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RESUMO 

 

Este estudo buscou na reflexão, análise e intervenção da prática pedagógica 

escolar experenciadas na sala de aula, situações didáticas que permitissem na 

articulação dos saberes popular e científico, a evolução a novas sínteses, a um 

conhecimento diferente mediados pela ludicidade. As relações solidárias que se 

manifestaram através da atividade lúdica, promoveram o respeito às diferenças sociais 

e culturais e, possibilitaram a construção coletiva de um ambiente favorável à 

aprendizagem e ao ensino.  

A ação pedagógica requereu uma intervenção estruturante no processo de 

edificação do conhecimento, tomando como “sul” da prática pedagógica escolar, a 

construção de uma teoria da prática focada na reflexividade da e na prática social, 

ressocializada no diálogo intercultural dos atores envolvidos no espaço escolar. 

Evidenciamos na pesquisa, tornar-se possível uma educação que não apenas se 

reduza ao ensino; mas, ao propor teorias e metodologias educacionais que contribuam 

para a formação e o desenvolvimento físico e moral do ser humano, contribuam 

também, para a formação de sua integralidade. Forja-se nesse processo, a autonomia 

do sujeito ao fazer uso de conhecimentos e informações, instrumentaliza-o a serviço de 

sua humanização enquanto projeto de vida. É nesse diálogo intercultural, na 

ressocialização dos saberes que veiculam na territorialidade da sala de aula com os 

seus sujeitos, que abre-se espaço para a re-elaboração crítica dessas práticas.  

Essa possibilidade de refletir, agir, constatar, rever, olhar para perceber agora o 

antes não visto, pensar o descoberto, criar outros caminhos na reinvenção de uma  

prática  que visualizam como momentos a participação, a investigação e ação 

educativas como parte de um mesmo processo. Não negando a anterior, mas 

recuperando o anterior (re)significado, ressocializado e reincorporado em um novo 

projeto pela superação. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO-
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Refletindo, pois, sobre a prática pedagógica e sua (re)significação, construímos 

nesse caminho uma teoria da prática pedagógica mediada pela ludicidade que 

oportunizou a promoção de relações solidárias, afetivas, que permitissem aos sujeitos 

a participação e o envolvimento na prática escolar de forma prazerosa; revelando e 

contribuindo para a construção das subjetividades que se objetivam enquanto conteúdo 

concreto da realidade e para os quais necessita de um conhecer solidário na própria 

unidade dialética que atuando na realidade para transformá-la exige  a postura de um 

pensar certo e provoca o exercício da palavra enquanto práxis. 

Concluindo que é possível uma Prática Pedagógica na Educação de Jovens e 

Adultos mediada por atividades lúdicas como dispositivos de diferenciação pedagógica, 

possibilitando o desenvolvimento e a concretização de alguns aspectos da ludicidade, 

enquanto uma dimensão fundamental do ser humano, sem do desenvolvimento da qual 

nunca seremos um ser humano integral nem estaremos frente a uma ser humano 

integral, homem ou mulher, velho, criança, jovem ou adolescente profissional dessa ou 

daquela atividade amoroso e expansivo. 

Eis um desafio para professores e professoras, enfim para educadoras e 

educadores de todas e quais modalidades em que se concretizam os processos 

educativos, inclusive, portanto, também os escolares em quaisquer de seus níveis ou 

dimensões. 

Por esta razão, a nossa opção pela investigação-ação-participante, nesta 

pesquisa, numa classe do módulo II da Educação de Jovens e Adultos, numa escola 

municipal do Jaboatão dos Guararapes, A Prática Escolar Mediada Pela Ludicidade. 

Palavras-Chave: Prática Pedagógica Escolar – Ludicidade – Ressocialização. 

Data: 29 de Novembro de 2006 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This study seeked in the reflexion, analyses and intervencion of the scholl 

pedagogical practice experimented in the classroom, didatic situations  that 

allowed in the articulation of the popular and scientific knowledge, on the 

evolution to the new synthesis, to a different knowledge mediated by 

LUDICIDADE. The solidary reveletion that took place through the LÚDICA  

activity, promoted the respect to the social and cultural differences and, make 

possible the coletiv constructions of a favorable enviroment to the learning and 

to the teaching. 

 The pedagogic action required one structuring intervention in the process 

of knowledge building, taking as “south” of the school pedagogical practice, the 

construction of one theory of the practice focused on the reflexivity of and in the 

social practice, ressocialized in the intercultural dialogue of the actors envolved 

in the scholl space.  

We evidence in the research, be come possible one education that not 

only summarize to the teaching, but, by proposing theories and educational 

methodologies that contribute to the formation and physical and moral 

development of the human being, contribute also, to the formation of their 

integrality. We forge in this process, the autonomy of the subjective making use 

knowledge information, instrumentalize then to the service of their humanization 

as a project for life. It is and this intercultural dialogue, in the ressocialization of 

the knowledge that vehiculates in the territoriatily of the classroom with their 

subjects, that we open spaces to the critical reelaboration of this practice. 

This possibility to reflect, act, verify, revew look to perceive now what 

hasn’t seen before, think about what was discovered, create other ways in the 

reinvation of the practice that visualize participation, investgation and 

educacional action with moments of one same process.  Note denying the 

previous one, but recovering the previous one. (Re)signified, ressocializing and 

reincorporeiting into a new project by the outstripping . 

Reflecting, then, about the pedagogical practice and it’s (re)signifying, 

build in the way one theory of the pedagogic practice mediated by LUDICIDADE 

that gave opportunity to the promotion of solidare relations, affective, that 



permitted to the subjects the participation and the envolving in the scholl 

practice in one pleasing way, revealing contributing to the construction of the 

subjectives that we objectivate as concrete contents of the reality and to which 

we need “a solidare knowledge with the actuate and this with that, to change  

the reality, that actuating and one correct think require a posicion/posture and 

challenging for the time being the words praxis exercise. 

Concluding that is possible one pedagogical practice in the education of 

youngsters and adults mediated by LÚDICAS activites as apparatus of 

pedagogic differenciation, making possible the development and concretization 

of some aspects of the LUDICIDADE, as a fundamental dimension of the 

human being, without the development of which we will never be an integral 

human being neither we will ever be front to an integral human being, man or 

women, elderly, child, or young or a professional adolescent of this or that 

passionate activity and expansive. 

Here is a challenge to male and female teachers, at last to  male and 

female preceptors of all and which modalities in what we concretize the 

educacional processes, inclusively, therefore, also the students at any of their 

levels or dimensions. 

For this reason, our opition for the investigation-action-participant, in this 

research, in a classroom of the module II of Education for Youngsters and 

Adults, in one scholl of the district of Jaboatão dos Guararapes, the scholl 

practice mediated by the LUDICIDADE. 

Key-words: Practice Pedagogic Scholl – LUDICIDADE – Resocialization. 
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“Odeio os indiferentes. Como Friederich Hebbel, 

acredito que viver significa tomar partido!...sou militante, 

estou vivo, sinto nas consciências viris dos que estão 

comigo pulsar a atividade da cidade futura, que estamos a 

construir.( Antonio Gramsci,. – Lá Citá Futura, 

11/02/1917)”. 

Pois, “toda experiência histórica confirma a verdade: 

o homem não teria alcançado o possível, 

 se repetidas vezes, não tivesse tentado o impossível”. 

(Max Weber).  
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APRESENTAÇÃO 

 

Esse trabalho, ao analisar nossa própria prática docente na Educação 

de Jovens e Adultos, como a entende a Lei nº 9 394/6, de 20 de dezembro de 

2006, portanto cumprindo dez anos no interior da prática pedagógica escolar, 

quer salientar a importância da explicitação da afetividade, de modo particular a 

introdução de atividades lúdicas, como manifestação da dimensão humana da 

ludicidade nos processos educativos, inclusive escolares. Desenvolveu um 

processo analítico que ajudou o início da construção de nossa identidade 

docente como professora reflexiva e investigadora da própria prática, algo tão 

complexo, mas tão apregoado atualmente por tantos investigadores dos 

processos educativos, como Alarcão, Pimenta, Nóvoa, entre outros. Trata-se 

de um processo complexo diante das complicadas exigências dos processos 

educativos escolares, especialmente com uma população de jovens e adultos, 

que até o momento não conseguem visualizar para que veio a escola ao seu 

meio cultural e que padecem com a falta de trabalho ou com as condições em 

que podem eventualmente desenvolver suas atividades laborais. E, em sendo 

assim, sofrem demasiado com as condições de vida que conseguem construir 

num dia-a-dia de restrições econômicas, sociais e pessoais. 

Para conseguir dar alguns passos nesse processo reflexivo, 

organizamos este trabalho em três Capítulos. No primeiro capítulo, tratamos “o 

manifesto docente” como denúncia de um sistema educacional excludente que 

não se responsabiliza pelos milhões de semi-alfabetizados que saem das 

escolas públicas, condenados à “autodesvalia” (FREIRE, 1981, p. 54), 

resultado da desqualificação social da educação. 

Nosso discurso deriva-se da reflexão pedagógica que nos levou a 

identificar emergências em educação que contemplam, ao mesmo tempo, as 

dimensões social e individual dos processos educativos. Objetivamos analisar 

as relações entre teoria e prática, vivenciadas no processo de cognição e 

invenção, na prática pedagógica escolar mediada pela ludicidade, propondo 

caminhos para se trabalhar, como possível, a complementaridade existente 
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entre subjetividade e objetividade e as diferentes dimensões dos processos 

educativos, inclusive escolares. 

O presente estudo se caracteriza como uma crítica à temática que nos 

propusemos discutir, para sugerir caminhos que permitam a ressignificação de 

dispositivos de diferenciação pedagógica que sejam vivenciados em diferentes 

processos e com diversos sujeitos, sem, portanto, reduzir a questão apenas a 

seus aspectos técnicos.  

Lembrando de Ariano1 o lamento, o qual tomamos em analogia com a 

docência, de que: “os atores [professores (as)] do século vinte tivessem se 

transformado em simples ‘dizedores’ de palavras, incapazes de dançar, de 

cantar, de fazerem de seus corpos ágeis de [docentes] saltimbancos e 

malabaristas instrumentos completos de sua arte”. Alertava Ariano, para a 

necessidade de criar “um modo também brasileiro de [ensinar,] representar”, 

referindo-se a capacidade criativa do artista multicultural [professor(a)] Antonio 

de Nóbrega e; levou-nos a pensar uma maneira diferente de ensinar 

fundamentada na cultura e inspirada nos espetáculos populares que 

congregam teatro, mímica, canto e dança, filmes e documentários, tambores, 

pífanos, violas e rabecas, entre outros. 

A nós pareceu, que a prática pedagógica docente precisava se 

(re)encantar e (re)encontrar-se com a cultura como abordagem possível e 

prazerosa de qualificar socialmente a história construída por nosso povo. É 

solicitar-se, enquanto sujeito de intervenção, a responsabilização social e 

conseqüente do papel de protagonista na diversidade de propostas didáticas 

que poderão sistematizar. A forma como o professor e a professora aborda os 

conteúdos a serem estudados, contribuirá, ou não, para potencializar a 

aprendizagem e a permanência do(a) aprendente na sala de aula. É “o estar 

com qualidade” na sala de aula como sujeito formador de opinião e autônomo 

no gerenciamento de seu ensino e de sua aprendizagem. 

O que intentamos discutir é o “pano de fundo” que ampara essas 

práticas. É refletir sobre a possibilidade de utilização dos dispositivos de 

diferenciação pedagógica para ensinar “a aprender a aprender” 

                                                 
1 Ariano Suassuna (Diário de Pernambuco, 03/12/1978). 
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prazerosamente. A ludicidade, dimensão humana do SER humano, revela-se 

como elemento estruturante de uma teoria da prática, pois é nela que a 

reflexividade se materializa na ação dos sujeitos conscientes em seu ensinar e 

aprender. Essa proposição didática se inscreve no campo de produção de 

conhecimentos que viabilizam como práxis social a máxima epistemológica de 

que qualquer técnica é uma teoria em ato. 

Tratamos, ainda, da construção da hipótese e discutimos a visibilidade 

necessária à ação, no contexto socioeducativo, da professora investigadora-

autora, sujeito crítico. O pensar a prática por meio do conceito de práxis 

fundamenta uma nova maneira de se realizar a Investigação-Ação Participativa 

(SOUZA, 2006), que adquire uma intencionalidade claramente emancipatória 

na dimensão política da educação e da vida, bem como da pesquisa 

educacional. 

No segundo capítulo, discutimos a prática pedagógica como um fazer 

mais complexo e amplo, uma vez que a sala de aula muitas vezes torna-se 

palco e vítima de alguns desencontros burocráticos. Neste estudo, como 

tentamos demonstrar, há que se considerar a escola como um todo, onde 

transitam os sujeitos e suas subjetividades que precisam dialogar para 

conformar objetivamente a solidarização necessária ao fazer pedagógico, ou 

seja, o fazer da escola. 

Nesse contexto, o “mau-assombro” do quadripé institucional da prática 

pedagógica perde cada vez mais o véu que encobre sua máscara, desnuda-se. 

Não é possível postergar essa discussão que se faz necessária à vigilância 

epistemológica na construção de uma escolarização que contribua com a 

humanização do ser humano, garantindo ao homem e à mulher o acesso e o 

domínio dos conhecimentos/conteúdos, simultaneamente educativos, 

instrumentais e operativos, como ferramentas necessárias à libertação de 

todas e todos.  

Na perspectiva de construção do diálogo entre as diversas culturas nos 

processos educativos, Souza (2004, p. 19) propõe a ampliação dos conceitos 

de recognição/reinvenção, categorias trabalhadas por Freire na construção da 

noção de processos de ressocialização, produzindo conhecimentos e sentidos 

do conhecimento para a transformação da vida. 
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A necessidade de pensar a educação e a diversidade cultural na adoção 

de uma vigilância crítica nos levou a refletir “o como” o professor(a) poderia 

formar e ser formado(a) compreendendo os saberes, o ensino e a 

aprendizagem como um CONHECIMENTO EM AÇÃO. O exercício do diálogo 

com as falas dos sujeitos oportunizou aproximar e ressocializar os discursos 

dessa BRASILATINIDADE mestiça, negra, amarela, branca, parda e indígena 

da CULTURA entendida como: identidade e sagração; corpo social central e 

periférico das diferentes “tribos” que se reinventam e que almejam uma escola 

que se renove na convivência com as diferentes frações da cultura, expressa 

na diversidade de sujeitos que ali convivem, aprendem. 

É nessa possibilidade que nos encontramos construindo um 

CONHECIMENTO EM AÇÃO, um diálogo com outras idéias, portanto, UM 

CURRÍCULO EM AÇÃO, que busca compreender “o como” na coesão das 

idéias se encontra a compreensão dos sujeitos da sala de aula. 

Acreditamos que a sistematização de novas práticas docentes de 

professores e professoras podem contribuir no resgate à identidade cultural dos 

sujeitos, constituindo-se como sujeitos históricos, autores(as) e atores/atrizes 

não apenas de uma simples invenção individual, mas de uma reinvenção 

coletiva do povo brasileiro, ou seja, a reinvenção de sua CULTURA. Somos 

todos e todas, APRENDENTES E ENSINANTES2 em eterno movimento 

articulado ao cotidiano das vivências sociais dos sujeitos da e na sala de aula. 

A nossa preocupação com as questões da pesquisa encontrou na 

Pedagogia Francisfeireana (João Francisco de Souza e Paulo Reglus Neves 

Freire) o debate sobre a interculturalidade e a diversidade cultural presentes no 

mesmo espaço, entendendo-as enquanto convivência de diferentes culturas, 

enquanto possibilidade de enriquecimento, de colaboração numa construção 

em que se mantenham suas singularidades.  

A pluralidade de culturas nos espaços escolares favorece a ampla 

utilização das várias linguagens verbais, não verbais, matemáticas, artísticas e 

                                                 
2 ENSINANTE e APRENDENTE; são os sujeitos da sala de aula que investidos do desejo de si e do outro motivado por 
uma educação articulada as atividades sociais e as atividades práticas que se orientam para o mundo objetivo das 
coisas e dos fatos, desperta em si e no outro um movimento de busca que suscita o desejo de conhecer para 
preencher as lacunas de suas necessidades educacionais. É compartilhar um saber já existente e assimilá-lo a outros 
saberes gerando um espaço de liberdade, de criatividade e de confiabilidade onde o outro ousa experimentar, pois que, 
o erro não é mais fracasso, é incompletude de conhecimentos. Assim, a consciência crítica passa a assumir a 
ignorância como inacabamento e a partir dele, busca o conhecimento em plenitude. 
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corporais num projeto educativo que se desenvolve a partir de um trabalho 

coletivo, político e histórico que preserve essas identidades, ao mesmo tempo 

em que incorpore traços de outras culturas como um refrigério, uma 

atualização de conhecimentos que permita-nos (re)encantar a cultura, 

reinventá-la tanto intelectual, material, espiritual quanto simbolicamente na 

organização das diferentes atividades, afirmando as suas singularidades ao 

interagir com outros, desenvolvendo as condições para um ambiente solidário 

ao ensino e a aprendizagem. 

A disciplina Prática Pedagógica em Educação de Jovens e Adultos3 

ampliou o debate do fazer pedagógico, das relações interculturais da 

comunidade e da interação entre os autores/atores do processo educativo com 

os saberes populares e escolares, além de oportunizar em sala de aula o 

intercâmbio com professores(as)/pesquisadores(as) latinos, brasileiros e 

portugueses, ampliando substancialmente a discussão por ocasião do 

seminário “Educação, Teoria Social e Pedagogia” (2004). 

Associada a vertente filosófica Freireana, comprometida com a 

transformação do mundo e com uma leitura sociológica das experiências em 

Educação de Jovens e Adultos e Educação Popular, essa disciplina da pós-

graduação, nos aproximou de uma prática pedagógica que se traduz na 

humanização do ser humano através de uma práxis transformadora de uma 

pedagogia que conceitua e nomina; 

� Uma Prática Pedagógica aportada numa concepção crítica/ progressista 

da educação; 

� Uma Pedagogia que defende explicitamente a melhoria da qualidade 

social da educação para a população brasileira, mais especificamente, 

“os filhos trabalhadores” que freqüentam a escola pública; 

� Uma proposta educacional, com uma concepção de currículo organizado 

por ciclos de escolarização; que visa a melhoria do ensino e da 

aprendizagem em articulação com a vida e a dinâmica social.  

� Uma pedagogia que remete a uma práxis pedagógica concebida como 

processo de conhecimento e transformação da realidade das camadas 

                                                 
3 Disciplina eletiva do doutorado/mestrado do Programa de Pós-Graduação do Centro de Educação – UFPE, 
ministrada pelo professor João Francisco de Souza/DO. 
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populares, pela formação do homem apto a direção desse processo de 

libertação, que lhe permite o exercício de sua autonomia. 

Se tivermos clareza do campo específico da atuação docente, a 

interdisciplinaridade conceitual no trato pedagógico dos conteúdos em 

totalidade possibilita o diálogo com as especificidades de outras disciplinas, 

inaugurando o sentido/significado e a relevância social dos conteúdos no 

campo educacional a partir do exercício articulado de suas práticas. Essas 

intervenções afirmam uma importante aprendizagem no trabalho pedagógico e 

apresentam o aspecto multidisciplinar/transdisciplinar, sem perder suas 

especificidades. 

É a partir das diferenças, que os sujeitos afirmam os elementos de sua 

cultura e permitem o trânsito e as trocas de arquétipos culturais, ao mesmo 

tempo em que enriquecem a si, ao outro e a cultura. Necessário se faz à 

radicalização de uma vigilância crítica construída na interculturalidade dos 

discursos educacionais, de maneira que ao se falar de diversidade tenha-se 

conhecimento de quais são as origens dessas diferenças; se são originadas 

nas desigualdades sociais que aumentam o fosso da exclusão ou são 

autênticas particularidades de cada grupo/identidade cultural. 

Conhecedores de que nenhuma disciplina dá conta da complexidade da 

realidade multifacetada e que os grupos humanos se encontram em relação á 

vários saberes: práticos, tácitos, populares, científico, artístico, estético, etc., 

necessário se faz, propor alternativas pedagógicas coletivas que aproxime a 

compreensão humana dessa complexidade. Ao abranger as múltiplas faces da 

realidade dos sujeitos em situações de vida, o próprio trabalho docente a 

reconhece e a toma como objeto mesmo da educação.  

A intencionalidade dessa reorientação do ser/ estar/ interagir entre os 

sujeitos, seja do ponto de vista simbólico e intelectual como do ponto de vista 

material, não desconsidera a transcendência individual e a transcendência 

social, pois a superação das condições de subordinação/exploração/dominação 

tem de ser feita com o desenvolvimento da subjetividade, de nossa narrativa 

pessoal, da qualidade social do fazer docente, que possibilite reconstruir, 

reinventar o sentido da convivência consigo, com o meio e com os outros. 

Gera-se então um processo dialógico entre os diferentes sujeitos que escutam, 
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argumentam, confrontam e ressocializam idéias, posições, emoções e 

afetividades.  

Freire (1979, 1997, 2003) e Souza (200, 2004), elegem temáticas relativas 

às questões da modernidade versus pós-modernidade, ao discutir e conceituar 

os problemas da diversidade cultural (pluriculturalidade), da interculturalidade e 

suas implicações para os processos educativos, o que possibilita o 

estabelecimento de uma pós-modernidade crítica que redimensiona a 

seriedade necessária ao tratamento desta temática face à diversidade cultural. 

Não há saber maior ou menor, há saberes. No entanto, há que se admitir 

que povos que detém um conhecimento mais evoluído nas ciências, artes, 

tecnologias, etc., impõem com mais facilidade sua cultura enquanto 

justaposição. Nesse sentido, há que se considerarem os conhecimentos 

socialmente construídos pela humanidade dentro de uma criteriosa análise e 

de uma prática conseqüente, criando obstáculos à 

subordinação/exploração/dominação de uma cultura a outra, como resultado de 

um trabalho pedagógico coletivo de concepção coerente com os objetivos de 

uma educação dialógica, de uma prática educativa emancipatória que se 

alicerçam nas trocas simbólicas materiais/imateriais das diversas culturas, que 

objetivam suas subjetividades na ressocialização dos conhecimentos 

elaborados pelos sujeitos, possibilitado pelo diálogo intercultural. 

Os diferentes elementos pedagógicos que materializam essa competência 

da prática pedagógica docente na articulação dos saberes popular e científico, 

cuja interseção constitui os saberes escolares em conformidade com a cultura 

produzida nos diferentes espaços sociais, possibilitaram-nos aproximar dos 

fundamentos da abordagem dialética do materialismo-histórico, a análise de 

discurso enquanto práxis vivida na materialidade conceitual dos aprendentes.  

A pesquisa científica de natureza qualitativa realizou-se no campo (sala 

de aula), refletindo e analisando suas particularidades em um processo 

contínuo e articulado com a literatura (marco teórico), pela legitimação 

pedagógica em seu papel protagonista no que diz respeito à estruturação de 

uma prática pedagógica escolar da Educação de Jovens e Adultos, resultante 

da discussão que aproximou o conhecimento da realidade, numa produção 

singular que se dá num movimento de autonomia relativa dos saberes 



 22 

escolares ressocializados no diálogo intercultural de ensinantes e aprendentes. 

Necessário se faz construirmos uma prática pedagógica docente que 

reconhece, solicita e prepara o potencial humano dos sujeitos educacionais.  

A ressocialização objetiva a subjetividade coletiva dos sujeitos 

oportunizada no diálogo intercultural, no qual pode acontecer a transformação 

do conhecimento do senso comum na interlocução com o científico, podendo 

estimular o senso de pesquisa tanto do educador quando dos educandos. 

Novos conhecimentos são elaborados. 

Nesse contexto, buscamos encaminhar as possíveis interações, 

acompanhando as transformações teóricas internas no trânsito entre o discurso 

científico e os conhecimentos dos alunos, conformando a construção de novos 

saberes na escola, mediados pela ludicidade. 

O terceiro capítulo discute a ludicidade, dimensão humana, enquanto 

possível mediador na articulação dos saberes experiencial e científico, 

despertando o prazer e a motivação necessários à aprendizagem. Reconhecer, 

na “postura docente”, a possibilidade de negociação é pensar na possibilidade 

de construção da afetividade expressa nas relações solidárias mediadas pela 

ludicidade e desenvolvidas nos espaços escolares. 

A palavra, como recurso afetivo do(a) professor(a), está no âmago dessa 

construção, está no sensível e, nesse campo, estão também a frieza 

(afetividade negativa) e o calor humano (afetividade positiva). Ao utilizar a 

palavra enquanto recurso afetivo da prática docente, extrapolando a semântica, 

o docente amplia a postura do sujeito sob a ótica do conceito de práxis, pois 

este se constitui a si mesmo humano, humanizando a palavra.  

Compreende-se, então, a dimensão afetiva, requisito da humanização no 

diálogo intercultural, ressocializando idéias e práticas sociais, mediadas pela 

ludicidade, no confronto e no encontro dos saberes experienciais e científicos, 

possibilitando a construção de um novo conhecimento, um conhecimento 

diferente, oportunizado pela prática pedagógica, construído na vigilância crítica 

da cotidianidade da prática docente. Requisita, pois, que “a identificação das 

novas responsabilidades das práticas pedagógicas é [e seja] feita com o desejo 

de contribuir com a construção de formas mais agradáveis de convivência na 
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pluriculturalidade em que nos encontramos” (SOUZA, 2001, p. 10). É nessa 

construção que homens e mulheres, em busca permanente de sua 

humanização, estão inscritos. “Por isso buscávamos um método que fosse 

também instrumento do educando, e não só do educador, e que identificasse 

(...) o conteúdo da aprendizagem com o processo da mesma aprendizagem” 

(FREIRE, 1977, p.111). 

É nosso propósito, nesse momento, aprofundar a questão da ludicidade, 

que pode ter como uma de suas manifestações o lazer, como condição do 

desenvolvimento humano, estabelecendo uma aproximação entre o lazer e o 

lúdico. Compreendemos o ser humano “como obra de si mesmo, sempre 

incompleto e circunscrito às condições da sua vida real” (RÖHR, 2000, p. 2), 

que poderá se aproximar ou se afastar do seu destino, entendendo-o como 

algo a que tem que corresponder para buscar o sentido da vida ou criar um 

sentido para a vida. “Ninguém tem liberdade para ser livre: pelo contrário, luta 

por ela precisamente porque não a tem. (...) É condição indispensável ao 

movimento de busca em que estão inscritos os homens como seres 

inconclusos” (FREIRE, 1981. p. 35).  

A natureza exploratória da pesquisa reclama em seu processo novas 

possibilidades metodológicas, ou, ainda, sugere a necessidade de várias 

respostas ao mesmo desafio (FREIRE, 1981). Nesse sentido, a ousadia 

pedagógica se faz presente em nossa busca substantiva à máxima de Merleau-

Ponty de que, sendo a matéria grávida de sua forma, é possível eleger, como 

marco teórico, a pedagogia “FRANCISFREIREANA” (Paulo Reglus Neves 

Freire e João Francisco de Souza) como as lentes pelas quais enxergamos o 

nosso objeto.  

O “Seminário Educação, Teoria Social e Pedagogia”, acontecido de 13 a 

15 de dezembro de 2004, no auditório do Centro de Educação da Universidade 

Federal de Pernambuco, “rasgou o véu” que encobria a pseudoconcreticidade 

do nosso estar no mundo. 

Pedimo-nos desculpas, João, e a você pela postura subserviente 

internalizada em nossa consciência dominada e pela nossa não inscrição como 

sujeito produtor de nossos conhecimentos e de nossa práxis. Ao perceber-nos 

construindo “efetivamente” o nosso conhecimento, ressocializando-o numa 
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discussão coletiva, conseguimos compreender a nossa pertença ao mundo. A 

amplificação da incompletude da nossa compreensão transforma-se, então, na 

possibilidade de superação do nosso cotidiano, da nossa realidade. Tanto 

pelas leituras e interlocuções nos espaços escolares e em outros como pela 

ampliação das potencialidades de (re) construção da nossa práxis, 

internalizando agora em nosso discurso e na nossa prática, depois do “rasgo 

do véu”, a coerência Freireana. 

Sentimo-nos, assim, instigada a enfrentar nossos limites e apostar na 

nossa capacidade de superação, lembrando a sua fala em sala de aula quando 

você nos provocava: Teorias! Quem precisa? É necessário conhecê-las, mas 

não é só conhecer, descrever, explicitar as teorias. O que importa é o que você 

vai fazer com elas (ENCONTROS SEXTINOS da disciplina do Mestrado Prática 

Pedagógica na Educação de Jovens e Adultos, 2005). 

Concluindo que é possível uma Prática Pedagógica na Educação de 

Jovens e Adultos mediada por atividades lúdicas como dispositivos de 

diferenciação pedagógica, possibilitando o desenvolvimento e a concretização 

de alguns aspectos da ludicidade, enquanto uma dimensão fundamental do ser 

humano, sem o desenvolvimento da qual nunca seremos um ser humano 

integral nem estaremos frente a uma ser humano integral, homem ou mulher, 

velho, criança, jovem ou adolescente profissional dessa ou daquela atividade 

amoroso e expansivo. 

Eis um desafio para professores e professoras, enfim para educadoras e 

educadores de todas e quaisquer modalidades em que se concretizam os 

processos educativos, inclusive, portanto, também os escolares em quaisquer 

de seus níveis ou dimensões. 

E, por não saber expressar toda a nossa emoção traduzimos, no poema 

de Jaques Prévert, a orientação livre e consciente que nos oportunizou 

encontrar a substância do nosso objeto. “A ludicidade é, pois, a possibilidade 

de superação que o desafio promete no livre exercício de nossa ensinagem e 

aprendizagem”. 

 



 25 

Para pintar o retrato de um pássaro 
 

 

Primeiro pintar uma gaiola com a porta aberta 

Pintar, depois, algo de lindo, algo de simples, 

Algo de útil para o pássaro. 

 

Depois dependurar a tela numa árvore, 

Num jardim, num bosque 

Esconder-se atrás de uma árvore 

Sem nada dizer, sem se mexer. 

 

Às vezes o pássaro chega logo, 

Mas pode ser também que leve muitos anos 

Para se decidir. 

 

Não perder a esperança, esperar 

Esperar se preciso durante anos. 

A pressa ou a lentidão da chegada do pássaro 

Nada tem a ver com o sucesso do quadro. 

 

Quando o pássaro chegar, se chegar 

Guardar o mais profundo silêncio 

Esperar que o pássaro entre na gaiola. 

E, quando estiver lá dentro, 

Fechar lentamente a porta com o pincel. 

 

Depois, apagar uma a uma todas as grades, 

Tendo o cuidado de não tocar numa única pena do pássaro 

Fazer, depois, o desenho de uma árvore, 
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Escolhendo o mais belo galho para o pássaro. 

 

Pintar também a folhagem verde 

E a frescura do vento, a poeira do sol 

E o barulho dos insetos pelo capim no calor de verão 

E depois esperar o que o pássaro queira cantar. 

 

Se não cantar, mau sinal, sinal de que o quadro é ruim 

Mas se cantar, bom sinal, sinal de que pode assiná-lo. 

Então você arranca delicadamente uma das penas do pássaro e escreve seu 

nome num canto do quadro. 
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CAPÍTULO 1 
 

EU, SUJEITO E OBJETO DA PESQUISA 
 

ENSINANTE e APRENDENTE; são os sujeitos da sala de 

aula que investidos do desejo de si e do outro motivado 

por uma educação articulada as atividades sociais e as 

atividades práticas que se orientam para o mundo objetivo 

das coisas e dos fatos, desperta em si e no outro um 

movimento de busca que suscita o desejo de conhecer 

para preencher as lacunas de suas necessidades 

educacionais. É compartilhar um saber já existente e 

assimilá-lo a outros saberes gerando um espaço de 

liberdade, de criatividade e de confiabilidade onde o outro 

ousa experimentar, pois que, o erro não é mais fracasso, 

é incompletude de conhecimentos. Assim, a consciência 

crítica passa a assumir a ignorância como inacabamento 

e a partir dele, busca o conhecimento em plenitude. 
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CAPÍTULO 1 
EU, SUJEITO E OBJETO DA PESQUISA4 

 
Quanto mais me assumo como estou sendo e percebo a ou as razões 
de ser de porque estou sendo assim, mais me torno capaz de mudar, 
de promover-me, no caso, do estado de curiosidade ingênua para o 
de curiosidade epistemológica. Não é possível a assunção que o 
sujeito faz de si numa forma de estar sendo sem a disponibilidade 
para mudar. Para mudar e de cujo processo se faz necessariamente 
sujeito também. (...) O mundo não é. O mundo está sendo. (...) Meu 
papel no mundo não é só o de quem constata o que ocorre, mas 
também de quem intervém como sujeito de ocorrências. Não sou 
apenas objeto da história, mas seu sujeito igualmente5.  

Medos e esperanças, tudo vem agora à nossa mente, crise de 

identidade, de profissão, de vida, menos uma coisa: nascemos para ensinar, 

não ensinar por ensinar, mas ajudar a formar um cidadão que vivencie essa 

dimensão de sua humanidade e possa desenvolver e crescer em todas as 

possíveis dimensões do humano, configurando-se como um SER que acredita 

e não se demite do seu existir na busca de existir humanamente. 

Sobrevivo, mas só me realizo na sublime tarefa de ensinar, repartir, 

compartilhar, amar, experienciar, vivenciar coletivamente a construção de um 

conhecimento que não se encerre em si mesmo, mas que seja a porta central, 

não só para a tomada de consciência desse cidadão diante do mundo, mas, 

principalmente, perante si mesmo, no resgate histórico do seu pensar, sentir e 

agir no mundo e sobre ele, fazendo-se, como lembrava obstinadamente Paulo 

Freire, cada vez mais humano.  

A sua intervenção na realidade, enquanto sujeito construtor dos 

conhecimentos necessários para a sua intervenção, lhe permite, enquanto 

cidadão do mundo, acelerar o processo das mudanças sociais e pessoais, no 

qual o direito e a igualdade se inscrevem como princípio fundamental de seu 

cotidiano. 

O que nos levou a optar por esta pesquisa foi a nossa própria dificuldade 

em ensinar aqueles que são violentados em seus direitos constitucionais de 

“cidadãos” pela exclusão branca da “inclusão perversa” que não garante a 
                                                 
4 Manifesto Docente. 
5 (FREIRE, 2003, p. 39-40). 
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qualidade social da educação, do acesso e da permanência de aprendentes na 

escola no atual sistema educacional vigente no país, nem as condições de um 

viver decente. A “exclusão” que, às vezes, ao internalizar-se no eu educador, o 

faz, enquanto sujeito educador, demitir-se de si mesmo. Aquele que não 

percebe que, ao não ensinar, está contribuindo para o caos em que a 

sociedade está imersa. 

Não podemos, porém, deixar aos professores a responsabilidade de 

arautos do conhecimento, e só a elas e a eles ser atribuída a responsabilidade 

de consertar ou edificar a sociedade (NÓVOA, 1994). Mas conclamamos todas 

as educadoras e educadores a se inocentarem desse crime hediondo - de um 

sistema educacional inclusivo/excludente que não se responsabiliza pela 

ensinagem/aprendizagem de milhões de crianças, adolescentes, jovens e 

adultos que não tiveram acesso à escola ou dela foram expulsos mais cedo, 

criando um exército de analfabetos, ou que conforma o desvio que dá origem a 

programas para reduzir a defasagem do fluxo idade/série. Um sistema 

educacional que também não garante a valorização dos profissionais de 

educação, desconsiderando o regime jurídico único, ao não implantar uma 

política competente e inclusiva de Formação Inicial e Continuada, cujas 

condições salariais e de trabalho conspiram para a isenção da 

responsabilidade de comprometer-se com a construção permanente e contínua 

do conhecimento dos professores.  

Nós nos prestamos! É um jogo do qual participamos, não por 

efetivamente desconhecermos o que estamos sendo, mas sabendo 

principalmente “o porquê de estarmos sendo”, sem, no entanto, tentarmos 

reorientar o que queremos fazer de nós, que se traduz na prática que 

exercemos no cotidiano como sujeitos6 em totalidade. Não acreditamos que só 

nós pensemos assim... 

Quando aprovada em concurso recente, pensamos: é mais algum 

trocado para compor a renda da “sofressora”. Mas, quando nos deparamos 

com a turma da Educação de Jovens e Adultos (EJA), percebemos: é para isso 

que nós existimos! Nós queremos estar, contribuir, ajudar a formar esse 

                                                 
6 Tratamos, neste estudo, o conceito de sujeito no sentido filosófico: o ser individual real, que tendo qualidades, sofre 
ou pratica ações, portanto, um ser comunicante em permanente diálogo com sua ação. 
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cidadão que clama pelo direito inalienável ao conhecimento na sua totalidade, 

na sua plenitude de cidadão.  

Mas, logo também percebemos que era necessária a utilização de 

alternativas pedagógicas que possibilitassem uma educação dialógica que, 

nesse sentido, pressupõe uma ressignificação da própria função social do 

currículo, da significatividade da prática docente, da prática pedagógica escolar 

e da própria escola. Precisa configurar-se enquanto espaço que garante a 

melhoria da qualidade social da educação e da produção da cultura. 

Refletindo, pois, sobre a prática pedagógica e sua ressignificação, 

construímos nesse caminho a pressuposição de que a ludicidade poderia 

contribuir na promoção de relações solidárias, afetivas, que permitissem aos 

sujeitos a participação e o envolvimento na prática escolar de forma prazerosa, 

revelando e contribuindo para a construção das subjetividades que se 

objetivam enquanto conteúdo concreto da realidade e necessitam “de um 

conhecer solidário com o atuar e deste com aquele. É exatamente essa 

unidade dialética que gera um atuar e um pensar certos na e sobre a realidade 

para transformá-la” (FREIRE, 1981, p. 22-23). E que, em consonância com o 

projeto político-pedagógico da escola, sejam capazes de consolidar ações que 

promovam o ensino/aprendizagem e a permanência de todos, em especial 

daqueles que historicamente vêm sendo “excluídos” pelo sistema social e 

escolar: crianças em situação de risco, dificuldades de aprendizagem, distorção 

idade/ciclo/séries, adolescentes, jovens e adultos trabalhadores, 

homossexuais, pessoas com habilidades diferentes, entre outros. 

 

1.1 – DA INVESTIGAÇÃO DA PRÁTICA AO PROJETO DE PESQUISA 

A crítica atual à pesquisa social qualitativa no campo educacional, ao 

afirmar a tendência de valorização do subjetivo em oposição ao objetivo, é 

bastante primária. Ao se confrontar com a realidade concreta, o sujeito de 

comunicação consciente de seu estar no mundo afirma a palavra aqueles que 

jamais a tiveram. Daí a necessidade de reabilitar o subjetivo diante do objetivo, 

numa lógica de complementaridade, dialética, circunscrita às experiências que 

delineiam projetos e estratégias para que cada uma/cada um se (re)situe num 
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mundo social, dado que necessita transformar aquele em que se incluem o 

fenômeno e a prática educacionais, inclusive as escolares. 

Não são os sistemas fechados que determinam as práticas que 

conformam o conjunto aberto e plural que é continuamente refeito, ampliado, 

deslocado e problematizado durante as interações indivíduo/ sujeito/ mundo. A 

cisão entre teoria e prática se relaciona e se reproduz nas dicotomias ação e 

estrutura, subjetividade e objetividade, indivíduo e sociedade, corpo e mente.  

Nosso discurso deriva-se da reflexão das práticas sociológica e 

antropológica, de novas emergências em educação que contemplam, ao 

mesmo tempo, as dimensões social e individual dos processos educativos. “As 

técnicas (...) do método acabam por ser a estilização pedagógica do processo 

em que o homem se constitui e conquista, historicamente, sua própria forma: a 

pedagogia se faz antropologia” (FIORI, Introdução FREIRE 1981, p. 4). 

Nesse sentido, objetivamos analisar as relações entre teoria e prática, 

vivenciadas, no processo de cognição e invenção, na prática pedagógica 

escolar mediada pela ludicidade, propondo caminhos para se trabalhar, como 

possível, a complementaridade existente entre subjetividade e objetividade e as 

diferentes dimensões dos processos educativos, inclusive escolares.  

Acreditamos que as ações em educação possam dar continuidade ao 

seu repensar para contemplar, ao mesmo tempo, as dimensões social e 

individual dos processos educativos, refletidos na regularidade de 

permanências culturais e na regularidade das irregularidades presentes nas 

experiências individuais que ocorrem no processo de aprendizagem, para 

serem transformados e constituídos adequadamente a suas finalidades.  

Em termos metodológicos, o desenho do presente estudo se caracteriza 

como uma crítica à temática que nos propusemos discutir, para sugerir 

caminhos que permitam a ressignificação de dispositivos de diferenciação 

pedagógica que sejam vivenciados em diferentes processos e com diversos 

sujeitos, sem, portanto, reduzir a questão apenas a seus aspectos técnicos. 

Essa proposição didática se inscreve no campo de produção de conhecimentos 

que viabilizam como práxis social a máxima epistemológica de que qualquer 

técnica é uma teoria em ato. 
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Como explicitamos, este estudo desenvolveu um processo analítico que 

contribuiu com a construção de nossa identidade docente reflexiva e 

investigadora da própria prática.  

Na construção reflexiva da docência, conformamos situações didáticas 

que permitiram a articulação dos saberes popular e científico à saberes 

escolares, promovendo a evolução a novas sínteses, a um conhecimento 

diferente, ressocializado na interculturalidade dos sujeitos que se identificam na 

construção de relações solidárias que se manifestaram através das atividades 

lúdicas. 

Tomávamos como eixos teórico e metodológico da prática;  

� Promover o respeito às diferenças sociais e culturais, possibilitando a 

construção coletiva de um ambiente favorável à aprendizagem e ao 

ensino. 

� A intervenção da ludicidade na ação pedagógica como estruturante no 

processo de construção do conhecimento, extrapolando a dimensão 

técnica do fazer escolar, tomando como “sul” a reflexividade7 da prática, 

buscando tornar possível uma educação que não apenas se reduzisse 

ao ensino.  

� A organização da prática docente interagindo com aprendentes na 

construção do conhecimento e do sentido, apoiada em teorias e 

metodologias consistentes, visando contribuir na formação e 

desenvolvimento do ser humano em sua integralidade. 

A abordagem feita em termos de uma teoria da ação, tratando-se de um 

fazer específico que exigiu procedimentos e atitudes que se distinguiam da 

atividade diária dos seres humanos ante o mundo exterior, mediante uma 

prática pensada, analisada, reflexionada; uma investigação educacional 

dialógica, portanto, uma práxis. 

A Investigação-Ação Participante (SOUZA, 2006), ao pensar a prática por 

meio do conceito de práxis, adquire uma intencionalidade claramente 
                                                 
7 “A reflexividade é a raiz da objetivação”. A consciência apresenta e elabora o mundo imbricado dialeticamente com os 
“conteúdos concretos da realidade sobre a qual, exerce o ato cognoscente” (FREIRE, 1981. p, 22-23). 
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emancipatória na dimensão política da educação e da vida, bem como da 

pesquisa educacional que inaugura uma nova maneira de se realizar pesquisa 

aproximando o materialismo histórico dialético da análise de discurso, pois que 

homens e mulheres se humanizam, humanizando a palavra,  

Adotamos, nesta pesquisa, a técnica da análise de discurso proposta a 

partir da filosofia materialista, como praticada por Marx nas suas circunstâncias 

e nas de seu tempo que põe em questão, na prática das ciências humanas e 

no trabalho intelectual reflexivo, a possibilidade de apreendermos, por meio da 

análise dessas práticas, a produção de sentidos no cotidiano e as ideologias 

que os(as) aprendentes herdam do seu contexto histórico-social, mas também 

os ensinantes. 

� E, por conformar uma prática também do campo da linguística e 

da comunicação, a análise do discurso permite a sistematização 

dos textos utilizados no repertório dos sujeitos, enquanto 

construção social, sem perder de vista a interação da dimensão 

racional e afetiva.  

Na contemporaneidade, as situações se complexificam a cada dia, tanto 

na amplitude das relações humanas como nas mais estritas e cotidianas. As 

vivências que se efetivam nos espaços sociais, fundamentalmente na escola, 

se apresentam numa totalidade. A necessidade de superar as fronteiras entre o 

biológico, o humano e o social, hoje, se configuram em diferentes movimentos 

de professoras e professores que buscam, na pesquisa, a materialização 

possível de um pensamento científico que estabeleça uma referência relacional 

entre a cientificidade e os saberes populares nos processos educativos. 

Portanto, a transmissão e a conservação da herança cultural da 

humanidade se dão em sua reinvenção e constituem, no presente, uma função 

essencial da educação, em todas as sociedades. Necessária se faz, portanto, a 

discussão sobre a cultura que as produziu e as transforma. Temos que estar 

alertas ao apelo contido na seguinte afirmação de Adorno (1995, p. 11): 

“Quanto mais a educação se fechar ao seu condicionamento social, tanto mais 

ela se converte em mera presa da situação social existente”. 
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O conhecimento popular, aquele que decorre do saber da experiência, 

ou seja, saberes produzidos no cotidiano dos grupos humanos e expressos nas 

tradições acumuladas ao longo da história, constitui-se, de forma explícita, em 

conteúdos também escolares em confronto com o saber cientifico, na busca de 

um saber humano que contribua para as pessoas enfrentarem e garantirem 

positividade ao seu cotidiano. No entanto, a inexistência de uma base científica 

para a inclusão dos conhecimentos práticos, reconhecendo e identificando 

neles, inclusive, a origem do conhecimento que se fez científico depois da 

rigorosa investigação, tem fomentado um desperdício amplo de saberes 

fundamentais à existência humana e desqualificado a pesquisa social, inclusive 

a educacional. Ao objetivar a separação entre teoria e prática, eliminando o que 

não é quantificável nem obedece ao rigor matemático, a epistemologia 

predominante tem cometido um “genocídio de saberes importantes” para a 

educação e não tem resolvido as crises da própria epistemologia.  

No entanto, ao perceberem a crise no interior do paradigma, alguns 

investigadores Freire, Santos, Souza, Santiago, Calado, entre tantos outros 

têm desenvolvido uma reflexão sobre o seu objeto na busca de soluções.  

Novas crises são geradas, novos desafios identificados e superados. 

Evidencia-se a transformação do senso comum com base na ciência e da 

ciência que leva a sério o senso comum, pelo menos, como afirmava Gramsci, 

o seu núcleo de bom senso, para atender às expectativas e possibilidades de o 

sujeito transgredi-las, evoluindo para novas sínteses. Valida-se, então, 

segundo o nosso entendimento, o saber popular como correlato e capaz de 

dialogar com o saber científico.  Pois, como afirma Freire (2003, p. 31): 

Na verdade, a curiosidade ingênua que, “desarmada”, está associada 
ao saber do senso comum, é a mesma curiosidade que, criticizando-
se, aproximando-se de forma cada vez mais metodicamente rigorosa 
do objeto cognoscível, se torna curiosidade epistemológica. Muda de 
qualidade, mas não de essência. 

Nessa direção, vêm surgindo estudos e pesquisas sobre outras formas 

de educar, sobre outros processos educativos, sobre outras possibilidades de 

ensinar a aprender e aprender a ensinar. “A ação pedagógica é tão antiga 

quanto o próprio ser humano. Nasce com ele. É-lhe co-natural” (SOUZA, 2004, 

p. 54). Mas transforma-se nas crises sociais. 
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Santos (1989), discutindo ciência e senso comum, analisa “três atos 

epistemológicos fundamentais: a ruptura, a construção e a constatação” 

(SANTOS, 1989, p. 31), também um paradigma estabelecido pela ciência 

moderna (racionalista, bachelardiana), e ainda ”uma nova relação entre a 

ciência e o senso comum, uma relação em que qualquer um deles é feito do 

outro e ambos fazem algo de novo” (SANTOS, 1989, p. 40). Leva-nos a uma 

re-leitura sobre a crise de paradigma na contemporaneidade, tratando o senso 

comum como um conhecimento e salientando a sua positividade. “Se o senso 

comum é o menor denominador comum daquilo em que um grupo ou um povo 

coletivamente acredita, ele tem, por isso, uma vocação solidarista e 

transclassista” (SANTOS, 1989, p. 37), que, mesmo tendo embutido o 

preconceito da ciência, precisa reconhecer que, 

[se] é certo que o senso comum é o modo como os grupos ou classes 
subordinados vivem a sua subordinação, não é menos verdade que, 
como indicam os estudos sobre as subculturas, essa vivência, longe 
de ser meramente acomodatícia, contém sentidos de resistência que, 
dadas as condições, podem desenvolver-se e transformar-se em 
armas de luta (SANTOS, 1989, p. 37). 

Diante das questões da verdade (ciência) e da prática, Souza traz uma posição 

de Devalay (Apud SOUZA, 2004, p. 15) na qual ele afirma que 

A reflexão epistemológica em relação às ciências da educação oscila 
entre uma epistemologia da ciência que na pesquisa busca a verdade 
e uma epistemologia da prática que almeja a efetividade. Nos dois 
casos, essas epistemologias devem estar ao serviço da emancipação 
das pessoas. (...) As ciências da educação se alimentariam assim da 
incerteza de suas certezas. 

Portanto, o conhecimento pedagógico tem que responder à dupla 

exigência da verdade e da prática. Assim, começamos a refletir sobre a nossa 

prática, percebendo a necessidade de avaliá-la, inclusive para identificar a sua 

responsabilidade na conformação da prática pedagógica, o que nos levou à 

necessidade de identificar a concepção teórica desse fazer pedagógico. Foi 

exatamente refletindo sobre a prática e como nós vínhamos sendo (FREIRE, 

2003) que percebemos o quanto dela teoricamente nos afastáramos. Ao 

perceber-nos como estávamos sendo, não dava para continuar a mesma. Nós 

precisávamos conhecer para intervir como sujeito, como um  

ser humano que sente, pensa e age no e sobre o mundo em que vive, 
buscando – na leitura das palavras, das imagens, dos sons – 
compreender as relações econômicas, políticas, sociais e culturais 



 36 

que compõem a vida cotidiana de cada homem e de cada mulher. E 
os desafiam a transcender historicamente, a construir, na sua história, 
a história do mundo (SOUZA, 2004, p. 32).  

A gênese do projeto de pesquisa evidenciou-se a partir das reflexões, 

certezas e incertezas do fazer docente e da necessária aproximação à 

rigorosidade científica que validasse as hipóteses que havíamos construído em 

nossa prática.  

 

1.2 – A CONSTRUÇÃO DA HIPÓTESE 

Visitando as obras de João Francisco de Souza, identificamos, na 

reflexão sobre a prática, a possibilidade do exercício cotidiano do conteúdo da 

categoria ressocialização que, ao relacionar processos de recognição e 

reinvenção, propostos por Paulo Freire, amplia e cria possibilidades de 

ressignificar a prática pedagógica incluindo as atividades lúdicas como 

dispositivos de diferenciação pedagógica, possibilitando ao ser humano o uso 

dessa sua dimensão insubstituível na sua construção como humano. 

Nesse processo de busca de autonomia do sujeito8, ao fazer uso de 

conhecimentos e informações, em diversas situações que tem de resolver no 

seu cotidiano, instrumentaliza-os a serviço de sua humanização enquanto 

projeto de vida. E nesse diálogo, na recognição de conhecimento e na 

reinvenção da aprendizagem e da vida acontece a ressocialização (cognição, 

ética, estética, política, técnica) na territorialidade da sala de aula com seus 

sujeitos que abrem espaço para a re-elaboração crítica de nossas práticas 

docentes e discentes.  

Nessa perspectiva, a abordagem que “suleou” esta pesquisa recorreu a 

um enfoque metodológico que permitiu a experimentação, nas dimensões 

axiológica, epistemológica e ética do pedagógico, imbricada com a 

interação/ludicidade, afetividade/intersubjetividade, ação/reflexão/ação 

transformadora da prática docente e, quiçá, também da pedagógica. 

                                                 
8 Tratamos, neste estudo, o conceito de sujeito no sentido filosófico – “Filos. O ser individual real, que se considera 
como tendo qualidades ou praticado ações” (HOLANDA:2000:652) - e entendido à luz da norma oficial como o 
indivíduo que faz ou sofre a ação – “Gram. Termo da oração a respeito do qual se anuncia alguma coisa e com o qual 
o verbo concorda”(HOLANDA:2000, p. 652), portanto um ser comunicante em permanente diálogo com sua ação. 
Souza considera que o sujeito constrói-se “na busca de uma instância integradora da vida social” (2004, p, 78), como 
também na diversidade de identidades que precisamos assumir em diferentes experiências socioculturais. 
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No livro Pedagogia da autonomia, Paulo Freire (2003, p. 38-39) nos faz 

refletir sobre a criticidade e cientificidade da nossa prática ao afirmar que 

A prática docente crítica, implicante do pensar certo, envolve o 
movimento dinâmico, dialético, entre o fazer e o pensar sobre o fazer. 
O saber que a prática docente espontânea ou quase espontânea, 
“desarmada”, indiscutivelmente produz é um saber de experiência 
feito, a que falta a rigorosidade metódica que caracteriza a 
curiosidade epistemológica do sujeito. Este não é o saber que a 
rigorosidade do pensar certo procura (...) O de que se precisa é 
possibilitar que, voltando-se sobre si mesma, através da reflexão 
sobre a prática, a curiosidade ingênua, percebendo-se como tal, se 
vá tornando crítica (...) É pensando criticamente a prática de hoje ou 
de ontem que se pode melhorar a próxima prática. O seu 
“distanciamento” epistemológico da prática, enquanto objeto de 
análise, deve dela “aproximá-lo” ao máximo (...) Quanto mais me 
assumo como estou sendo e percebo a ou as razões de ser de 
porque estou sendo assim, mais me torno capaz de mudar, de 
promover-me, no caso, do estado de curiosidade ingênua para o de 
curiosidade epistemológica.  

Fomos instigada a interrogar a prática no cotidiano educacional 

enquanto saberes que se entrecruzam e se somam na possibilidade de refletir 

e agir nela (FREIRE, 2003; SOUZA, 2004) sob a ótica do paradigma da 

interpelação9, que permite “que se reabilitem as potencialidades formativas”, ao 

considerar os aprendentes como a presença da comunidade na escola, “razão 

pela qual as relações que se estabelecem com a comunidade derivam 

prioritariamente das relações pedagógicas e sociais que ela estabelece com os 

alunos” (CORREIA, 1999. Apud  SOUZA, 2004, p. 96).  

Nessa perspectiva, provocam-nos Souza (2004) e Cortesão (2000), ao 

indagarem como dar visibilidade à significação das práticas pedagógicas, de 

forma a “contribuir, formando uma educadora e um educador comprometidos 

com a construção de outras relações econômicas, políticas, institucionais, 

interpessoais, emocionais e cognitivas (SOUZA, 2004, p. 13), e a identificar 

“circunstâncias [em que] se movimenta o professor entre atividades de 

tradução, da produção de conhecimento, e as atividades de estímulo ao ofício 

de investigar” (CORTESÃO, 2000, p. 11).  

O ser humano tem como uma de suas tarefas preparar-se e preparar 

homens e mulheres para a sua transformação, o que parece só ser possível 

por meio do diálogo entre as singularidades dos sujeitos para possibilitar a 

                                                 
9 No paradigma da interpelação, “as lógicas de exterioridade e da continuidade se subordinam às preocupações 
relacionadas com a gestão de uma conflictualidade que não anule, mas seja interpelante das diferenças” (CORREIA, 
1999 apud SOUZA, 2004, p. 96). 
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unidade na diversidade (FREIRE, 1983. SOUZA, 2004). A educação se 

inscreve como um princípio que concorre a essa unidade, protagonizando a 

luta pela garantia dos direitos sociais, inclusive a partir de processos capazes 

de garantir as aprendizagens necessárias a uma vida decente. 

A reflexão sobre a transculturação10, enquanto uma transfiguração do 

humano da humanidade, da natureza, aponta para a necessidade de 

dialogização de “nossas sociedades”, de “nossos Brazis”, da nossa pertença 

mundial, da interlocução pluricultural pela interculturalidade, atentando às 

várias linguagens de nossa continentalidade/intercontinentalidade, na 

mediação e troca das vivências culturais e educacionais que politicamente 

articulem e organizem as sociedades no resgate e afirmação de nossas 

identidades culturais diante da diversidade que nos unifica pelas diferenças. 

Essas perspectivas, hipóteses de nossa Dissertação, obrigam-nos a 

buscar as possibilidades de uma professora crítica e investigadora de sua 

própria prática.  Foi isso que experimentamos, durante um semestre em sala 

de aula, e aqui apresentamos os resultados de nossos fazeres e pensares. 

 

1.3 – PROFESSORA INVESTIGADORA CRÍTICA DE SUA AÇÃO 

A professora investigadora-autora, sujeito crítico, na atualidade ganha 

visibilidade como dispositivo necessário à ação no contexto socioeducativo e, 

“se se admite que este tipo de prática é possível no nível universitário e 

secundário, muito mais facilmente se poderá praticar no ensino básico e infantil 

em que a pressão social pela aquisição simples de conteúdos 

compartimentados é, como Bernstein demonstrou11, muito menor 

(CORTESÃO, 2000, p. 71). 

O pensar a prática por meio do conceito de práxis fundamenta uma nova 

maneira de se realizar a Investigação-Ação Participante (SOUZA, 2006), que 

                                                 
10 “A transculturação não nega a permanência ou a reiteração de singularidades ou identidades. Ao contrário, muitas 
situações de interdependência e tensão favorecem a recriação dessas e de outras particularidades. Acontece que a 
transculturação pode propiciar a decantação de elementos, traços ou potencialidades insuspeitados antes do 
intercâmbio” (IANNI, 2000 apud SOUZA, 2004, p, 69) 
11 Conceito variável de Bernstein do “bom professor” e de “educação de qualidade” (Bernstein Op.cit Cortesão, 2000, p. 
71). Ver Bernstein, “a estruturação do discurso pedagógico, classe, códigos e controle”, Petrópolis, Vozes:1996. 
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adquire uma intencionalidade claramente emancipatória na dimensão política 

da educação e da vida, bem como da pesquisa educacional. 

O que se tenta é ensinar a fazer pesquisa [...]. Bourdieu acrescenta 
que não é possível ensinar um ofício, sem adquirir os princípios 
fundamentais de uma prática [que] incute confiança, dá o exemplo e 
corrige, ao enunciar uma situação, os preceitos aplicados ao caso 
particular (BOURDIEU, 1989, p. 21 apud CORTESÃO, 2000, p. 72). 

A abordagem feita em termos de uma teoria da ação, sem abandonar a 

busca da verdade, evidencia que se trata de um fazer específico que exige 

procedimentos e atitudes diante do mundo exterior e que se distingue da 

atividade diária dos seres humanos. Uma prática pensada, analisada, 

reflexionada, portanto, uma práxis. Ao elegermos a ludicidade como categoria 

central de nosso estudo, compreendemos a necessidade de explicitar como 

entendemos esse conceito. 

CHEPTULIN (1982:337-338) afirma que “do ponto de vista do 

materialismo dialético, a realidade é o que existe realmente e a possibilidade é 

o que pode produzir-se quando as condições são propícias”. De modo que 

qualquer esquema possui apenas função analítica de apresentação. As 

categorias possibilidade e realidade, essência e fenômeno que são algumas 

expressões das leis ou princípios do materialismo histórico dialético, 

apresentam-se e articulam-se as categorias quantidade e qualidade, causa e 

efeito, forma e conteúdo, necessário e contingência, vez que se relacionam, se 

interpenetram.  

Categorias e instrumento de análise que reconhecem a perspectiva da 

hermenêutica-dialética como a mais capaz para “(...) dar conta de uma 

interpretação aproximada da realidade” (MINAYO, 1996:231). Pois que, a 

capacidade da matéria de transitar de algo ou de um estado qualitativo a outro 

tem existência no real como propriedade e possibilidade de transformar em 

realidade a possibilidade (CHEPTULIN, 1982). Assim, compreendemos o real 

como uma possibilidade já realizada e a possibilidade como uma realidade em 

potencial.  

“Se qualquer possibilidade só se transforma em realidade quando 
existem condições determinadas, podemos, conhecendo essas ou 
aquelas possibilidades, interferir no curso objetivo dos 
acontecimentos e, criando artificialmente as condições requeridas, 
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acelerar ou refrear sua transformação em realidade” CHEPTULIN 
(1982, p. 340).  

Ao discutimos a categoria ressocialização estudada por João Francisco 

de Souza, assumimos que “pensar é posicionar-se” (CHEPTULIN, 1982:82), 

por isso, ao adotar a perspectiva da hermenêutica-dialética, assumimos na 

construção de nossa categoria central, a ludicidade, os pares dialéticos 

realidade/possibilidade e essência/fenômeno como expressões das leis ou 

princípios do materialismo histórico dialético e que podemos percebê-la, 

segundo Freire (1981), como uma investigação educacional dialógica.  

Não se trata de teorizar sobre os seus fundamentos, mas sim de 

explicitar suas características epistemológicas e metodológicas que norteiam 

nossos propósitos, enquanto investigadora educacional. Portanto, formular 

também seus pensamentos. 

Nessa perspectiva, reafirmamos a abordagem que orientou esta 

pesquisa, qual seja, repetimos, um enfoque metodológico que permite a 

experimentação, nas dimensões axiológica, epistemológica e ética do agir 

pedagógico, imbricando a intersubjetividade/afetividade, ludicidade/interação, 

ação/reflexão/ação transformadora na/da prática docente e pedagógica, 

portanto também do discente e, quiçá, dos gestores e das relações de 

conhecimento/conteúdo. 

Essa possibilidade de refletir, agir, constatar, rever, olhar para perceber 

agora o antes não visto, pensar o descoberto, criar outros caminhos na 

reinvenção da prática foi o que tentamos experimentar (SOUZA, 2004). Nessa 

perspectiva situa-se “o caso das práticas que visualizam a participação, 

investigação e ação educativas como momentos de um mesmo processo” 

(GAJARDO apud BRANDÃO, 1984, p. 15), não negando o anterior, mas 

recuperando o anterior ressignificado, ressocializado e reincorporado em um 

novo projeto (SOUZA, 2004). 

 

 

 



 41 

1.4 – PROBLEMÁTICA DE PESQUISA 

A problemática da investigação foi a ludicidade em articulação à prática 

pedagógica escolar, na mediação entre os saberes popular e científico e um 

saber elaborado pelos sujeitos dessa prática na ressocialização de suas vidas 

e recognição de seus discursos. Percebemos que, assim, se pode, na prática, 

favorecer os aprendentes da Educação de Jovens e Adultos na construção de 

sua aprendizagem, do seu conhecimento, de forma prazerosa. 

Ao possibilitar o estabelecimento de relações amistosas e solidárias, a 

ludicidade, além de proporcionar uma maneira diferente de ensinar e aprender, 

contribuiu de maneira efetiva à criação de um ambiente favorável no processo 

de ensino e de aprendizagem, que se forjou nas relações vivenciadas nos 

espaços escolares pelos seus sujeitos. Decorre de nossa prática a 

necessidade de interrogar os limites e as possibilidades dessa articulação, 

numa situação experiencial de uma teoria da prática e da ciência.  

Exporemos, então, ao longo deste trabalho, o que nos foi possível 

construir a partir de uma prática pedagógica escolar mediada pela ludicidade. 

Ainda que a instituição, enquanto sujeitos gestores, não se fizesse tão 

presente, não impediu a articulação dos saberes popular e científico, a ação 

docente e discente, evoluindo para novas dinâmicas, além de proporcionar a 

construção de conhecimentos/conteúdos na Educação de Jovens e Adultos. No 

entanto, mesmo ausente, a instituição não deixa de ser o grande pan-óptico a 

acompanhar cada passo do processo.  

Dessa forma, configuramos como nosso objeto de estudo a Prática 

Pedagógica Escolar mediada pela Ludicidade na Educação de Jovens e 

Adultos. Com isso, estamos procurando contribuir para a elaboração de uma 

teoria da prática pedagógica escolar, enquanto ação coletiva de seus diversos 

e diferentes sujeitos, mediada pela ludicidade na Educação de Jovens e 

Adultos. Identificavam-se, nas situações didáticas mediadas pela ludicidade, 

contribuições efetivas para a aprendizagem da professora e dos alunos. Ao 

longo da Dissertação, buscaremos explicitar a contribuição da ludicidade na 

promoção de práticas interativas que facilitaram a construção da 

aprendizagem. 
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Assim, podemos afirmar que as atividades lúdicas, como elementos 

estruturadores nos/dos projetos de ensino na Educação de Jovens e Adultos, 

contribuem com as diferentes linguagens no estabelecimento de práticas 

diferenciadas que forneçam subsídios para a elaboração de uma teoria da 

prática pedagógica na qual se salienta a prática didática que emerge do/no 

próprio processo de aprendizagem e ensino. 

No nosso experimentar e aprender, na busca de novas alternativas 

pedagógicas que pudessem ajudar a desvelar o interior, o cerne de nossa 

prática docente, revelou-se a Investigação-ação Participante, pesquisa de 

natureza fenomenológica dialética, na qual os sujeitos envolvidos inscrevem-se 

como participantes ativos da ação de investigar.  

Realizamos a pesquisa em 2005, com uma classe do módulo II da 

Educação de Jovens e Adultos, organizando uma prática pedagógica mediada 

pela ludicidade, numa escola municipal. 

 

1.5 - A INSTITUIÇÂO / SUJEITO INSTITUCIONAL 

Essa escola municipal, campo da ação e da pesquisa, localiza-se no 

bairro de Massangana, antigo bairro de Massaranduba, no município de 

Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco.  

O espaço físico da escola se compõe de: quatro salas de aula precárias 

(cujo espaço básico não comporta o número de alunos por metro quadrado, de 

acordo com a legislação vigente); dois banheiros para alunos e alunas; uma 

secretaria; uma saleta que funciona como diretoria; e um banheiro para os 

servidores(as). Carece a escola cenário deste estudo de água potável para o 

consumo dos alunos, de material didático voltado para a modalidade Educação 

de Jovens e Adultos, por ser, nos turnos matutino, intermediário e vespertino, 

especificamente, de séries iniciais do Ensino Fundamental.  

No ano letivo de 2005, a matrícula ascende a um total de 363 (trezentos 

e sessenta e três) alunos e alunas assim distribuídos: 309 (trezentos e nove) 

matrículas na Educação Infantil e nas séries iniciais da Educação Fundamental 

e 54 (cinqüenta e quatro) na Educação de Jovens e Adultos. A escola funciona, 
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portanto, em quatro turnos: das 7 às 11 horas; das 11 às 15 horas; das 15 às 

18:40 horas; e das 18:40 às 22 horas. 

O corpo dos servidores compõe-se de: 1 (uma) diretora; 1 (uma) vice-

diretora; 2 (duas) coordenadoras pedagógicas; 1 (uma) secretária; 12 (doze) 

professoras de Educação Infantil e séries iniciais de Ensino Fundamental; 2 

(duas) professoras da Educação de Jovens e Adultos; 4 (quatro) auxiliares 

administrativos; 2 (dois) auxiliares de serviços gerais; e 2 (duas) merendeiras. 

Como instrumentos de democratização da gestão, trabalha-se com o 

Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE), o Projeto Político-Pedagógico e 

há um Conselho Escolar formalizado. 

A respeito desses instrumentos de democratização da gestão, há a 

necessidade de apontar a discussão insuficiente que subjuga o caráter 

emancipatório que poderia se dar numa reflexão crítica e coletiva frente à 

possibilidade de desenvolver a qualidade social do ensino, enquanto lastro do 

projeto-político pedagógico e alicerce na formulação do Plano de 

Desenvolvimento da Escola, que oportunizasse a otimização dos parcos 

recursos da escola, priorizando ações eficazes à consecução dos objetivos e 

metas propostos pela comunidade educativa. Como também a necessária e 

possível discussão de nossas escolhas das metas socioeducacionais – em 

uma aproximação necessária com a comunidade social a fim de promover um 

diálogo entre as expectativas das comunidades social e educativa – na busca 

de um projeto educativo que atenda ao coletivo dos atores que participam do 

processo, atualmente ainda pouco reflexivo, em virtude da organização do 

trabalho que não atende, entre outros: 

� ao tempo suficiente para os encontros; 

� à entrega, com antecedência, de documentos e textos a 

serem discutidos numa determinada reunião, para a reflexão 

sobre possibilidades educativas no cotidiano escolar; 

� à discussão e reflexão nos turnos em preparação para a 

reunião geral, com as prioridades educacionais elencadas 

pela comunidade educativa para consecução de suas metas; 
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� à reunião de diferentes naturezas (administrativa e 

pedagógica) em um só momento. 

Essas ausências impedem uma reflexão séria da comunidade educativa 

sobre a necessidade de se pensar coletivamente a escola; de se posicionar 

frente às propostas do cumprimento “mínimo” dos parcos recursos designados 

à escola, em apoio aos projetos escolares; de como elaborar um plano de 

escola que atenda a uma atitude de vigilância crítica e permanente do nosso 

fazer pedagógico; da reflexão sobre a concepção de educação que permeia 

nossas práticas; da responsabilidade por uma educação emancipatória que nos 

dê condições de acreditar que estamos participando, ativamente, na formação 

de nossas vidas e da sociedade. 

A construção coletiva de uma concepção educacional que sirva de base 

à prática pedagógica da escola possibilitaria à gestão escolar condições de 

vivenciar coerentemente uma educação emancipatória, superando o 

engessamento burocrático de sua prática. Na cultura da escola se verificam 

diferenças conceituais nas diversas práticas nela desenvolvidas, o que 

permitiria um amplo e rico debate se as condições para isso fossem criadas. 

Garantiria uma aproximação teórica sem uniformidades, superando práticas 

contrárias à emancipação, ao viabilizar o diálogo entre os diferentes, ao tempo 

em que permitiria a construção de alguns objetivos comuns sem os quais é 

impossível uma prática pedagógica enquanto ação coletiva dos diversos e 

diferentes sujeitos que compõem a escola. Mas, além dos sujeitos gestores 

(prática gestora), queremos fazer algumas considerações sobre os sujeitos 

aprendentes ou a prática discente. 

 

1.6 – OS SUJEITOS DISCIENTES 

Não havendo na escola atividades voltadas para o engajamento dos 

sujeitos da comunidade que dela participam direta ou indiretamente, a 

instituição restringe-se a encontros administrativos pontuais e fragmentados 

por turnos, impossibilitando uma discussão mais ampla sobre as tarefas da 

escola pela comunidade educativa. 
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Em sua maioria, o coletivo de alunos advém do entorno geográfico da 

escola, formado por indivíduos de classe popular de baixa renda, em grande 

parte, de pardos e negros, oscilando de 16 a 58 anos de idade, conformando 

um total de 26 (vinte e seis) alunos dos quais 22 (vinte e dois) têm freqüência e 

quatro são tidos como desistentes; em dois níveis de escolarização, segundo a 

organização da EJA naquela escola: 8 (oito) alunos do Módulo I (ciclo que 

atende a 1ª e 2ª séries do Ensino Fundamental) e 14 (quatorze) do Módulo II 

(ciclo que atende à 3ª e 4ª séries do Ensino Fundamental).  

Em face da necessidade de sobrevivência, os alunos da Educação de 

Jovens e Adultos que trabalham em jornadas ampliadas, explorados e com a 

exigência da multifuncionalidade nas atividades de atendentes a carregadores, 

chegam à escola esgotados em suas possibilidades. Mesmo assim, ao 

chegarem à sala de aula – e o fazem por diversos motivos –, não tendo sido 

exercitados a pensar, a refletir sobre o processo de aprender a ser, não 

compreendem que possa ser trabalhada a sua formação na perspectiva de 

uma educação prazerosa, que os(as) encaminhe na busca da aprendizagem, 

na interpretação da realidade e na sua compreensão de mundo expressando-o 

nas diferentes linguagens (verbal, matemática e artística). 

Ao iniciarmos o ano letivo, optamos pelas linguagens enquanto forma 

maior de expressão que favorece a comunicação popular, fazendo analogias 

com suas vivências, com o objetivo de apresentação e ressocialização dos 

alunos para que pudessem vir a ser um grupo de aprendizagem coletiva. 

Com a música Matuto no cinema, do disco Paisagem do Interior I, de 

Jessié Quirino, começamos, de uma maneira que pensávamos prazerosa, uma 

conversa, discutindo o sentido da linguagem, a sua informação e formação no 

desenvolvimento de nossas habilidades e competências orais, possíveis na 

comunicação. Nessa conversa, discutiu-se sobre as expectativas dos 

aprendentes em relação à escola, à aula, a seus interesses e aos motivos que 

os trouxeram de volta ao ambiente escolar. 

Uma aluna declara, sujeito N° 10: “Só quero aprender a ler e escrever 

para tirar a carteira de motorista. Sei pegar o ônibus, ir para Recife e resolver 

minhas coisas”. 



 46 

Compreendemos, na fala da aluna, um mapa marcado por símbolos – 

seja o “desenho” do nome do destino do ônibus, sejam os ícones nacionais/ 

internacionais que habitam o nosso cotidiano (Igrejas, Correios, Shopping, Mac 

Donald, Habybs, etc) – que lhe facilitam o deslocamento, a linguagem que 

favorece a comunicação, independente da grafia ou da norma oficial da escrita. 

Percebemos, também, a guetização da chamada periferia, onde habitam 

os chamados populares, nas dimensões sociais, econômicas, culturais e 

educacionais e a exclusão, a que inconscientemente, se submetem, ao não se 

relacionarem com o nacional, o internacional, com o universo, até por 

entenderem limitadamente seu pertencimento, a sua identidade e a sua cultura.  

Apresentamos, então, o conteúdo educacional escolhido por nós para a 

semana: CULTURA. Para isso, contamos a história do ser humano, dos 

números e das teorias da “criação”. Buscando no diálogo a noção de mundo 

que perpassava o cotidiano social dos aprendentes, começamos com a 

seguinte citação: “No princípio Deus criou o céu e a Terra. A Terra, porém, 

estava informe e vazia, e as trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de 

Deus movia-se sobre as águas. E Deus disse: Exista a luz. E a luz existiu” 

(GÊNESIS, 1- 1:3). 

Partindo desse cenário, começamos a discutir como eles imaginavam o 

mundo na criação. E o homem, como vivia no início dos tempos? Como esses 

homens e mulheres se organizavam em sociedade? A religiosidade começou a 

pautar as opiniões. Diante disso, fizemos a seguinte provocação: se hoje temos 

tecnologia para obter informações do que acontece do outro lado do mundo, 

como seria isso possível no começo do mundo? No tempo do descobrimento 

do Brasil, quantos dias uma notícia levaria para chegar do lugar em que os 

portugueses aportaram ao seu ponto de Partida, Portugal? Se, em nosso país, 

Deus é chamado por vários nomes - Deus, Jesus, Javé, Oxalá, Messias -, em 

outra parte do mundo que os aprendentes não conheciam, como Deus seria 

chamado? 

Os alunos não conseguiram vislumbrar a existência remota da espécie 

humana, exceto pela dogmatização religiosa. Têm uma idéia romântica do ser 

humano nas cavernas. Apresentaram uma compreensão a-histórica da 

evolução da cultura humana. “Diante desse chão”, como diz a professora Mª 
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Eliete Santiago, pedimos que os aprendentes resgatassem, na memória ou 

com pessoas mais velhas, a cultura existente nas várias épocas, de acordo 

com a idade dos aprendentes, que oscilava de 16 a 58 anos.  

No terceiro momento de nossa aula, discutimos como seria a nossa 

organização na sala de aula, durante o ano letivo, e, na univocidade 12 de 

nossa pluriculturalidade, estabelecemos o nosso contrato didático, que consta 

de regras simples para a organização de nosso cotidiano:  

� Início das aulas às 19 horas (o horário estabelecido pelo 

sistema escolar inicia às 18h40, o que impossibilita a chegada de 

alunos(as) do trabalho (em sua maioria, eles terminam a sua 

jornada de trabalho às 18 horas). 

� Maioria das tarefas feitas em sala de aula. 

� Tarefas de casa no final de semana. 

� Atenção no momento da explicação dos conteúdos. 

� Diversificação de tarefas de acordo com os níveis de 

aprendizagem. 

Assim, finalizamos a aula na certeza de que todos tinham concordado 

com a organização de nosso fazer-escolar. 

Retomamos, no dia seguinte, a discussão fazendo um pequeno resgate 

da aula anterior e, desenvolvendo a temática “a religião tenta explicar”13, 

levantamos os seguintes assuntos: religiões do ocidente e do oriente; a 

significação de Deus para os diversos povos da Terra; a evolução da espécie 

humana; o jogo (brincadeiras) dos animais; e a cultura do homem na pré-

história. 

Foi preciso, em dado momento, ordenar a discussão, fazendo inscrições 

de fala, tendo em vista as múltiplas compreensões impostas pela tendência 

religiosa dos alunos, uma vez que a sua compreensão de evolução humana 

subjazia a esses princípios religiosos de forma dogmática. Para os católicos e 

                                                 
12 Busca de certo consenso na diversidade de vozes plurais conformando a pluriculturalidade dos sujeitos presentes 
para conformar, no caso, uma certa unidade que seria representada pela  sala de aula conformando um grupo de 
aprendentes, professora e alunos.  
13 Livros de Ciências Sociais e de Ciências Naturais da Coleção didática NUPEP/UFPE. 
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evangélicos a visão de Adão e Eva no paraíso dava conta da teoria. Para os 

adeptos do espiritismo, sendo a terra um lugar de prova e expiação, assumiam, 

com Allan Kardec, a teoria de que éramos egressos de Capela, uma grande 

estrela, que recambiou para a Terra alguns espíritos que não acompanharam 

sua evolução. A confusão estava formada. 

A religiosidade não alcança a racionalidade nos alunos. O dogmatismo 

explícito nas diversas religiões que compõem o universo da escola, de certa 

forma, impede a reflexão sobre as teorias apresentadas. Ao serem estimulados 

a pensar, a dar sua opinião a partir do conhecimento de sua realidade, não 

houve reflexão, só dogma. E, não estando acostumados a refletir, ao poderem 

fazê-lo, precisam de um tempo para assimilar aspectos da história que não 

conheciam, para poderem ter elementos para se expressarem sobre o assunto. 

Sendo a linguagem o conteúdo instrumental mais importante a ser 

trabalhado no início de nossas atividades, a utilização do quadro de giz se deu 

na medida em que servia para apresentar esquemas de explicação, havendo 

poucas atividades copiadas no quadro. 

Levando-se em conta a tarefa da aula anterior, sobre a vivência de 

pessoas mais velhas ou mesmo a partir do conhecimento da cultura dos 

aprendentes, pedimos para explicarem os resultados de suas pesquisas, para 

que pudéssemos refletir e relacioná-los com os costumes e hábitos da 

modernidade. 

As narrativas apresentadas fundavam-se na formação da família, no 

trabalho na agricultura e no subemprego na cidade, no êxodo rural e urbano 

devido às dificuldades econômicas e sociais enfrentadas pelas famílias, no 

trabalho infantil e no abandono da escola. 

Tomando o trabalho humano dentro da história, a discussão abrangeu o 

início do trabalho, desde a libertação das mãos do homem à transformação da 

natureza, tendo por base os discursos dos alunos.  

Enfim, assistimos ao filme “LUTERO”, como forma de ampliar 

ludicamente a discussão, revisando as causas da ruptura com a Igreja Romana 

e suas principais conseqüências, como a democratização da leitura da Bíblia, 
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as relações estabelecidas entre trabalho e poder e a interpretação da verdade 

bíblica pelo próprio sujeito. 

Na reflexão sobre a religiosidade, um aprendente trocou de escola; 

entendendo que a professora era contra Deus, transferiu-se. 

Optar por uma educação dialógica é uma construção difícil numa cultura 

escolar que exige o ler, o escrever e o contar descontextualizados das 

situações cotidianas, reproduzindo o modelo repetitivo, de memorização, há 

muito estabelecido.  

A instituição na prática pedagógica do diálogo, do qual a literatura 

pedagógica muito fala, mas a escola pouca atenção lhe dá e a ele nenhum 

valor atribui, pode se revelar na ação educacional como instrumento de 

libertação ou de manutenção das desigualdades sociais. A possibilidade de 

fortalecimento dessa dimensão da prática nos processos educativos precisa 

instigar e engajar os sujeitos nas discussões pedagógicas que tenham como 

trabalho educacional a humanização de pessoas, oportunizada por um ensino 

de qualidade social que prepare os sujeitos para responderem às tarefas que o 

mundo solicita. No entanto, minimizada às exigências administrativas, via de 

regra, essa dimensão da prática pedagógica tem se ausentado da co-

responsabilidade no gerenciamento do ensino e da aprendizagem nas escolas 

públicas. 

Um sujeito que não concordou com a nossa abordagem metodológica, 

dirigiu-se à direção como representante síntese da instituição como forma de 

ver atendido o seu pleito: 

Sujeito N° 11:“A professora não dá aula, só conversa. Eu quero dever 
no quadro. Eu quero aprender a ler e a escrever. Não vim para [a] 
escola para aprender a conversar e a brincar”. 

Baseada no depoimento da aluna e na certeza de que “não se pode 

conversar mais que 30 minutos com eles”, independente do conteúdo 

trabalhado e da metodologia utilizada em sua abordagem, entendia que a 

professora deveria encher o quadro com tarefas, evitando reclamações 

oriundas de uma prática docente diferente. Assim, fomos orientada pela 

direção. 
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A instituição, alheia a uma educação crítica, abdica de sua função social 

de preparar os sujeitos com vistas a uma educação ao longo da vida, 

reduzindo-se ao imediatismo de uma didática puramente instrumental.  

 

1.7 – O SUJEITO DOCENTE (PRÁTICA DOCENTE)/ CONSTRUÇÃO DOS 

CONHECIMENTOS/ CONTEÚDOS 

Concomitatemente à entrega dos livros didáticos adotados pela rede 

municipal, editados pelo NUPEP/UFPE, ampliava-se no Curso de Mestrado a 

discussão sobre as teorias da educação estudadas nas disciplinas 

Fundamentos Psicológicos da Educação e Teorias da Aprendizagem e 

Fundamentos Socio-Econômicos e Políticos da Educação, com o Prof. Artur 

Morais e com o Prof. João Francisco de Souza que, evidentemente, exigiam a 

mesma prontidão dos nossos esquemas cerebrais. Como professora e aluna, 

sujeito e objeto da pesquisa fomos experienciando e refletindo14 sobre o 

ensinar e o aprender, e o mais importante, em contínua interlocução com a 

academia sobre a possibilidade de superação dos problemas encontrados no 

cotidiano escolar. 

Ao final da II unidade didática, numa (re)leitura de nossa prática e sua 

(re)avaliação, (re)visitando o nosso planejamento, naquele momento, 

revelaram-se algumas lacunas no fazer pedagógico. Começamos por discutir a 

própria cultura, no projeto “Sou Brasileiro, sim senhor!” que foi tema da feira de 

conhecimentos. Principiamos, assim, a trabalhar os conteúdos, em um só 

momento, com todos os alunos; apenas as tarefas eram diferenciadas, de 

acordo com o nível de domínio da leitura e da escrita, sem, no entanto, 

deixarmos de exigir, nas atividades dos alunos, o desenvolvimento de suas 

potencialidades. 

A partir do diálogo intercultural que se estabeleceu em sala de aula 

diante dos conteúdos propostos, a serem confrontados com os conhecimentos 

de experiência feitos, o chamado senso comum dos alunos, acumulados, para 

serem considerados na construção dos conteúdos educativos (SOUZA, 2004), 

                                                 
14 “A reflexividade é a raiz da objetivação”. A consciência apresenta e elabora o mundo imbricado dialeticamente com 
os “conteúdos concretos da realidade sobre a qual exerce o ato cognoscente” (FREIRE, 1981, p. 22-23). 
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fomos sendo surpreendida nessa interação professora versus alunos: os 

conhecimentos e as atividades lúdicas propostas ao grupo e, algumas vezes, 

pelo grupo oportunizavam relações cordiais, e o diálogo se desenvolvia. 

Pressupusemos, na reflexão e análise dessas práticas, a possibilidade 

de promoção do respeito às diferenças sociais, culturais, econômicas e 

educacionais por meio do questionamento, tendo em vista a ressocialização 

solidária que se propunha aos alunos, principalmente na melhoria do nível de 

aprendizagem, criando situações que permitissem a interligação dos seus 

saberes experienciais com os saberes escolares. 

As lacunas pedagógicas identificadas, nesses processos, na avaliação 

resultavam de uma visão fragmentada de nossa realidade e, por isso, ilegítima. 

Os objetivos propostos na tarefa não eram alcançados de maneira satisfatória 

enquanto trabalhávamos de forma compartimentada, com a turma dividida em 

grupos, por níveis de domínio da leitura e da escrita. Mesmo com a abordagem 

lúdica articulada aos conteúdos, alcançamos uma aprendizagem insuficiente 

em relação ao tempo e à diversificação de explicações e aplicação das tarefas. 

Na experimentação do planejamento da 3ª e 4ª unidades, a opção por 

explicar a todos os conteúdos em sua totalidade, primeira intervenção 

pedagógica a partir da reavaliação da prática docente, requisitou um novo 

direcionamento da prática, na formulação e diversificação das tarefas, de 

acordo com os níveis de aprendizagem dos alunos, pois, sem a participação do 

sujeito no processo, o ensino não acontece, a aprendizagem não se concretiza. 

Sujeito N° 5: “Desse jeito está muito melhor, porque a gente lê, a 
gente entende e escreve tudo de uma vez só”. 

Ao organizar o pensamento, o sujeito, como ser que se comunica, 

compartilha a sua opinião com outros sujeitos que, de acordo com a vontade 

de entendimento e de verdade, poderão formar um coletivo em torno de uma 

opinião que gere certo consenso. Ora, se não se explicitar coerentemente um 

pensamento, o sujeito comunicante terá dificuldade de se fazer entender. Essa 

dificuldade de organizar o pensamento demonstra que, para poder escrever as 

idéias, elas têm que ser pensadas como objetos claros; e, se a escrita codifica 

o pensamento dos sujeitos, necessário se faz que este sujeito saiba traduzir 

essa informação para si e para os outros. 
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Sujeito N° 4: Diretor do Sindicato de Arrumadores do Cais do Porto, 
participando de uma reunião com seus pares, solicitado a opinar 
sobre um determinado assunto, resolveu o problema em questão. O 
Presidente do sindicato fez-lhe a seguinte afirmação e a seguinte 
pergunta: 

- “Eu gosto de sua opinião. É sempre coerente. De onde você tira 
essas idéias?” 

- “Eu tenho uma professora que me ensinou a pensar!”. 

Dentre tantos outros, esses exemplos apresentam-se muito fortes no 

nosso experimentar e aprender, na busca de novas alternativas pedagógicas 

que possam ajudar a desvelar nossa prática docente e, quiçá, influenciar na 

prática pedagógica. 

A pedagogia proposta por João Francisco de Souza concebe o processo 

de conhecimento e transformação da realidade das camadas populares pela 

formação do SUJEITO HUMANO suscetível à direção desse processo, em 

busca de sua libertação. Pedagogia que se qualifica por um duplo momento 

num mesmo processo e momento, ao buscar a produção do conhecimento pela 

transmissão e apropriação escolar de conhecimentos no confronto entre 

diversas formas de saber proporcionar aos aprendentes a percepção dos 

mecanismos de opressão, exploração e subordinação das atuais relações 

sociais e, simultaneamente, a construção do SUJEITO HUMANO individual e 

coletivo diferente do atual, capaz de construir e consolidar relações não 

capitalistas para uma vida humana e socialmente transformada. Um sujeito de 

luta pela  hegemonia popular (SOUZA, 2004a, p. 126-130), um sujeito de 

ocorrência (FREIRE, 2003, p. 39-40, 77). 

Podemos, como conclusão desse primeiro capítulo, fazer uma síntese 

inicial e provisória sobre a noção de prática pedagógica que será retomada 

posteriormente, para aprofundar, pois nossa proposta, no interior do debate 

sobre prática pedagógica, é explicitar a dimensão da afetividade na 

caracterização dessa práxis. Além de ser decisiva nos processos educativos, é 

um aspecto fundante da ludicidade. 

As relações que se dão nessa prática (a prática pedagógica) são 
sempre conflitivas, contraditórias, tensas ou harmoniosas nos quatro 
pólos da práxis: Instituição, sujeito docente, sujeito discente e 
conhecimento; tensa será sempre, pois não há homogeneidade entre 
os pólos e mesmo no interior de cada pólo. É nessa inter-relação que 
se constitui a prática pedagógica na busca da construção do 
conhecimento necessário à transformação da vida humana na Terra 
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(ENCONTRO SEXTINO da disciplina Prática Pedagógica na 
Educação de Jovens e Adultos). 

Uma outra concepção de prática pedagógica foi recuperada pela 

superação da prática anterior ressignificada, reincorporada e conformada pela 

inter-relação dos pólos assim identificados e apresentada nos Encontros às 

Sextas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Só podemos dar conta da construção de um novo conhecimento a partir 

dos saberes já existentes; mas se eles não estão sendo úteis para enfrentar as 

contradições, os conflitos, as ambigüidades, as possibilidades e a 

pluridimensionalidade das realidades culturais, é preciso confrontar os 

conhecimentos concorrentes e decorrentes para a construção de um novo 

conhecimento, fazer emergir outra maneira de sentir, pensar e agir.  

A Educação não tem objetos próprios. O objeto da educação é a 

sociedade e suas instituições; o objeto de estudo da educação é a vida. Não há 

como compreendê-la em si, fora dessas relações. 

Ao se discutir sobre a realidade (objeto), discutem-se as construções 

que já existem e, com base nelas, nesse diálogo, é possível evoluir para novas 

sínteses. Acreditamos ser a prática pedagógica um elemento fundante na 

compreensão do sujeito da/ na realidade mediada pelo conhecimento. 

As aprendizagens acontecem mediante conflitos sociocognitivos. 

Coloca-se em polêmica o sujeito com sua cultura numa ótica de classe que 
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englobe todas as dimensões do ser humano, estando a classe dentro da 

cultura e contribuindo para sua configuração numa determinada direção. 

Portanto, pela ressocialização (recognição; reinvenção) os indivíduos podem se 

tornar sujeitos sociais na busca da transformação da sociedade que se 

conforma nas relações da cultura com a natureza, pelos sujeitos individuais e 

coletivos, que a prática pedagógica oportunizará. Nesta, pode se dar o 

desenvolvimento da compreensão, interpretação e explicação da cultura na 

medida em que desenvolve os instrumentos da leitura, da escrita, dos cálculos 

e das artes necessários à transformação de sua realidade e da humanização 

de sua humanidade nas realidades e na partilha. 

O problema que inquieta a nossa prática é a situação pendular desta – 

na educação, a escola é tudo ou quase nada -, cabendo-lhe qualquer 

qualificação. O problema é como - ser tudo sendo nada ou ser nada sendo tudo 

– realizar processos com sujeitos sociais satisfeitos ou condenados a 

sobreviver sem condições decentes de vida e sem o conhecimento a eles 

necessários. Estamos diante de um problema teórico e, ao mesmo tempo, 

prático. Estamos, portanto, numa encruzilhada: ou tudo é pedagógico ou o 

pedagógico se reduz à sala de aula, à relação professora versus alunas, 

alunos. 

A grande salvação da Educação de Jovens e Adultos é a regularidade 

de sua irregularidade que oportuniza identificar os seus problemas teóricos e 

metodológicos e propor intervenções, formas de educar que sejam capazes de 

consolidar a subjetividade dos indivíduos, sujeitos co-participantes da prática 

pedagógica. 

Nessa direção, propusemos ao Professor João Francisco de Souza, e 

ele acatou, a possibilidade de ampliar o anagrama apresentado por ele, 

explicitando, na inter-relação dos quatro pólos constitutivos da prática 

pedagógica acima indicados, a afetividade como dimensão que perpassa e é 

vivida nas relações desses pólos e no seu interior, cotidianamente, de maneira 

positiva ou negativa, prazerosa ou incômoda e até destruída ou negativizada, 

quando não satanizada nos processos educativos, especialmente nos 

escolares. Propomos que a figura fique como indicado abaixo. 
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No próximo capítulo, serão desenvolvidas as concepções dos quatro 

pólos que se inter-relacionam para conformar a prática pedagógica, bem como 

as questões da afetividade (amor, ódio, desprezo, cuidado) que se fazem 

presentes nessas diversas relações entre os diferentes pólos, para chegarmos 

a indicar os elementos para a elaboração de uma concepção de prática da 

Educação de Jovens e Adultos mediadas pela ludicidade, a partir de nossa 

experiência com os sujeitos de um processo de Educação de Jovens e Adultos 

entendida de acordo com a Lei 9.394/96: escolarização de pessoas que não 

puderam concluir os Ensinos Fundamental e Médio na idade apropriada 

segundo essa mesma lei.  
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