculadas
pela televisão; é necessário tempo para praticar valores
democráticos, na educação física, na hora da refeição,
nas discussões em sala de aula (p. 55).

Como podemos perceber, a ampliação da jornada escolar
dos educandos para uma educação em tempo integral está
atrelada a diversas concepções. Cavaliere (2007) afirma que
“o tempo de escola é sempre função de diferentes interesses
e forças que sobre ele atuam” (p. 1018). Neste ensejo, apresentamos os pressupostos de Cavaliere (2007) acerca dessa
questão, enquanto síntese das compreensões existentes e abordadas, no que tange às “diferentes visões de escola de tempo
integral que podem levar a projetos com objetivos até mesmo
antagônicos” (p. 1028).
A autora sistematiza-os em quatro visões, a saber: assistencialista; autoritária; democrática e multissetorial. Sinalizamos,
abaixo, as especificidades de cada uma:
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Visão Assistencialista - “vê a escola de tempo integral
como uma escola para desprivilegiados, que deve suprir
deficiências gerais da formação dos alunos”.
Visão Autoritária - “a escola de tempo integral é uma
espécie de instituição de prevenção do crime”.
Visão Democrática - “o tempo integral seria um meio
de proporcionar uma educação mais efetiva do ponto
de vista cultural, com o aprofundamento dos conhecimentos, do espírito crítico e das vivências democráticas”.
Visão Multissetorial - “a educação pode e deve se fazer
fora da escola. O tempo integral não precisa estar
centralizado a uma instituição”. (CAVALIERE, 2007, p.
1028 e 1029)
Partindo desses esclarecimentos referentes às concepções
de Educação em Tempo Integral, destacamos que, atualmente,
quando se busca implementar programas e/ou projetos com
a ampliação da jornada escolar do educando, encontram-se
disponíveis dois grandes formatos organizacionais, também, de
acordo com Cavaliere (2009) denominados ‘escola de tempo
integral’ e ‘alunos em tempo integral’.
A primeira perspectiva (escola de tempo integral) tem um
olhar voltado para a instituição escolar e o seu fortalecimento
enquanto responsável pelo processo educativo de apropriação,
por parte dos alunos, dos conhecimentos e saberes, socioistoricamente, construídos.
Por sua vez, a segunda perspectiva (alunos em tempo integral) se relaciona com a oferta aos educandos de experiências

Sumário

116

A autonomia, a convivência e a hospitalidade como
formas de construção de práticas socioeducativas
na Educação Integral e(m) Tempo Integral
educativas através de outros educadores, inseridos em diferentes espaços sociais, conforme podemos perceber na citação
que se segue:
No primeiro, a ênfase estaria no fortalecimento da unidade escolar, com mudanças em seu interior pela atribuição
de novas tarefas, mais equipamentos e profissionais com
formação diversificada, pretendendo propiciar a alunos
e professores uma vivência institucional de outra ordem.
No segundo, a ênfase estaria na oferta de atividades diversificadas aos alunos no turno alternativo ao da escola,
fruto de articulação com instituições multissetoriais, utilizando espaços e agentes que não os da própria escola,
pretendendo propiciar experiências múltiplas e não padronizadas. (CAVALIERE, 2009, p. 53)

Entretanto, independente de qual perspectiva de ampliação
da jornada escolar seja adotada/ofertada aos alunos, temos
a compreensão de que novas práticas educativas devem ser
incorporadas na compreensão de que o aumento do tempo
amplie, juntamente, as possibilidades de aprendizagem dos
educandos e, neste contexto, venha a promover uma educação
para uma formação humana mais completa – ou seja, uma
educação integral.
Sendo assim, nas seções que se seguem abrimos um
espaço para discutirmos sobre outras ‘pedagogias’ para a
materialização de uma Educação em Tempo Integral mais significativa. E, como esta orientação – de construção de novas ‘pedagogias’ – veio do patrono da educação brasileira, trazemos, na
seção 1, a partir das contribuições de Freire (1987 e 1996) uma
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discussão voltada para a Pedagogia do Oprimido e a Pedagogia
da Autonomia.

PEDAGOGIA DO OPRIMIDO E PEDAGOGIA DA
AUTONOMIA
Nesta seção, faz-se necessária a discussão de Freire sobre
os saberes imprescindíveis a uma prática socioeducativa significativa, abordados anteriormente. Percebe-se a importância de
trazer à discussão alguns de seus pressupostos abordados nas
obras Pedagogia da Autonomia e Pedagogia do Oprimido, que,
em 2018, completa 50 anos de sua elaboração, tendo em vista a
possibilidade de novas formas de lidar com a diversidade, com
os diferentes contextos e conflitos que constituem os sujeitos.
O livro a Pedagogia do Oprimido de 1968 é uma das
primeiras obras literárias a mostrar que aos oprimidos, nas sociedades latino-americanas, eram oferecidas esferas educativas
e socioeducativas que mantinham um movimento de reforço
das desigualdades. Num panorama social em que os sujeitos
não são respeitados em suas diferenças e precisam se ajustar,
ainda nesta contemporaneidade, Freire (1987) discute este
movimento dentro das instituições de ensino. No campo teórico
da Pedagogia Social no Brasil, no qual Paulo Freire é grande
referência, percebemos a mesma dinâmica em contextos não
escolares: um educador que transfere o conhecimento, deposita
seus saberes, disciplina.
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Não é de estranhar, pois, que nesta visão “bancária”
da educação, os homens sejam vistos como seres da
adaptação, do ajustamento. Quanto mais se exercitem
os educandos no arquivamento dos depósitos que lhes
são feitos, tanto menos desenvolverão em si a consciência crítica de que resultaria a sua inserção no mundo,
como transformadores dele, como sujeitos. Quanto mais
se lhes imponha passividade, tanto mais ingenuamente,
em lugar de transformar, tendem a adaptar-se ao mundo,
à realidade parcializada nos depósitos recebidos. (FREIRE, 1987, p. 34)

A respeito da formação integral dos sujeitos, utilizando
uma estratégia de ampliação da jornada, dificilmente, numa
educação bancária, proporcionaremos acesso a diferentes
saberes que podem favorecer a transformação de contextos
sociais. Se num turno único, ou num contraturno, oferecermos
mais do mesmo dessa educação que oprime, não dialoga, não
emancipa, reforça desigualdades, como é possível fomentar
transformações? Como é possível formar o sujeito integralmente, depositando um conhecimento engessado, que por
vezes reproduz preconceitos, desigualdades, com o objetivo de
se manter tudo como está?
A mudança é importante. O movimento de se reinventar é
necessário, como aconteceu com o próprio Freire, por ocasião
da elaboração do livro Pedagogia da Esperança (FREIRE, 1921).
Na referida obra, Paulo Freire pede atenção, às Editoras, ao
publicarem o livro Pedagogia do Oprimido, pois identifica nele
uma linguagem machista.
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Começarei exatamente pela linguagem machista que
marca todo o livro e de minha dívida a um sem-número
de mulheres norte-americanas que, de diferentes partes
dos Estados Unidos, me escreveu, entre fins de 1970 e
começos de 1971, alguns meses depois que saiu a primeira edição do livro em Nova York. Era como se elas
tivessem combinado a remessa de suas cartas críticas
que me foram chegando às mãos em Genebra durante dois a três meses, quase sem interrupção. (FREIRE,
1921, p. 34)

A reflexão sobre sua prática a torna significativa, na medida
em que evitamos dinâmicas socioeducativas que favoreçam a
opressão e, tão somente, a transmissão de conhecimento. O
diálogo contribui para a formação e a constituição dos sujeitos
que estão, em determinado momento, na condição de educador
e educando. O educador sai da posição de opressor, daquele
que detém o conhecimento e incentiva a reflexão, a visão crítica
da realidade proporcionada pela leitura do mundo, refletindo,
também, sobre suas práticas em contextos escolares e não
escolares. No entanto, pensar criticamente, na atualidade, ainda
é perigoso (FREIRE, 1987). Identificar-se como oprimido gera a
responsabilidade de fazer algum movimento para se emancipar.
Identificar-se como opressor, traz a mesma responsabilidade e
exige mudanças.
A Pedagogia do Oprimido, portanto, “trata-se de uma
concepção nascida nas experiências sociais e inseparável dos
sujeitos dessas experiências como produtores de conhecimentos e reconstruída por esses mesmos sujeitos” (GADOTTI,
2016, p. 10).
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Assim, Paulo Freire foi um educador que muito contribuiu
para a construção de uma educação mais libertadora – aquela
que percebe as diferenças entre as pessoas e não as utiliza
como fundamento de discriminação e produção de mais desigualdade. Dessa forma, trazemos ainda, algumas considerações sobre a Pedagogia da Autonomia ampliando a reflexão
sobre à materialização da educação em tempo integral em solo
brasileiro.
A autonomia, enquanto amadurecimento do ser para si,
é processo, é vir a ser. Não ocorre em data marcada. É
neste sentido que uma pedagogia da autonomia tem de
estar centrada em experiências estimuladoras da decisão
e da responsabilidade, vale dizer, em experiências respeitosas da liberdade. (FREIRE, 1996, p. 107)

A escolha por essa obra, dentre tantas outras “Pedagogias”
elaboradas por Freire, se alinha à perspectiva de que nessa
produção o autor continua a discussão acerca dos diferentes
“saberes necessários à prática educativa” em espaços escolares
e não escolares.
A obra “Pedagogia da Autonomia”, elaborada por Paulo
Freire em 1996, apresenta 3 (três) campos de discussão, a saber:
primeiro, não há docência sem discência; segundo, ensinar não
é transferir conhecimento; e, terceiro, ensinar é uma especificidade humana.
Estas três vertentes nos trazem exigências para a materialização de uma educação com um viés mais libertador, tais quais:
rigorosidade metodológica; pesquisa; respeito aos saberes
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dos educandos; criticidade; estética e ética; corporificação das
palavras pelo exemplo; risco, aceitação do novo e rejeição de
qualquer forma de discriminação; reflexão crítica sobre a prática;
reconhecimento e assunção da identidade cultural; consciência do inacabamento; reconhecimento do ser condicionado;
respeito à autonomia do educando; bom senso; humildade, tolerância e luta em defesa dos direitos dos educadores; apreensão
da realidade; alegria e esperança; convicção de que a mudança
é possível; curiosidade; segurança, competência profissional e
generosidade; comprometimento; compreensão de que o ato
de educar é uma forma de intervenção no mundo; liberdade e
autoridade; tomada consciente de decisões; saber escutar;
reconhecer que a educação é ideológica; disponibilidade para o
diálogo e querer bem aos educandos (cf. FREIRE, 1996, p. 7 e 8).
Convém salientar que frente a essas exigências o educador
vai desenvolvendo – na percepção de suas potencialidades e
de suas incompletudes correlacionado com suas escolhas cotidianas – a necessária autonomia na prática educativa, pois,
como nos afirma Freire (1996) “a autonomia vai se constituindo
na experiência de várias, inúmeras decisões, que vão sendo
tomadas” (p. 107).
Essas escolhas vão posicionando o educador a favor ou
contra uma educação que privilegia a formação humana mais
completa dos educandos, ou seja, uma educação integral – que
no tempo integral se configura imperioso associar.
A desconsideração total pela formação integral do ser
humano, a sua redução a puro treino fortalece a maneira
autoritária de falar de cima para baixo a que falta, por isso
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mesmo, a intenção de sua democratização no falar com.
(FREIRE, 1996, p. 116)

Na contramão desta perspectiva de desconsideração da
formação integral do sujeito, faz-se necessário perceber a possibilidade de desenvolvimento desta ‘autonomia’ na convivência
com o outro cotidianamente, traços que trazemos na próxima
seção com a discussão sobre Pedagogia da Convivência de
Xésus Jares (2008).

PEDAGOGIA DA CONVIVÊNCIA
Ao consultarmos o minidicionário da língua portuguesa,
encontramos para o verbete ‘convivência’ a seguinte definição: 1.
“Ação ou efeito de conviver; convívio. 2. Trato diário” (XIMENES,
2000, p. 255).
Dando continuidade à pesquisa, no verbo ‘conviver’ é
possível identificar a perspectiva de “Viver em comum, em graus
variados de intimidade” (IBIDEM, 2000, p. 255). Esses significados podem nos direcionar para uma compreensão da convivência numa esfera do senso comum como sendo o ato de
“estar com o outro”.
No entanto, faz-se necessário questionar o que se faz no
‘estar com o outro’ e como se estabelecem esses vínculos. Na
convivência com o outro, vamos construindo conhecimentos e
estabelecendo espaços formativos. Por isso, direcionamos o
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nosso olhar sobre a convivência não como um simples contato,
mas sim como uma pedagogia.
A Pedagogia da Convivência propõe reaprender a utilizar
nossos espaços de interação para melhor compreender
o outro e suas intenções. É necessário, para isso, uma
ética do diálogo que estimule o questionamento, com liberdade, sinceridade e respeito mútuo, sem determinação institucional. Perguntar mobiliza quem questiona e
quem formula a resposta. (GRACIANE, 2011, p. 96)

A partir das contribuições apresentadas convém esclarecer
que esta construção “Pedagogia da Convivência” foi criada pelo
educador catalão Xésus Jares, no início do século XXI, enquanto
uma forma de estruturação do trabalho educativo para espaços
não escolares perspectivando-se alcançar a educação a partir
de dois pressupostos fundamentais: os Direitos Humanos e a
vivência da paz em tempos difíceis.
Desse modo, Jares (2008) elencou princípios elementares
para a construção de uma ‘pedagogia’ que proporcionasse uma
convivência entre os sujeitos da educação. Para isso, categorizou 3 (três) conteúdos básicos para o início do exercício da
prática educativa que respeita os direitos humanos e a paz, a
saber:
Conteúdos de natureza humana: direito à vida e ao
desejo de viver, à dignidade, à felicidade, à esperança.
Conteúdos de relação: ternura, respeito, não violência,
aceitação da diversidade e rejeição a qualquer forma de
discriminação, solidariedade, igualdade.
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Conteúdos de cidadania: justiça social e desenvolvimento, laicismo, estado de direito, direitos humanos.
(cf. JARES, 2008, p. 29)
Assim, observamos que, para além do “viver em comum”,
a Pedagogia da Convivência se nos apresenta enquanto uma
possibilidade de prática pedagógica sistematizada e fundamentada na construção de valores considerados “universais” que
contribuem para o fortalecimento da educação no campo social.
Conviver significa viver uns com os outros com base em
certas relações sociais e códigos valorativos, forçosamente subjetivos, no marco de um determinado contexto social. Estes polos que marcam o tipo de convivência
estão potencialmente cruzados por relações de conflito,
o que de modo algum ameaça a convivência. Conflito e
convivência são duas realidades sociais inerentes a toda
forma de vida em sociedade. (JARES, 2008, p. 25)

Atualmente, podemos perceber o quanto a convivência
com o outro está sendo comprometida – justamente pela estrutura de sociedade capitalista em que estamos inseridos na qual
a forma de se relacionar com o outro vem sendo modificada,
a adesão de aparelhos eletrônicos é potencializada e os laços
humanos se encontram fragilizados, cotidianamente. O filósofo
Bauman, discorre sobre este movimento. Ao apresentar uma de
suas obras, destaca que,
O principal herói deste livro (Amor Líquido) é o relacionamento humano. Seus personagens centrais são homens
e mulheres, nossos contemporâneos, desesperados por
terem sido abandonados aos seus próprios sentidos e
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sentimentos facilmente descartáveis, ansiando pela segurança do convívio e pela mão amiga com que possam
contar num momento de aflição, desesperados por “relacionar-se” e, no entanto, desconfiados da condição de
“estar ligado” em particular de estar ligado “permanentemente” para não dizer eternamente, pois temem que tal
condição possam trazer encargos e tensões que eles não
se consideram aptos nem dispostos a suportar, e que podem limitar severamente a liberdade de que necessitam
para _sim, seu palpite está certo _ relacionar-se. (BAUMAN, 2014, p. 6)

Na compreensão de Bauman (2004), estamos inseridos
numa sociedade ‘líquido-moderna’ que vem produzindo seres
egocêntricos, individualistas, adeptos ao consumo exacerbado
e ao estabelecimento de relações por meio de interesses que
contribui para o distanciamento entre as pessoas e a construção
de processos de desigualdade social em diferentes espaços,
como podemos observar junto às ponderações de Graciani
(2011):
A negação do outro, diferente de mim, tem sido considerada, no mundo contemporâneo, um dos piores fatores
geradores de conflitos sociais, dissabores pessoais, revoltas e agressões, entre outros. A invisibilidade do outro
que está ao meu lado é um dos componentes do processo da exclusão, seja ela causada por preconceito étnico,
cultural, religioso, por discriminação de gênero, opção
sexual ou desigualdade social (p. 96).

Essa realidade podemos encontrar, inclusive, nas unidades
escolares, principalmente, nas que são de educação em tempo
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integral, pois, ao aumentarem o tempo de permanência dos
alunos na escola, os momentos de interação entre os educandos
são potencializados para a existência de uma atuação pedagógica planejada e direcionada para uma educação em Direitos
Humanos, que promova uma educação direcionada para a paz,
dentro e fora da escola. Quando os elementos apontados por Jares
não são levados em consideração, pelos educadores sociais e
professores, acredita-se que os vínculos humanos se fragilizam
ainda mais e a convivência fica comprometida dificultando, assim,
a promoção de uma educação, efetivamente, integral.

PEDAGOGIA DA HOSPITALIDADE
Nesta terceira e última seção deste artigo, esboçamos
algumas contribuições da educadora portuguesa Isabel
Baptista (2012) na construção dessa reflexão necessária sobre
a promoção de uma educação mais justa e solidária.
A partir da relação entre Ética e Educação Social, a autora
repensa o valor da ética na prática profissional daqueles que
trabalham com a educação social. Embora o seu foco principal
seja para os educadores sociais portugueses, fazemos uma
relação com a educação escolar em tempo integral levando
em consideração que, por meio da ampliação do tempo do
educando na escola, se tem a oportunidade/necessidade de se
produzirem ações (socio)educativas que contribuam para a sua
formação humana mais completa – educação integral.
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Neste sentido, a estrutura social contemporânea, que apresentamos na Pedagogia da Convivência, é percebida como
demanda na sua reflexão sobre Hospitalidade, e que buscamos
entender como uma ´pedagogia’, pois sinaliza a necessidade da
construção de um “laço social num mundo desenlaçado”, por
meio da “mediação socioeducativa” (cf. BAPTISTA, 2012, p. 38).
Na contramão desta sociedade produtora de fragilidades
nas relações humanas, identificamos, na Ética da Hospitalidade
ou, como queremos tratar, “Pedagogia da Hospitalidade”, o
desmembramento do valor ético em três grandes dimensões a
serem trabalhadas pelos educadores:
Acolhimento: a hospitalidade define-se pela disposição
para receber o hóspede de modo a que este se sinta
em nossa casa como se estivesse em sua própria casa,
pela disposição para aceitar que o Outro possa fazer lei
no espaço de nossa autoridade.
Responsabilidade: ser responsável pelo Outro desta
maneira não significa substituir o Outro na sua própria
responsabilidade. Não podemos tomar o lugar que lhe
pertence ou arrogarmo-nos o direito de cobrar o exercício dos seus próprios deveres.
Bondade: a bondade tempera o acolhimento e a responsabilidade como um sopro de bem ou subtil excesso da
vontade que, ao mesmo tempo que faz transbordar toda
a obrigação pessoal, profissional ou cívica, introduz
elementos de delicadeza, moderação e serenidade. A
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bondade não é um acrescento, mas um fermento. (cf.
BAPTISTA, 2012, p. 46-47)
A ética entendida e reorganizada a partir dessas três
dimensões – tanto em espaços escolares quanto em ambientes
não escolares – são consideravelmente relevantes, na medida
em que contribuem para a construção de uma educação que
tenha um compromisso com o outro e, por isso, materializa
ações éticas e educativas cotidianamente.
Contudo, convém pontuar que a perspectiva ética, trazida
pela autora, se direciona em uma tripla constituição: teleológica;
deontológica e prudencial.
A ética é consubstanciada ao processo de afirmação
identitária dos educadores sociais, mas só valorizando
a ética profissional na sua tripla dimensão – teleológica,
deontológica e prudencial – poderemos fazer justiça ao
caráter distintivo da profissão, aqui interpretado à luz de
uma ‘ética da hospitalidade’ assente no tríptico acolhimento, responsabilidade e bondade. (BAPTISTA, 2012,
p. 39)

Ou seja, a partir da constituição do campo das finalidades
para além do posto cotidianamente pelas relações sociais (teleológica), o comportamento em grupo tende a se humanizar-se
nas relações educativas (deontológico) e, por isso, o campo das
escolhas passa a ser uma relação direta com a capacidade de
empatia pelo outro (prudencial).
Dessa forma, o que chamamos de “pedagogia da hospitalidade” contribui para a compreensão da necessidade de
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se produzir uma educação mais ampliada englobando uma
formação multidimensional para os educandos, como entendemos a partir das contribuições de Coelho (2009).
Nesse sentido, é importante dizer que falar sobre educação integral, para nós, pressupõe falar, também, em
tempo ampliado/integral na escola: com o tempo escolar
ampliado, é possível pensar em uma educação que englobe formação e informação e que compreenda outras
atividades – não somente as conhecidas como atividades escolares – para a construção da cidadania partícipe
e responsável (p. 93).

Faz- se necessário aprofundarmos mais nas dimensões
constituintes da ética da hospitalidade, porém já compreendemos que esta pode ser cunhada na perspectiva de fundamentar a prática socioeducativa dos educadores sociais – que,
em sua maioria, trabalham em espaços não escolares ao mesmo
tempo em que também podem auxiliar na crescente inserção
destes educadores no contexto escolar – por meio da ampliação
da jornada diária quando, numa perspectiva contemporânea de
educação integral e(m) tempo integral, sujeitos de diferentes
espaços formativos atuam para a dinamização deste trabalho.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Enfim, este capítulo carrega algumas reflexões sobre possíveis pedagogias que podem contribuir para a formação integral
dos sujeitos que permanecem em tempo integral, em contextos
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escolares e não escolares, sem perder de vista a centralidade
da escola neste processo.
A Pedagogia do Oprimido nos leva a pensar sobre a importância do diálogo no movimento de ruptura dos mecanismos de
opressão; sobre a importância da palavra que, aliada à prática,
pode transformar. Em sua obra, Paulo Freire traz a importância
do amor, da humildade, da fé nos homens, da esperança, do
pensar crítico, da educação problematizadora, dialogando com
os outros autores elencados nesta pesquisa para o estudo de
outras pedagogias. Em sua reflexão na Pedagogia da Autonomia
percebemos a necessidade de combater o autoritarismo, ainda
presente em muitas instituições escolares e não escolares.
A Pedagogia da Convivência de Xésus Jares, nos mostra
a importância de organizar conteúdos mínimos e necessários
para que os sujeitos interajam de forma a vivenciarem, nos
ambientes educacionais, valores universais e promotores de
relações pacíficas.
A ética ou ‘Pedagogia’ da Hospitalidade, de Isabel Baptista,
aborda as possibilidades de construirmos relacionamento éticos
a partir do acolhimento, bondade e responsabilidade com o
Outro, o que trará consequências transformadoras nas relações
sociais e nos processos de compreensão do que é ser humano
na contemporaneidade.
Essas pedagogias trazem propostas significativas e necessárias para a formação dos sujeitos e promoção de uma sociedade melhor e mais justa para todos e todas. Sobretudo neste
momento vivido na sociedade brasileira
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Assim, concordando com Freire, percebe-se que o movimento é não nos prendermos nos fundamentos da educação
já postos, mas de criarmos ‘pedagogias’ a partir de novas
realidades socioeconômicas. Formar integralmente os sujeitos
subsome-se à oferta de mais oportunidades educativas significativas. E, em meio à modernidade líquida que vivenciamos,
na qual os laços humanos têm estado cada vez mais frágeis,
identificamos que as propostas trazidas pelos autores podem
contribuir para a formação humana mais completa possível dos
sujeitos que se encontram em jornada ampliada, isto é, para a
Educação Integral e(m) Tempo Integral.
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