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A 3° EDIÇÃO DA ESPIE CHEGOU, TRAZENDO 
MAIS UMA VEZ SUA MULTIDISCIPLINARIDADE, 
COM TEMAS QUE PERCORREM A MODA E 
A ARTE POPULAR DE LARANJEIRAS, A 
SUSTENTABILIDADE NA PRODUÇÃO DE CACTOS 
ORNAMENTAIS - O QUE IRIA PARA O LIXO 
PODE SIM SER OBJETO DE DECORAÇÃO-, A 
REVISTA TAMBÉM TRAZ TEMAS QUE DEVEM 
SER, CUIDADOSAMENTE DISCUTIDOS, A 
AUTOMUTILAÇÃO, A FIM DE ENTENDER 
E SABER COMO LIDAR COM ESSE TIPO DE 
ASSUNTO DENTRO AMBIENTE ESCOLAR. A 
ESPIE AINDA CONTA COM UM RELATO DO 
PROJETO CEBOLEIROS CORDELISTAS, ESTE QUE 
COMPÕE A MATÉRIA DE CAPA, QUE ABORDA 
OS ASPECTOS REGIONAIS, COMO A CULTURA, 
LINGUAGENS E IDENTIDADES, ATRAVÉS

DO GÊNERO TEXTUAL CORDEL, ATRELADA 
À ARTE CÊNICA. E NÃO PARA, CONTINUA 
COM A MATÉRIA “A TRANSVERSALIDADE 

COMO DIMENSÃO DA AÇÃO PEDAGÓGICA”, 
TRATANDO DAS OFICINAS PEDAGÓGICAS, 
SOBRE O EIXO DE ESTUDO DIVERSIDADE/

TRANSVERSALIDADE COM O TEMA 
DIVERSIDADE FAMILIAR NA PERSPECTIVA 
DE SEQUÊNCIA DIDÁTICA. E COMO TODA 

INOVAÇÃO ADVÉM DA ESCOLA, TRAZEMOS 
UM TEMA SOBRE A FORMA DE AVALIAÇÃO: 

PROBLEMA OU SOLUÇÃO?. E POR ÚLTIMO 
O TEXTO DA COLABORADORA DA EDIÇÃO, 

JOSEVANDA MENDONÇA FRANCO, QUE 
TRATA DOS DESAFIOS DA EDUCAÇÃO DA 

ENCICLOPÉDIA A INTERNET. 
A TODOS UMA BOA LEITURA!

equipe nupi
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Janaina Couvo Teixeira Maia de Aguiar

M
O
D A

AS RELAÇÕES ENTRE A                    POPULAR DE 

E A

LARANJEIRAS

ARte A moda do século XXI apresenta diferentes compo-
sições, resultado da aproximação com várias linguagens 
artísticas.  Cores, formas, tudo aquilo que faz parte do 
campo das artes está presente também na moda con-
temporânea, definindo estilos e tendências. Trabalhar 
com a moda em sala de aula é uma grande oportunidade 
de apresentá-la enquanto uma expressão artística e su-
as várias possibilidades de diálogo  com outras ares de 
conhecimento. Assim, dentro deste contexto, este pro-
jeto de pesquisa desenvolvido pela turma do 8° ano  da 
Escola Estadual Cônego Filadelfo de Oliveira, apresentou 
uma análise sobre estas relações entre a moda e a arte 
na sociedade contemporânea, destacando as influências 
dos elementos que compõe a arte popular incorporados 
à moda. Partimos da pesquisa bibliográfica e do traba-
lho de campo, com visitas ao mercado de artesanato 
de Laranjeiras.  Para os alunos envolvidos neste proje-
to são trabalhados os conteúdos relativos à história 
da indumentária, o estudo e composição das cores, os 
movimentos artísticos e sua relação com a moda, co-
nhecimentos estes que contribuem para a compreensão 
desta expressão artística. O produto final deste projeto 
será a construção de um portfólio com as experiências 
desses alunos na confecção de peças,  resultantes do 
diálogo entre a moda e a cultura popular. 
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Introdução

A moda e sua relação com a arte no sécu-
lo XXI é uma temática ainda pouco trabalhada 
nas escolas, embora seja algo que desperte a 
atenção dos alunos, pois trata-se de elemen-
tos que fazem parte do seu cotidiano.  Esta 
pesquisa apresenta um estudo sobre as rela-
ções entre a moda e a arte popular, buscando 
inspiração dos elementos da cultura popular de 
Laranjeiras, local onde está inserida a escola.  

Como a moda contemporânea busca inspi-
ração no cotidiano e nas suas representações, 
a partir da análise de alguns trabalhos de esti-
listas atuais, é possível perceber que muitos 
destes profissionais colocam na construção 
de suas peças, elementos do artesanato, co-
mo rendas, bordados, detalhes que são parte 
trabalho dos artistas populares e que são in-
corporados ao mundo da moda.

Assim, a partir desse contexto,

“Como recurso de representação dos aspec-
tos que, de algum modo, estão “convencionali-
zados” como pertencentes a uma cultura brasi-
leira, o artesanato é inserido na moda brasileira 
contemporânea em uma tentativa de sintetizar 
e identificar a produção desse setor. Dessa for-
ma, a moda brasileira articula no campo simbó-
lico dos seus artefatos traços comuns e reco-
nhecíveis no país e mobiliza esses elementos 
para que eles sejam destacados como portado-
res de uma identidade nacional. Assim, os ob-
jetos carregam atributos ligados a concepções 
de “brasilidade”. (ALMEIDA, 2013, p.7)

 
Sendo assim, a moda contemporânea uti-

liza-se de elementos da cultura brasileira en-
quanto parte da sua construção.  Os estilistas 
desenvolvem suas criações a partir de um diá-
logo com a arte e a cultura popular, buscando 
com isso, incorporar elementos da identidade 
cultural dentro do universo da moda.

Neste sentido, ao desenvolvermos esta 
pesquisa, visando discutir as questões relacio-
nadas à moda e a arte popular, e levando em 
consideração os elementos que são parte da 
identidade cultural de Laranjeiras, os alunos 
envolvidos conheceram esta possibilidade de 
relação entre moda e arte popular, a partir da 
utilização de elementos que são parte do seu 
cotidiano.

Materiais e Métodos

Durante os meses de agosto e setem-
bro, os alunos do 8ª ano da E. E. Cônego 
Filadelfo de Oliveira realizaram pesqui-
sas sobre o tema na internet, buscando 
notícias, artigos e demais informações 
sobre a moda no século XXI e sua rela-
ção com a arte, especificamente a arte 
popular e os elementos que compões 
acultura brasileira. Em seguida, foram or-
ganizados de bates a partir do material 
pesquisado, que foi complementado com 
documentários e vídeos que tratam do 
tema estudado.  

Num segundo momento foi realizada 
uma pesquisa de imagens que contribu-
íssem para complementar o conteúdo 
da pesquisa. Na seqüência do trabalho, 
foi realizada uma visita ao centro de ar-
tesanato de Laranjeiras, onde os artis-
tas populares expõem suas peças assim 
como também algumas artesãos que 
trabalho com bordados  realizam seu ofí-
cio. Os alunos conversaram com as arte-
sãs e assistira  a arte de fazer as peças, 
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podendo aprender um pouco do trabalho 
das artesãs.  

Resultados e discussão
  

A moda enquanto temática para ser de-
sernvolvida nas aulas de arte é algo  recente 
nos livros didáticos, sendo apresentada não 
só a partir de um olhar histórico, como tam-
bém cultural, trazendo uma reflexão acerca 
das construções e diálogos contemporâneos 
entre cultura e moda. Neste contexto, muito 
do que está sendo incorporado no universo 
do vestuário é parte da cultura urbana, que 
está presente no cotidiano destes jovens.  
Desta forma,  segundo GUIMARÃES (2008):

“A moda, como produto da cultura, terá 
um papel decisivo na construção e expressão 
dessas novas identidades e também nas re-
lações de consumo. O modelo de explicação 
baseado na relação de imitação e distinção 
criada entre as classes sociais deixa de ser 
a única chave de explicação desse fenômeno, 
que passa a ser entendido como produção da 
cultura popular urbana.”( 2008, p. 4)
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constituinte a identidade cultural e necessi-
tam está  nas escolas.  

Conclusão 

Apresentar uma discussão sobre a mo-
da e a arte popular a partir de uma pesqui-
sa desenvolvida pelos alunos foi gratificante, 
pois proporcionou uma aproximação com os 
elementos da cultura local que podem ser in-
corporados na moda.   Desta forma, o olhar 
sobre a produção como sobre que produz- o 
artesão resultou em transformações bastan-
te significativa, despertando nos alunos um 
sentimento de pertença e valorização  da sua 
cultura e de seus artistas populares.  
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A partir das relações entre os jovens e as 
tendências atuais no mundo da moda, este 
tema despertou a atenção ds alunos envolvi-
dos na pesquisa, que  já tinha participado do 
projeto anterior, onde foi trabalhado a história 
da moda no século XX.  Nesta pesquia, desen-
volvida em 2015, os alunos entraram em conta-
to uma análise cronológica sobre a história da 
moda, observando  o contexto e as transfor-
mações que influenciaram  o vestuário e sua 
composição ao longo das décadas.  

Dar continuidade a uma temática de pes-
quisa, trabalhando a moda a partir do século 
XXI e suas relações com a arte , especifica-
mente a arte popular, contribuiu para que os 
envolvidos se aproximem dos elementos que 
compõe a sua identidade cultural, já que esta 
ação educativa  procurou levá-los a conhecer 
os artistas populares e observar como muito 
da arte produzida na cidade  pode ser incor-
porada ao mundo da moda.  Um exemplo  é a 
presença da renda irlandesaem Laranjeiras, um 
bem cultura reconhecido nacionalmente como 
Patrimônio Cultural Imaterial.

Esta renda é incorporada ao mundo da mo-
da não somente como detalhes na confec-
ção das peças, como parte do vestuário.  As 
rendeiras produzem roupas a partir da renda 
irlandesa como também adereços, que são 
bastante procurados no centro de artesana-
to.  Durante a visita técnica com os alunos 
a este espaço, foi perceptível o desconheci-
mento sobre os trabalhos produzidos por es-
tes artesãos, o que expressa a importância de 
se promover discussões acerca dos elemen-
tos que compõe a cultura do lugar, a partir do 
momento em que estes elementos são parte 
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As Cactáceas devido às suas características peculiares despertam o interesse dos homens 
a mais de 2.000 anos. Apesar da importância econômico-cultural, várias espécies, em virtude 
do extrativismo e do uso indiscriminado da terra, encontram-se ameaçadas de extinção. Dessa 
forma, compreendendo-se que a conservação dos recursos naturais é uma preocupação global, 
indispensável para o equilíbrio dos serviços ecossistêmicos, além de ser uma obrigação do ho-
mem, na atualidade, formar pessoas conscientes para atuar de uma forma equilibrada. Objeti-
vou-se, por meio deste projeto, reciclar embalagem de suco longa vida através da produção de 
cactos ornamentais, aliando dessa forma, conservação do meio ambiente a uma fonte comple-
mentar de renda. O projeto não sana totalmente o problema, contudo contribui para mudanças 
de atitude dos alunos frente às questões socioambientais.   

Palavras-Chave: Conservação, Conscientização, Plantas ornamentais, Reciclagem. 

Introdução 
As Cactáceas são plantas Angiospermas, xerófitas, perenes e heliófilas, botanicamente en-

contram-se distribuídas em 100 gêneros e mais 1500 espécies e subdividida em quatro Subfamí-
lias que são: Maihuenoideae, Pereskeoideae, Opuntioideae e Cactoideae. O Brasil é considerado 
o terceiro centro mundial de diversidade de Cactáceas, com registro de 39 gêneros e 258 es-
pécies, no Estado de Sergipe ocorrem três gêneros e 26 espécies das quais uma é endêmica 
(TAYLOR et al., 2014; BRAVO FILHO et al., 2015).               

A
OST

 SUSTENTÁVEL DE          
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Os cactos integram a cultura do povo brasileiro e essa rela-
ção é explicitada através de canções, a exemplo do “Xote das 
Meninas”, de Luiz Gonzaga, “Flor de Mandacaru”, de Chico Cesar 
e pela banda sergipana “Cabeça de Frade”, cujo nome é oriundo 
da Cactácea do gênero Melocactus spp., vegetal típico do Nor-
deste do Brasil. Na literatura, são fontes de inspiração para a 
criação de cordéis, poemas como “O Cacto” de Manoel Bandei-
ra e destaque nos romances “Vidas Secas” de Graciliano Ramos 
e “A Pedra do Reino e o Príncipe do Sangue do vai-e-volta” de 
Ariano Suassuna (BRAVO FILHO, 2014). 

São também utilizados como bioindicadoras de chuvas, no 
misticismo, na ornamentação de residências, praças e jardins, 
na produção bolos, doces e ensopados, como forragem tem 
sido um dos alimentos responsáveis pela redução da mortanda-
de dos ruminantes no período de estiagem (ANDRADE, 2008).

Ao observar a quantidade de embalagem de suco longa vi-
da, descartado no Colégio Estadual Dom Luciano José Cabral 
Duarte, cerca de 1600 por mês, cujo destino é o lixo doméstico, 
sem uma destinação adequada, causando dessa forma impacto 
ambiental de longo prazo em diversos habitats, pois este tipo 
de embalagem demora cerca de 100 anos para se decompor na-
turalmente (CUNHA, 2011).  

Dessa forma, para chamar a atenção da comunidade esco-
lar acerca deste problema, foi proposto o desenvolvimento do 
projeto “Produção sustentável de cactos ornamentais”, com o 
objetivo de reciclar as embalagens de suco longa vida, através 
da produção de cactos ornamentais e, em contrapartida, apre-
sentar uma alternativa viável para complementar a renda fa-
miliar, visto que os cactos ornamentais possuem um mercado 
econômico promissor (PROJETO TIJUCACTUS, 2017).    

Além da conservação e da reciclagem, este estudo teve 
como propósito apresentar a diversidade da família Cactácea 
e sua importância econômico-cultural para o Estado de Sergi-
pe. E dessa forma, motivar os educandos a adotar práticas de 
cidadania, pois quando o ensino está vinculado à solução de 
problemas do cotidiano, o educando torna-se um protagonista, 
capaz de refletir sobre a sua prática e passa a transcendê-la 
para além da escola.    

Materiais e métodos 

 Projeto idealizado para ser desenvolvido na Disciplina Eletiva, 
proposta para alunos do 1º ano do ensino integral do Colégio Es-
tadual Dom Luciana José Cabral, no ano de 2017. Inicialmente, foi 
observado um problema recorrente na escola e posteriormente, 
houve uma revisão bibliográfica acerca das temáticas, conserva-
ção, produção ornamental, diversidade de Cactácea e reciclagem 
de embalagem longa vida. Os dados foram obtidos mediante 
consulta a artigos, teses, dissertações e sites oficiais.    
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O problema 

 Mensalmente são descartadas aproximadamente 
1500 caixas de suco longa vida diretamente no lixo do-
méstico, sem uma destinação adequada, contribuin-
do, dessa forma, para ampliar impactos ambientais e 
causando transtornos tais como: proliferação de ve-
tores como ratos, baratas, Aedes aegypti (mosquito 
da dengue), microrganismos causadores de doenças 
e infecções, além de causar o entupimento de esgo-
tos causando inundações e de afetar diretamente a 
fauna e a flora (LANDIM et al., 2016).        

Espécies estudadas 

Foram utilizadas cinco espécies como porta en-
xerto (estaca), sendo uma exótica Pitaia (Hyloce-
reus undatus Haw.) e quatro nativas, o mandaca-
ru (Cereus jamacaru DC.), rabo-de-raposa [Harrisia 
adscendens (Guerke) Britton & Rose], mandacaru 
da praia (Cereus fernambucensis Lem.) e facheiro 
(Pilosocereus pachycladus Ritter.). Nos quais foram 
enxertadas as espécies Melocactus zehntneri (ca-
beça-de-frade), Echinopsis eyriesii (Ouriço do mar 
Cactus) e Opuntia microdasys (orelha-de-coelho).   

Produção dos vasos e preparo do substrato

Na produção dos vasos para cultivar os cactos or-
namentais, foram utilizadas 80 embalagens de suco 
longa vida que seriam descartados no lixo doméstico. 
Em grupo, os alunos cortaram metade das embala-
gens transversalmente e a outra metade cortada lon-
gitudinal. Posteriormente foram feitos quatro furos de 
aproximadamente um centímetro na base dos vasos.   

O substrato utilizado continha a seguinte 
proporção e composição: 1:1:1 (areia lavada e fina; 
terra vegetal e esterco de carneiro), sendo que 
no fundo dos vasos foi inserida uma camada de 
brita de aproximadamente um centímetro para 
facilitar a drenagem do excesso de água. 

Condição do cultivo

As plantas foram mantidas no laboratório de 
biologia por 120 dias, submetida a um foto-perío-
do de 12 horas, com intensidade luminosa natural 
e temperatura variando 28 ± 3ºC. Após esse perí-
odo, metade das plantas será utilizada na produ-
ção de um cactário.  

Avaliação 

 A avaliação ocorreu em duas fases: 1ª após a 
multiplicação vegetativa e 2ª posterior à enxertia. 
Na 1ª etapa foi avaliada a porcentagem de sobrevi-
vência das partes vegetativas (%S). Na segunda 
etapa, foi avaliada a porcentagem de rejeição dos 
enxertos e a espécie (estaca) mais adequada pa-
ra a enxertia. As médias foram comparadas pelo 
teste de Tukey, a 5% de significância e os dados 
foram submetidos à análise estatística (análise 
de variância). 

 Conclusão

As estacas produzidas com as espécies rabo de 
raposa e mandacaru da praia apresentaram 100% 
de sobrevivência, já a espécie facheiro teve o me-
nor percentual de sobrevivência (25%). O substrato 
mostrou-se eficiente no desenvolvimento das plan-
tas. Os alunos participantes do projeto apresentam 
bom desempenho no desenvolvimento das ativi-
dades. A partir desta iniciativa, é possível perce-
ber que atividade simples pode promover diferença 
significativa de atitude, tanto individual como em 
grupo. O projeto não sana totalmente o problema, 
contudo é um pontapé inicial para o desenvolvimen-
to de outras propostas que possam mobilizar toda 
a comunidade escolar e corroborar desta forma, pa-
ra formação de indivíduos conscientes do seu papel 
frente às questões ambientais e preocupados com 
a preservação do bem-comum.                      
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Não é só preciso ver para crer: Necessário entender 
o que está por trás das feridas.

AUTOMUTILAÇÃO
nas Escolas

O presente texto tem objetivo de contex-
tualizar casos de jovens que se automu-
tilam nas escolas brasileiras, trazendo a 

experiências do corpo gestor do Colégio Estadual 
28 de Janeiro, em Monte Alegre de Sergipe/SE na 
lida com esse tipo de situação problema. O relato 
de experiência aqui consiste em não só trazer con-
ceitos e informações sobre jovens que se automuti-
lam, mas de ser, esse texto, uma referência para ou-
tros jovens e escolas que lidam com casos assim, de 
modo a despertar maior atenção dos profissionais 
docentes e não docentes que atuam no ambiente 
escolar. No ano de 2016 o corpo gestor do Colégio 
Estadual 28 de Janeiro teve ações assertivas de vá-
riasordens, de modo a conscientizar a comunidade-
professores, alunos e também os jovens que se auto 
cortam, sensibilizando-os do prejuízo que isso possa 

causar nas vidas desses adolescentes. Entender 
o jovem se faz como um dos maiores desafios 
de nosso tempo, pela sua capacidade criativa e 
tácita de transformação.

Introdução 

A escola pública brasileira vivencia de 
forma paradigmática, mudanças tremendas, 
em particular, no que tange as questões de 
comportamento dos jovens, quais têm exi-
gido dos profissionais que lá atuam, como 
os gestores, docentes e equipe não docen-
te, maior nível de conhecimento e compro-
metimento, frenteàs novidades, também 
no campo da psicologia e espiritualidade, 
de nossa era. 

Marcelo Rodrigues da Silva
(aluna) Millena da Silva Oliveira

(aluna) Raissa Maiagly Santos Xavier
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Em nossa conjuntura social o esforço em pro-
mover uma educação pública mais universal, de 
atendimento integral aos jovens brasileiros, pare-
ce-nos importante, na linha de contextos tão pa-
radoxais e estruturantes, dentro das dificuldades 
advindas da educação brasileira.

Nesse contexto poderíamos elencar diversos 
temas que na tela das discussões essenciais ren-
deriam boas e profundas reflexões, para se pensar 
numa mudança estruturante na educação, como 
a questão da violência, drogas, alimentação esco-
lar, religiosidade, diversidade sexual, tecnologia, na 
transposição didática dos conhecimentos bási-
cos, tudo isso no ambiente escolar. Dentre uma 
série de questões relevantes, o presente texto 
propõe reflexões e ações assertivas a partir da 
experiência com jovens que se automutilam nas 
escolas públicas, a partir da vivência do corpo 
gestor do Colégio Estadual 28 de Janeiro com jo-
vens que tem comportamento de automutilação 
interna e externamenteao ambiente escolar.

A automutilação como um problema é visto sob 
vários aspectos da atuação profissional, como no 
campo jurídico, relacionado ao direito e acesso à 
saúde; no campo psicológico como patologia clí-
nica; no campo social, médico e até da espirituali-
dade. Razões necessárias para nos preocuparmos 
com a saúde mental e comportamental dos jovens 
nos tempos atuais. Pois, estes exigem de nós pro-
fessores respostas no que diz respeito às necessi-
dades de conhecimento, conhecimento psíquico e 
espiritual, abrangendo questões de nossa era.

Como desdobramento estaremos apresentan-
do fatos comuns observados no cotidiano esco-
lar da prática de automutilação, uma proposta 
esquemáticas do corpo humano feminino e suas 
áreas de corte mais usuais da automutilação; 
causas possíveis e motivações profissionais para 
prevenção e cuidado dos jovens que passam por 
este problema.

A automutilação e o cotidiano escolar do jovem

A automutilação, autolesão ou até auto fe-
rimentosão as várias formas de quando nos de-
paramos em casos de jovens que praticam esse 
tipo de comportamento, seja na escola, seja em 
outro ambiente extra-escolar. Essas expressões 
fazem parte de um vocabulário praticamente no-
vo para a educação brasileira. Tão novo que a es-
tigma carregado por esses jovens coloca-os na 
posição de loucos e perturbados, a potenciais 
suicidas para a sociedade em geral e demais 
profissionais nos ciclos da educação. De fato há 
um espanto, quanto a essas questões e certo 
fundamento, mas é necessário nos atermos às 
consequências desastrosas, caso não seja dada 
a devida relevância. Mas também uma forma de 
chamar a nossa atenção para problemas que es-
tão por traz de tal prática.

A dor, como elemento fundamental de um es-
tudo psicanalítico mais aprofundado está descri-
to em Freud (1977) e Nasio (2007) com uma abor-
dagem da dor psíquica e dor física, conjuntamen-
te. Considerando como relevante a dor psíquica. 
A Associação Internacional de Estudos da Dor 
– IASP (InternationalAssociation for the Studyo-
fPain) tem definição pouco extensiva aos estu-
dos mais recentes, que considera o fator psíqui-
co como abrangente, mas pouco explicados pela 
IASP. Ou seja, haveria uma dor sentida (psíquica), 
mas sem nenhum motivo tangível que a explique.

Que se passa na escola?

Nas rodas de conversa com as/os jovens do 
Colégio Estadual 28 de Janeiro tratamos, inicial-
mente, as situações de automutilação com mui-
ta “novidade”, vez que a escola, alunos/as e os 
profissionais de educação viam esse tipo de com-
portamento com muita estranheza, ignorando o 
que pudesse haver por traz dessas ações. Fez-se 
opção em ir mais fundo e tentar encontrar uma 
origem para aquele comportamento, uma vez 
que todos achavam bizarro. Ou seja, como pode 
alguém querer cortar-se? E a questão da dor, qual 
seria a sua origem? Esses foram os motivos pelos 
quais fomos mais adiante.

A abordagem para se chegar à origem.

Uma das primeiras ações foi conversar com as 
alunas, uma a uma. Após esses momentos convo-

cou-se os familiares e em conversa com uma das 
famílias e a aluna Y a mãe fez o seguinte comentá-
rio“fiquei surpresa quando certo dia fui ver minha 
filha tomar banho... e ela estava com vários cortes 
na região da coxa, próximo da virilha. Noutro mo-
mento encontrei comprimidos de veneno em sua 
bolsa, e quando perguntei o que faria, ela disse 
tomaria”. Em dado momento da conversa pergun-
ta-se se a aluna tem uma amiga, muito próxima, 
alguém que confie. Dessa forma, incluímos na con-
versa mais uma pessoa, a melhor amiga da aluna. 
Sobretudo atribuímos o valor da amizade, como 
aspecto fundamental para o início de um processo 
de sensibilização da praticante do auto corte. 

Tomando como princípio, o que era perceptí-
vel, a ausência de afeto ou de amor próprio, in-
segurança, a conversa deu-se agora com extremo 
valor para o problema, participando do momento 
a família (mãe e irmã) e sua melhor amiga. Na fala 
da melhor amiga, ela disse “não quero que ela pas-
se por isso, pois gosto muito dela e não desejo 
seu mau”. Sua irmã chegou a afirmar que “cheguei 
a tentar experimentar me cortar, para saber, en-
tender o que ela sentia, mas é algo muito ruim, 
não gostei, não tive coragem”. Necessário, então, 
muita atenção nessa narrativa, pois da mesma 
forma pode acontecer com outros jovens. É pos-
sível que tal prática possa levar tantos outros a 
tentar conhecer, podendo levar outros jovens a 
tal comportamento, que não foi o caso da irmã. 
O apoio de profissionais como o conselho tutelar, 
profissionais como psicólogos/as e assistentes 
sociais ajudam nesse momento. Convém à escola 
ter acesso a uma equipe multidisciplinar para lidar 
com a questão.

O fato é que a origem de tal comportamento 
não está somente associadaao meio em que se 
vive, mas também: da falta de atenção familiar, 
fuga, baixa autoestima, depressão entre outros 
fatores, cabendo necessariamente encontrar o 
cerne do problema, que muitas vezes pode ser 
algo muito simples e com a conversa e atenção 
retira-se uma ideia obsessiva. 

Comunicar como forma de educar: algumas ações 
no cotidiano escolar

Comum encontrar jovens indo ao banheiro ou 
até procurar local mais escondido para se cortar 
com gilete, além do uso de roupas que cubram 
os cortes para que ninguém descubra o que so-
litariamente, produz no próprio corpo. Há jovens 
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que simulam cair e arranhar-se propositadamen-
te. Segundo a aluna W. a sensação desse tipo 
de dor causa alegria, uma forma de compensar 
algum sentimento ruim ou decepção sentida. 
Nós, educadores, temos que procurar entender, 
através da conversa, escuta, não apenas a dor 
corporal que se apresenta na aluna à primeira 
vista, mas também o que há por traz das per-
turbações psíquicas por ela desencadeadas. E, 
somente conseguiremos a partir de um acom-
panhamento cotidiano desses casos.Atividades 
complementares para os jovens, em período leti-
vo se faz de fundamental importância, especial-
mente os casos de jovens com este perfil. Nesse 
caso, envolvê-los em monitorias e projetos se 
faz muito importante, valorizando e enaltecendo 
seus potenciais tácitos.

Outra ação importante são as conversas cole-
tivas, em particular com os grupos de amigos/co-
legas. Alguns encontros na sala da diretoria tive-
ram impacto positivo, na atenção desses jovens, 
pois que se aliam a um trabalho maior, passando 
a observar hábitos repetidos de ir ao banheiro, 
comportamentos estranhos ao normal observa-
do em outros colegas. Desse modo abrangendo a 
preocupação, aumentando o número de olhos na 
observância e no cuidado com o outro.

Por fim, sem terminar, esperamos que as escolas 
observem mais casos dessa ordem e possam agir 
assertivamente, com ações impactantes na vida 
desses jovens, pois não podemos perdê-los.
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O projeto “Ceboleiros Cordelistas” 
constitui uma alternativa pedagógi-
ca desenvolvida no Colégio Estadual 

Eduardo Silveira, à medida que aborda os as-
pectos regionais, como a cultura, linguagens e 
identidades, através do gênero textual cordel, 
atrelada à arte cênica. Dentre os conteúdos 
abordados no decorrer do projeto, destacam-se 
o gênero textual cordel, as variações linguísti-
cas, as identidades e os preconceitos, a ade-
quação linguística e a expressão corporal. No 
início do ano letivo, foi proposta em consenso 
com os discentes uma temática a ser explorada 
e, em seguida, dividiu-se a equipe em grupos te-
máticos, quais sejam: a paisagem, a cultura, as 
figuras ilustres e, por fim a imagem do nordes-
tino. Constantemente coletamos um cabedal 
de conquistas: o respeito à identidade múltipla, 
o desenvolvimento da expressão corporal e da 
produção textual.

O presente projeto consistiu em abordar 
elementos formadores da cultura nordestina, a 
partir do gênero textual o cordel. Para tanto, o 
projeto se respaldou na concepção de gêneros 
textuais, abordada por Marcuschi (2002), en-
quanto fenômenos históricos, profundamente 

NORDESTINO SIM, 
NORDESTINADO SÓ QUE NÃO!

CEBOLEIROS CORDELISTAS:

vinculados à vida cultural e social. Concomitan-
temente, considerávamos a língua enquanto 
uma ação social. No início, foram apresentados 
aos discentes alguns cordéis, a fim de se fami-
liarizarem a esse gênero, bem como explicado 
o surgimento e características. A partir desse 
momento, os estudantes desenvolveram leitu-
ras de cordéis, além de pesquisarem, por meio 
das novas tecnologias de comunicação, bem 
como na biblioteca municipal, sobre a região 
Nordeste. Para iniciar a produção textual, for-
maram-se grupos temáticos a serem aborda-
dos no cordel, quais sejam: paisagem, cultura, 
figuras ilustres e a imagem do nordestino. 

Após a produção, a equipe se reuniu, visando 
explanar e debater sobre as temáticas, analisar a 
produção e a adequação da linguagem ao gênero, 
bem como elaborar a melhor forma de apresentar 
a atividade. O cordel constituiu-se num suporte 
ao processo de aprendizagem, à medida que con-
figurou-se num gênero textual, caracterizado pela 
variação linguística, bem como alternativa para 
se abordar a adequação e inadequação linguísti-
ca, e os elementos do ato de comunicação, quais 
sejam: o interlocutor, a temática, o ambiente/
contexto, relação falante/ouvinte e a intenciona-

ilustração/ananda barreto

LUIZ CARLOS DE SOUZA SANTOS
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lidade. Nessa perspectiva, através do diálogo com 
múltiplos textos e trocas de experiências, pressu-
pôs que os estudantes aprimorarão a competên-
cia falante/ouvinte.

No âmbito escolar, a literatura de cordel po-
de se consolidar enquanto alternativa de ensino. 
Por ser uma literatura respaldada pela oralidade 
e informalidade, o cordel corrobora a refletir o di-
álogo entre a linguagem oral e a escrita; abordar 
elementos da cultura regional do estudante; pro-
piciar a contextualização sociocultural a partir da 
adequação da linguagem a diferentes realidades 
socioculturais; além de questionar os preconcei-
tos linguísticos.

É notável a marginalização da oralidade em sa-
la de aula, geralmente são reduzidas as aborda-
gens do aspecto oral da língua em aulas de por-
tuguês. De acordo com Marcuschi (1997), a visão 
monolítica da língua leva a postular um dialeto de 
fala padrão calcado na escrita, sem maior aten-
ção para as relações de influências mútuas entre 
a fala e a escrita.

Ainda segundo o crítico, no âmbito escolar, po-
de-se imaginar a possibilidade de um domínio do 
dialeto padrão na atividade escrita e continuar 
no dialeto não-padrão no desempenho oral. Nesse 
sentido, tendo como aporte teórico os pressu-
postos teóricos supracitados, torna-se mister o 
cordel ser utilizado como forma de explorar carac-
terísticas da língua oral e ajudar na formação de 
falantes competentes.

Levar a literatura de cordel para a sala de 
aula seria uma forma de estimular os alunos a 
trabalharem com a oralidade e enxergarem que, 
assim como a linguagem escrita, a linguagem 

oral também apresenta traços e regras pró-
prias e que seus usos também variam do mais 
informal ao mais formal. A partir das múltiplas 
possibilidades de práticas pedagógicas me-
diante o cordel, o presente projeto torna-se um 
instrumento propulsor do desenvolvimento da 
competência comunicativa do discente, além 
de abordar elementos culturais através gênero 
textual em questão.

Para que o ato de comunicação ou a produ-
ção do gênero estivesse aquedada ou não, ob-
servaram-se os seguintes critérios: interlocutor, 
assunto, ambiente e o efeito pretendido. Após a 
produção textual, o desafio era elaborar uma peça 
teatral, a fim de transmitir o cordel de forma dinâ-
mica e atrativa. 

No percurso de desenvolvimento do projeto, 
coletamos constantemente um cabedal de con-
quistas, tais como o respeito à identidade múl-
tipla, o desenvolvimento da expressão corporal e 
da produção textual. O projeto propiciou ao am-
biente escolar um sentido à medida que a cultura 
do aluno constitui foco da aprendizagem.
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PADRE CÍCERO

Padim Ciço
Nascido em Juazeiro do Ceará
Homem santo
De nossas mentes não sairá,
Marcando nossa cultura
Onde nunca deixará.

Filho de Joaquim
Pequeno comerciante
E de Joaquina
Muié fina e elegante.
Sempre o ajudando
Deixando mais confiante.

Aos doze anos de idade,
Um voto de castidade fez
Influenciado pela história
De São Francisco de Sales
Bispo de Genebra
Decente de nobre francês.

Ficando em juazeiro
Por conta de sua visão
Que veio por meio de um sonho
Vendo Cristo com uma decepção.
Pedindo pra cuidar dos pobres
Ao contrário o mundo não teria salvação.

Virgulino o Lampião
Um de seus maiores fieis
Acabou encontrando
Só faltou beijar seus pés
Pedindo sua bênção
Que foi consentida logo voltando de onde viestes.

Infelizmente uma tragédia aconteceu
Em 20 de julho
Padim Ciço morreu
Deixando todos os fieis
Assim como você e eu.

Mas se você quiser visita-lo
É só ir lá pro Ceará
E uma linda estátua
Vai encontrar.
Essa é nossa homenagem 
Ao nordestino de verdade.

ALGUNS CORDEIS  

IMAGEM DO NORDESTINO

Sou do meu Nordeste
E não me canso de falar
Acham que aqui não tem água
Mal sabem eles que tem até se empanturrar.
Defendo o meu Nordeste
Que mal a ninguém fez.

Subestimar a gente
Dizendo que não temos estudo,
mas em Itabaiana
um menino foi o primeiro no concurso,
só porque arrastamos o sotaque
não quer dizer que somos burros.

Do povo nordestino,
Dizem que somos sofredor,
Que vivemos mendigando
Atrás de Nosso Senhor.
Não temos vergonha disto
De amar o nosso pastor.

Aqui na nossa terra,
Nossa forma de falar,
As nossas brincadeiras
E o jeito hospitalar
Fazem você não querer ir,
Despertando o desejo de ficar.

No Nordeste, tem muita alegria.
Terra seca ou molhada
Dá comida e energia
A toda molecada.
Só fica com fome
Quem não faz nada.

Nordeste é campo de guerra,
Nordestino é guerreiro.
Dizem ter sofrimento cruel,
Mas não é derradeiro.
Faça chuva ou faça sol
Ele luta o dia inteiro.



30

A                                                           
COMO DIMENSÃO DA AÇÃO PEDAGÓGICA Este artigo tem por finalidade apresentar o texto base para 

o desenvolvimento do trabalho realizado com Professores do 
Ensino Fundamental da Rede Estadual de Educação nas Ofici-

nas Pedagógicas, sobre o eixo de estudo Diversidade/Transversalidade 
com o tema Diversidade Familiar na perspectiva de sequência didática, 
abordando os temas transversais que são áreas de conhecimento que 
atravessam os campos disciplinares, buscando na prática educadores 
capazes de identificar possibilidades de atuação na construção de uma 
educação em consonância com o contexto atual. Sendo assim, a trans-
versalidade é o relacionamento de questões disciplinares com temas 
do cotidiano vivenciado no momento em que o conhecimento está 
sendo construído, abrindo espaço de diálogo em sala de aula onde jun-
tos professores e alunos sejam incentivados a discutir e se posicionar 
tanto pela valorização de valores extraescolares e suas possíveis inter-
-relações com o currículo formal da escola.

PALAVRAS-CHAVE: Transversalidade – prática docente – diversidade 
- escola – temas transversais.

Introdução
A escola insere-se em um contexto no qual às mudanças são cons-

tantes e ocorre em um ritmo cada vez mais acelerado, cujas caracterís-
ticas são determinadas pelos avanços tecnológicos, pelas informações, 
tendo como veículos de propagação as diversas mídias, em especial a te-
levisão. E também marcado pelo apelo ao comportamento empreendedor, 
pensamento criativo, poder de iniciativa e de decisão, ao desenvolvimento 
do raciocínio crítico e reflexivo, enfim, exigindo das pessoas uma visão do 
todo, em se tratando de uma realidade globalizada. Nesse contexto, a es-

TR A AN SVE ER S L I d a d

Maésia Vieira Brota
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cola, testemunha de uma grande contradição social 
e econômica como também dos conflitos políticos, 
econômicos e culturais mundiais, questiona-se co-
mo desenvolver a prática educativa que possa cor-
responder às necessidades desse contexto?

Educação e transversalidade
A educação passou por várias mudanças no 

decorrer dos tempos, novos rumos que coloca em 
questão os aspectos relacionados ao processo en-
sino e aprendizagem, uma exigência de contexto 
atual fundamentada nos princípios da educação 
de qualidade, numa busca constante e na quebra 
de paradigmas de um conjunto de ações relacio-
nadas à prática educativa que trabalhe a visão de 
ensino não só a de transmitir conhecimentos, mas 
a que seja ao mesmo tempo aberta, abrangente 
e de futuro, que permita ver o todo em projeções 
futuras, numa perspectiva interativa; ou seja, que 
a educação deve ser dinâmica procurando compre-
ender as diferenças culturais de forma que a esco-
la seja capaz de promover transformações na vida 
do educando. O Referencial Curricular da Educação 
Básica do Ensino Fundamental anos iniciais e finais 
das Escolas Públicas do Estado de Sergipe privile-
gia a construção de competências e habilidades e 
aponta à necessidade de se trabalhar a transversa-
lidade, defendendo uma aprendizagem significativa 
e interdisciplinar. Tal abordagem fundamenta- se na 
Lei Federal nº 9394/96, em seu artigo 27, inciso I, na 
qual destaca que os conteúdos curriculares da Edu-
cação Básica devem observar a “difusão de valores 
fundamentais ao interesse social, aos direitos e de-
veres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e 
a ordem democrática”. A implantação da transver-
salidade pressupõe um tratamento integrado das 
áreas e um compromisso com as relações interpes-
soais no âmbito da escola, pois os valores que se 
quer transmitir, os experimentos na vivência esco-
lar e a coerência entre, devem ser claros para de-
senvolver as capacidades dos alunos de intervir na 
realidade e transformá-la. A principal característica 
da transversalidade é estabelecer relações entre 
as matérias, entre a teoria e a prática, entre os 
conhecimentos sistematizados e os extracurricu-
lares, entre o fator social e o saber sistematizado. 

É compreendida como meio de organizar o trabalho 
didático pedagógico, integrando temas e eixos te-
máticos, norteando a prática educativa entre os 
conhecimentos sistematizados e as questões da 
vida real. Sendo assim a transversalidade é a ponte 
entre as práticas sociais e o ensino, no que diz res-
peito à intensa valorização do trabalho coletivo de 
professores e alunos, como meio de produção dos 
relacionamentos disciplinares demandados.

Temas transversais
Os temas transversais incorporados aos conte-

údos propostos pelos PCN’S foram escolhidos de-
vidos as urgências da sociedade brasileira usando 
um senso crítico, criatividade com responsabilidade 
tais temas podem abordar assuntos relevantes a 
respeito dos acontecimentos atuais, suas causas e 
seus efeitos, sua prevenção e até mesmo soluções 
possíveis e plausíveis, os meios em que se adqui-
rem tais conhecimentos e a transversalidade em 
sala de aula. Nos currículos os temas transversais 
estão implicitamente ou explicitamente represen-
tados cabendo assim ao professor acentuá-los. Nos 
PCN’S propõem-se temas como a ética, o meio am-
biente, pluralidade cultural, saúde, orientação sexual, 
trabalho, consumo, cidadania, fase da escolaridade 
respeitando-se, porém, as capacidades cognitivas 
dos alunos, dando-lhe sempre direito de questionar, 
duvidar e critica os temas abordados. Portanto, os 
temas transversais não constituem novas áreas de 
ensino, mas amplia a responsabilidade do professor 
com a formação dos alunos rompendo-se com a li-
mitação tradicional de sua atuação, como um mero 
transmissor de conteúdos, regras e conceitos com 
atitudes neutras e passivas, essa responsabilidade 
inclui que o professor em sala de aula mobilize con-
teúdos em torno de uma temática escolhida e a tra-
balhe de forma democrática desenvolvendo novas 
experiências e competências.

A transversalidade e ação do docente
Em relação ao conhecimento objeto em cons-

trução é oportuno destacar que o professor im-
buído de uma perspectiva profissional coerente, 
caracteriza-se também como sujeito em cons-
trução, pois os seus saberes aprendidos “estão” 
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é atribuído, pois, se negativo, fundamenta de-
sigualdades e descriminações. Neste sentido a 
transversalidade vem dá significado social aos 
conceitos e práticas pedagógicas das áreas 
de convencionais, rompendo com as visões do-
minantes e reprodutoras das injustiças sociais, 
através do aprender por aprender ou do apren-
dizado mecânico. Conforme este enfoque a es-
cola é levada a organizar propostas pedagógicas 
que atendam os diversos interesses sociais, 
culturais e que de fato mobilizem o interesse de 
participação em tais questões. Então, incluir o 
tema diversidade na prática pedagógica, está re-
lacionado com a mudança, democracia, respeito 
às diferenças, inclusão, atitudes como solidarie-
dade e acessibilidade dentre outros valores que 
funcionam como referência para um bom conví-
vio social. Logo, o desafio do educador que tra-
balha a educação para a diversidade, é a de que 
os temas e conteúdos, não se configuram co-
mo “corpos estranhos” no bojo da escola não se 
isolem entre si, mas que referenciem os diversos 
aspectos que compõe o exercício da cidadania 
e democracia e que nesse processo a diversida-
de, para os professores, acentue as desigualda-
des pelas descriminações e homogeneizações, 
práticas infelizmente ainda muito presente em 
massa sociedade.

Considerações finais
A proposta de transversalidade traz a neces-

sidade de a escola refletir e atuar consciente-
mente na educação de valores e atitudes em 
todas as áreas, garantindo que a perspectiva 
político-social se expresse no direcionamento 
do trabalho pedagógico, pois rompe o confina-
mento da atuação dos professores às ativida-
des pedagogicamente formalizadas e amplia a 
responsabilidade com a formação dos alunos. De 
nada vale a teoria se esta não se orienta pela 
prática. A reflexão e a prática coletivas acerca 
desta proposta de oferecer oficinas de sequên-
cias didáticas com abordagem sobre os temas 
transversais, a inclusão dos temas nos projetos 
políticos pedagógicos e a troca de experiências 
desenvolvidas pelos professores em sala de aula 
a partir de algum conteúdo regular do currícu-
lo tradicional evoluirá sempre com o objetivo de 
aperfeiçoamento do processo ensino e de apren-
dizagem, bem como a reelaboração de Projetos 
setoriais e de integração curricular.
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situados numa dinâmica temporal entre o crivo 
da significação e ressignificação de novos olhares. 
Nesta perspectiva, o trabalho docente é sempre 
um trabalho que se desenvolve num contexto on-
de múltiplas variáveis interferem na dinâmica de 
sua realização. E a partir destas pontuações que 
o novo professor precisa se pautar, nas leituras 
conceituais e problematizadas da literatura es-
pecializada, de uma avaliação constante de sua 
formação e seu papel social enquanto educador 
e construtor de opiniões “junto com”, na ponde-
ração dos saberes pedagógicos necessários ao 
exercício de sua ação interativa na escola e na 
sociedade. Há diversas possibilidades de constru-
ção do trabalho pedagógico como a inserção dos 
temas transversais que enriquecem e valorizam 
o trabalho do professor, contudo é necessário 
transpor as barreiras que enrijecem os profissio-
nais e as instituições, a incorporação da transver-
salidade ou de qualquer alternativa que combata 
a excessiva disciplinarização do conhecimento 
encontra dificuldades e entraves nas mudanças. 
Os professores e as escolas precisam entender 
que a metodologia de trabalho transversal implica 
na integração de conteúdos, ou seja, ao se tratar 
de um assunto dentro de uma disciplina, pode-se 
lançar mão de outros assuntos, conhecimentos, 
passando de uma concepção fragmentária para 
uma concepção mais ampla do conhecimento, em 
que se aponta à construção de uma escola par-
ticipativa e decisiva para a formação do sujeito 
social. Deste modo, o ensino transversal volta-se 
ao estudo de temáticas que abordam problemas 
sociais como o respeito ao ambiente ou a igual-
dade de direitos entre homens e mulheres; o com-
promisso com a construção da cidadania e res-
ponsabilidade em relação à vida pessoal, coletiva 
e ambiental. Um caminho promissor para atingir 
os objetivos da transversalidade e de outros 
objetivos do sistema educacional brasileiro é 
a melhoria da formação inicial e continuada do 
professor, por ele ser o facilitador do processo 
de ensino aprendizagem, sujeito ativo que di-
reciona a ação pedagógica juntamente com os 
temas sociais e transversais fundamentada na 
realidade escolar.

Transversalidade numa perspectiva de diversidade
É fato que a diversidade sempre esteve pre-

sente nos bancos escolares, porém, o ponto 
de discussão está relacionado ao valor que lhe 
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PROBLEMA OU SOLUÇÃO?
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Geilzo Nascimento Bispo

Este artigo tem como objeto de estudo as concepções acerca de avaliação da aprendizagem. Para 
tanto, foi realizado um breve resgate histórico com o intuito de contextualizar como a avaliação é 
utilizada na atualidade. Assim sendo, este estudo visa identificar congruências e contradições na rela-
ção entre avaliação, metodologia e ensino/aprendizagem, verificando a possibilidade de articulação da 
teoria e da prática docente em busca de uma educação pública, gratuita e de qualidade. 

PALAVRAS – CHAVES: Aprendizagem, Avaliação, Educação, Ensino.

Introdução
Elaborar este artigo sobre avaliação foi um grande desafio. Tendo em vista, a complexidade que gira 

em torno do referido assunto. A temática avaliação é muito complexa, primeiro por aparecer como um 
problema técnico, quando na verdade é, um problema político, e segundo, apresenta-se como causa 
de outros problemas pedagógicos, quando é mesmo, conseqüência da inadequação metodológica em 
sala de aula. Contudo, para entender melhor a complexidade da avaliação é relevante fazer um breve 
resgate histórico, à luz de alguns teóricos como: Miguel André Berger, Jussara Hoffmann e Cipriano 
Carlos Lluckesi,que serão importantes na fundamentação teórica do referido trabalho.
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Desenvolvimento
A tradição dos exames escolares, que nós co-
nhecemos, hoje, em nossas escolas, foi sistema-
tizadas nos séculos XVI e XVII, com as configu-
rações da atividade pedagógica produzidas pelos 
Padres Jesuítas (séc. XVI) e pelo Bispo Protes-
tante Comênio (séc. XVII). Certamente que exis-
tiam exames antes desse período; por exemplo, 
existem registros de exames utilizados na China, 
em torno de três mil anos antes de cristo, com 
o objetivo de selecionar homens para o exército, 
porém, “exames escolares”, como são praticados 
hoje na escola, foram sistematizadas com o ad-
vento da Modernidade. A escola que nós conhe-
cemos hoje é a escola da Modernidade. A escola 
Medieval era diferente e a Antiga, mais ainda. No 
século XVI, os Jesuítas publicaram uma obra por 
nome de “Ratio Studiorum”, viam ser conduzidos 
os exames dos educandos, em um colégio dirigido 
pela Ordem Jesuíta. As regras expressas nesse 
documento faziam indicações que ainda estamos 
cumprindo hoje, especialmente, nos dias em que 
ocorrem os atos denominados de avaliação. Já no 
século XVII, Comênio que era um bispo protestan-
te publicou uma obra por nome de “Didática Mag-
na”, a qual apresenta definições, senão iguais , ao 
menos semelhantes as dos jesuítas. De acordo 
com LUCKESI (1992), a Ratio Studiorum prescrevia 
um currículo destinado à formação de um homem 
servil a Deus. Sendo que, a ordem e a disciplina 
eram os princípios norteados desse sistema. Pa-
ra tanto, havia “Uma vigilância no que se referia 
a espaço, tempo, hierarquia, o processo didático 
de ensino e aprendizagem, sendo o estudante 
enquadrado diuturnamente nessa quadriculação 
normatizada ” (LUCKESI, 1998, p.120). As obras, 
tanto as dos jesuítas, quanto a de Comênio, ape-
sar da primeira ser católica e a segunda protes-
tante, ambas expressavam o espírito da época, 
ou seja, criavam uma educação disciplinada, cen-
trada no professor, como autoridade pedagógica 
e moral, nos conteúdos humanísticos clássicos, 
na constituição de uma mente lógico – discursiva, 
tendo como objetivo constituir, no educando, um 
ser humano obediente e conformado à vida social 
e religiosa, mas brilhante do ponto de vista da 
posse de uma cultura geral e da capacidade de ar-
gumentar. Assim, a pedagogia que emerge da con-
fluência das teorias pedagógicas jesuíticas e co-
menianas constitui o que, hoje, denominamos de 
Pedagogia Tradicional. A prática dos exames, atra-

vés das provas, manifesta-se tanto na história da 
educação como na prática escolar do presente co-
mo um recurso muito especial de administração do 
poder na relação pedagógica. A prática dos exames 
reduz o modelo de administração do poder na socie-
dade; modelo centralizador, ou seja, é uma prática 
hierárquica: onde o professor, como representante 
do sistema, decide o que vai examinar, o conteúdo, 
a forma de examinar, as questões , ele corrige o que 
o aluno manifestou, ele atribui notas, ele aprova ou 
reprova o educando. Através desses mecanismos, 
ele inclui ou exclui os educandos. Normalmente, mais 
exclui do que inclui. Por sorte, os educandos não 
aceitam essa situação pacificamente. Eles resistem 
como podem. E, uma das formas de resistência ao 
poder autoritário exercido pelo professor, em nome 
de todo o sistema social, é a “cola”. O aluno cola, 
confrontando-se com o poder do professor. Assim 
sendo, Berger busca Foucault como referencial teó-
rico para explicar tal prática, ao colocar que A função 
da avaliação que se dá nas situações de exame, que, 
com o intuito de qualificar, classificar e promover o 
estudante, converte-se em uma forma de controle 
disciplinar para tornar os alunos submissos e dóceis, 
direta e indiretamente ao professor e, em termos 
mais amplos, a todo um sistema de poder da socie-
dade. O professor exerce o poder sobre o aluno com 
o propósito de obter sua submissão e sujeição a 
padrões e normas comportamentais estabelecidos 
no interior da escola, sua aceitação de ideologias, 
reflexo de uma teia mais ampla que se encontra dis-
seminada na sociedade (BERGER, 2002, p.14). Essas 
duas posturas isoladas, de um lado o professor que 
decide por oposição aos alunos e, por outro lado, 
estes decidem por oposição ao professor, não pro-
duzem condições de uma prática pedagógica sadia, 
mas sim uma guerra, ou seja, professor contra aluno 
e este contra o professor. Assim, para que se tenha 
uma prática pedagógica sadia, é necessário que haja 
uma aliança entre educador e educando, ou melhor, 
que ambos sejam unidos para cumprir uma mesma 
tarefa, que é a aprendizagem e o desenvolvimento 
do educando. Portanto, é uma ação de aliados e não 
de opositores. Partindo dessa premissa, a formação 
do educando não deve decorrer da submissão aos 
ditames preestabelecidos, mas sim da formação 
de seus valores, por meio da interação do seu ser 
com o mundo no qual vive. A disciplina, no caso, não 
será externa e aversiva, mas sim interna e criativa. 
Assim sendo, não trabalharemos mais com exames 
para guiar, obrigar e submeter nossos educandos, 



40 41

nâmica e construtiva. Ela não pára na constatação. 
A constatação é sua base real, porém, ela vai muito 
além, ou seja, ela subsidia a construção satisfatória. 
Destarte, a prática da avaliação da aprendizagem 
estará posta para subsidiar o desenvolvimento do 
educando no caminho de sua trajetória existencial, 
ou melhor, estará a serviço da construção da sua 
experiência de vida. Pois, como educadores somos 
partes do “princípio organizativo” da experiência do 
educando, porque estaremos, como adultos nessa 
relação, subsidiando sua auto – organização. 

Considerações finais
Diante do exposto, escrever este artigo sobre avalia-
ção da aprendizagem, é muito relevante para mim que 
estou como coordenador de ensino de escola pública 
e que atuando no processo de ensino e aprendiza-
gem, ou melhor, na sala de aula, faço uso da avaliação 
para contribuir na construção cognitiva do educan-
do. Nesta perspectiva, concluo o presente artigo à 
luz das reflexões teóricas de Luckesi (2008), onde o 
mesmo entende que a prática da avaliação, neces-
sariamente, segue a prática pedagógica, ou seja, não 
é a avaliação que determina a pedagogia, mas sim, a 
pedagogia que configura a avaliação. Portanto, a ava-
liação não deve ser seletiva, mas inclusiva, de modo 
que seja um ato subsidiário da prática pedagógica, 
com vistas à obtenção de resultados, os mais satis-
fatórios possíveis diante da trajetória de desenvolvi-
mento de cada educando. Assim sendo, a avaliação 
utilizada dessa maneira, deixa de ser um problema, pa-
ra se tornar solução na medida em que contribui para 
o desenvolvimento cognitivo do educando, como na 
tomada de decisões do professor, no tocante, ao seu 
trabalho pedagógico. 
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com ameaças e temores, mas sim trabalharemos 
com avaliação, para diagnosticar uma situação qual-
quer, seja ela qual for, na perspectiva de possibilitar 
um cominho mais satisfeito para a construção da 
trajetória existencial pessoal de cada educando. De 
acordo, com Luckesi (1998), para fazer um diagnósti-
co, necessitamos de dados relevantes da realidade; 
por isso, necessitamos coletá-los cuidadosamente. 
Para isso, servem os instrumentos, sejam eles quais 
forem, desde os mais simples até os mais sofistica-
dos testes padronizados. Uma avaliação não poderá 
ser feita a partir de quaisquer dados, inconsistentes 
ou irrelevantes. É necessário que sejam relevantes 
e consistentes. Em segundo lugar, necessitamos 
de qualificar a realidade que estamos avaliando ( no 
caso, a aprendizagem do educando), tendo por ba-
se esses dados. Essa qualificação se dará a partir 
de processos comparativos da realidade observada 
com determinados padrões de qualidade, esperados. 
E por último, como estamos desejosos de construir 
os resultados mais satisfatórios, encontrar saídas 
adequadas para as situações insatisfatórias, ou até 
mesmo tornar mais satisfatórias ainda, aquelas que 
já são consideradas satisfatórias. Ainda, segundo 
Luckesi (1998), a avaliação da aprendizagem deve 
ser concebida como um ato amoroso, ou seja, deve 
ser acolhedora, integrativa e inclusiva. Assim sendo, 
Berger (2002), também compartilha com esta visão 
ao colocar que a avaliação tem como objetivo diag-
nosticar os progressos ou as deficiências e dificul-
dades do aluno em termos de aprendizagem com a 
finalidade de acompanhar em que aspecto ele está 
precisando de ajuda, concorrendo assim, para seu 
crescimento, o que favorecerá também, o trabalho 
do educador. Dessa forma, Luckesi (1998), entende 
que a avaliação é uma apreciação qualitativa sobre 
dados relevantes do processo de ensino e aprendi-
zagem que auxilia o professor a tomar decisões so-
bre o seu trabalho. Os dados relevantes se referem 
às várias manifestações das situações didáticas, 
nas quais o professor e os alunos estão empenha-
dos em atingir os objetivos do ensino. A apreciação 
qualitativa desses dados, através da análise de pro-
vas, exercícios, respostas dos alunos etc., permite 
uma tomada de decisão para o que deve ser feito 
em seguida. Contudo, a avaliação é uma prática di-
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da enciclopédia a internet

Os desafios da educação: 

Quando Denis Diderot idealizou e produziu 
“o livro dos livros”, em meados do século XVIII, 
o mundo estava diante de uma poderosa fer-
ramenta de transformação da sociedade, no-
tadamente a europeia, agitada pelas mudan-
ças no modo de pensar, de agir e de sentir 
dos marcos culturais vigentes no medievo, 
e cujos inovadores elementos artísticos e 
científicos motivaram a formulação do pen-

samento Moderno.
A Encyclopédie era um compêndio de co-

nhecimentos das diferentes áreas, cons-
truída a partir do trabalho colaborativo 

de estudiosos, a exemplo dos ilumi-
nados filósofos franceses, e de 

dedicados cientistas co-

mo Jean d’Alembert , destacado cooperador do 
projeto idealizado por Diderot.  

A Obra, avançava sobre o abismo do enten-
dimento de mundo através da fé, norteador 
do pensamento medieval cristão, projetan-
do-se a partir da perspectiva conceitual da 
compreensão dos fenômenos naturais e hu-
manos, orientada pela razão.  A Encyclopé-
die deixava para o repositório da história a 
visão supersticiosa, imobilizada e dogmá-
tica que sustentava o poder da nobreza 
e dos reis, justificado pela Teoria do 
Direito Divino que, concedia as suas 
existências opressoras, a plenitu-
de do domínio das mentes, 
almas e corpos.

Josevanda Mendonça Franco
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A Educação assumiu então, o papel de produ-
zir o homem da contemporaneidade iluminado e 
esclarecido, capaz de participar e contribuir com 
uma sociedade dominada pela vonlonté généra-
le, cuja consequência imediata se materializou 
na eclosão das chamadas revoluções burguesas. 
Alimentados pela razão e pelo domínio do conhe-
cimento, os movimentos revolucionários deflagra-
dos nas 13 Colônias Inglesas da América do Norte, 

sociedade conveniente e devotada, lenta o suficien-
te para não perceber que um outro e mais “devas-
tador” instrumento de comunicação e acesso ao 
conhecimento estava em curso, imprimindo um pro-
fundo sobressalto em suas instituições basilares.

A rede mundial de computadores - internet, 
uma ferramenta de comunicação inicialmente a 
serviço do segmento militar, ampliou-se de forma 
considerável na última década do século passa-
do, no vácuo do conjunto de transformações ine-
rentes a globalização. O ilimitado portal disponi-
bilizado indistintamente assegurou o acesso ao 
conhecimento em uma perspectiva inovadora, em 
tempo real, deixando para traz gerações inertes e 
frustradas diante do volume de informações que 
em nada favoreciam a comunicação com uma ge-
ração afeita à novidade.

A Educação, onde quer que se realize, está en-
volvida em um outro momento revolucionário, na 
eminência do colapso desencadeado sempre que 
as “partes” não são capazes de se comunicar e de 
compreender-se. Refiro-me aos professores, em 
sua grande maioria, assim como os pais, formados 
na era pré-analógica, quando a individualidade e o 
domínio sobre o conhecimento lhes garantiam a 
primazia do questionar e do responder, em contra-
ponto aos alunos e filhos municiados de um novo 
entendimento de mundo. 

É preciso se (re)inventar ante as inevitáveis 
rupturas que, se por um lado, ideologicamente, 
expande as liberdades nos ambientes de convívio, 
por outro age epistemologicamente ampliando a 
natureza, a origem e as fontes do conhecimento, 
e, não raro, provocando cismas. 

Os ambientes virtuais, a velocidade na comuni-
cação e a consequente autonomia distanciaram 
os indivíduos em formação daqueles que, por não 
perceberem as inovações ou por incapacidade 

na França dos Bourbon e na Inglaterra industrial 
promoveram as mudanças necessárias para a edi-
ficação de nações, cujas liberdades favoreceram o 
alvorecer dos novos tempos.

Do momento revelador da iluminação no século 
XVIII até a última década do século XX, um lapso 
considerável de quase trezentos anos imobilizou a 
educação no universo dos interesses de diversas e 
diferentes ordens, responsáveis pelo arquétipo de 

tecnológica, acabaram por desferir negativas e in-
tensas críticas, responsabilizando as ferramentas 
virtuais pelas mudanças organicamente naturais 
a evolução das sociedades. 

 A conivência nos espaços coletivos, como a 
família e a escola, sofre mudanças significativas, 
considerando que, se antes ela se materializava 
a partir das relações verticais, precisaram, hodier-
namente, acontecer dentro da horizontalidade, 
pautadas num permanente contexto de autono-
mia plena inerente a todos. 

Fascinados pelo volume de conhecimentos e in-
formações, indivíduos das chamadas gerações “Z” 
e “alpha”  demandam atitudes, modos de fazer e de 
construir customizados, diferentes e distantes da 
linearidade comum às escolas da Educação 2.0, fo-
cada na adequação do alunado para o atendimento 
das demandas da sociedade, disciplinando-o, indis-
tintamente, para o sucesso profissional.

Os identificados “alpha” nascem tecnologica-
mente conectados, se apresentam independen-
tes, focados e imunes a hierarquizações. Iniciam 
uma vida escolar cada vez mais cedo e fazem uso 
de um sistema educacional híbrido, compatível 
com as suas ampliadas necessidades de desen-
volvimento que os levará para uma nova ordem 
mundial, onde desempenharão o protagonismo e 
a primazia do poder de decisão.

Podemos estar diante de uma significativa eta-
pa de evolução da espécie, se considerarmos as 
transformações neurológicas em crianças e ado-
lescentes, promovidas pelo contato com as fer-
ramentas tecnológicas que, inegavelmente, vem 
processando alterações orgânicas, e ainda que re-
centes, estudos apontam para a possibilidade de 
vivenciarmos um peculiar momento de ascensão 
de um novo homem que demanda uma nova escola.

Esse é o desafio!



46 47

NUPI INDICA FotografIA

mÚSICA

Projeto realizado pela Prefeitura Municipal de 
Aracaju, por meio da Fundação Cultura Cidade 
Aracaju (Funcaju), no qual acontecem todas as 
quintas-feiras, às 19h, no Centro Cultural, na Praça 
General Valadão. A Quinta Instrumental tem como 
objetivo, além de encantar os expectadores, fazer 
um passeio pela produção musical já concebida; 
para tanto os encontros reservam canções dos 
grandes nomes eruditos com uma bela confluên-
cia como os nossos cancionistas populares, na-
cionais e internacionais, trazendo um dinamismo 
estilístico musical encantatório.

No próximo sábado, dia 02 de setembro, o Cole-
tivo Câmera Escura realiza sua primeira exposição 
fotográfica. “Rotas de Escape” traz o trabalho 
autoral de pesquisa sobre narrativas imagéticas 
acerca dos povos afro-colombianos de Wilber Lau-
reus, fotógrafo e artista visual colombiano. A par-
tir das 17h, no Centro Cultural de Aracaju, situado 
na Praça General Valadão.EXPOSIÇÃO

“UM OUTRO EU MESMO.”

A exposição é um recorte do projeto “Conflu-
ência: circuito de artes visuais em intercâmbio” 
que tem como objetivo fomentar os modais ar-
tísticos e dialogar com agentes colaboradores 
do Sesc e a comunidade. A amostra conta com 
artistas do Piauí, Pará e Sergipe como: Vicente de 
Paula, Véronique Isabelle e Flavio Antonini, além da 
curadoria de Alexandre Sequeira, Renata Voss e 
Fernando Lindote, e como a assessoria de Caro-
line Souza. A visitação acontecerá até dia 05 de 
outubro do respectivo ano na Galeria de Arte do 
Sesc (Centro), no bairro São josé, dàs 12h às 20h.


