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RESUMO 

 

Resumo: O presente trabalho consistiu em revisitar os Parâmetros Curriculares Nacionais, em 

especial, o de Língua Portuguesa, Ensino Fundamental Terceiro e Quarto Ciclos (PCNLP), 

visto que, é um documento que serve como orientação para a prática docente, investigando 

nesse se há aspectos humanistas, principalmente, aqueles centrados nas relações interpessoais, 

baseando-se na Teoria Humanista de Carl Rogers. Ao refletir sobre a realidade atual da 

educação, mas também, por conta de discussões nas aulas da disciplina Psicologia da 

Educação em que se debateu acerca de contribuições das escolas da Psicologia dessa área, ao 

processo de ensino/aprendizagem e à formação docente, fez-se uma leitura mais ubíqua, sobre 

o assunto, tanto em Brasil (1998) quanto em Rogers (1977) na tentativa de verificar possíveis 

implicações desses aspectos humanistas nos PCNs. Igualmente, atentou-se em sistematizar 

possíveis influências das ideias Rogeriana contidas no texto orientador do MEC, ou seja, 

investigar um possível diálogo entre as duas correntes teóricas, especialmente quanto à 

transposição didática. A presente pesquisa tem caráter documental e bibliográfico, foi feita 

através de análise documental de textos. É imprescindível disponibilizar pesquisas que 

possam servir de instrumento de consulta, análise e reflexão aos profissionais de educação, 

especialmente para aqueles que estão finalizando a licenciatura.  

 

Palavras-chave: Humanismo. Prática Docente. Formação de Professores. PCNs. Teorias de 

Aprendizagens.  

 

Resumen: El presente trabajo Consistió en una revisión de los Parámetros Curriculares 

Nacionales, en particular, el de Lengua Portuguesa, Enseñanza Fundamental, Tercero y 

Cuarto Ciclos (PCNLP), ya que es un documento que sirve como guía para la práctica 

docente. Se investigó, en la realidad, los aspectos humanistas, principalmente, aquellos 

centrados en las relaciones interpersonales, basándose en la Teoría Humanista de Carl Rogers. 

Al reflexionar sobre la realidad actual de la educación, pero también, por cuenta de 

discusiones en las clases de la disciplina Psicología de la Educación en que se discutió acerca 

de contribuciones de las escuelas de la Psicología de esa área al proceso de 

enseñanza/aprendizaje, especialmente, en la formación docente, fue hecha una lectura más 

amplia, sobre el tema, tanto en Brasil (1998) como en Rogers (1977). El intento fue verificar 

posibles implicaciones de esos aspectos humanistas en los PCNs. Igualmente, se atentó en 

sistematizar posibles influencias de las ideas Rogeriana contenidas en el texto orientador del 

MEC, o sea se buscó un posible diálogo entre las dos corrientes teóricas, especialmente con 

relación a la transposición didáctica. La presente investigación tiene carácter documental y 

bibliográfico, hecho a través del análisis documental de textos. Es imprescindible poner a 

disposición investigaciones que puedan servir de instrumento de consulta, análisis y reflexión 

a los profesionales de la educación, especialmente para aquellos que están finalizando la 

licenciatura. 

 

Palabras clave: Humanismo. Práctica Docente. Formación de Profesores. PCNs. Teorías de 

Aprendizaje. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Vive-se numa era globalizada e norteada pelos avanços tecnológicos, assim, tanto o 

mercado de trabalho quanto as relações sociais exigem novas formas de qualificações. Nesse 

sentido, existe a necessidade de inovar e criar novas estratégias de aprendizagem, até porque a 

idéia de um modelo único de ensino é utópica. A busca por propostas didáticas que culmine 

numa maior participação do aluno é uma tendência que se torna emergente, nesta atual 

conjuntura, no intuito de combater o quadro de alunos (grande maioria) dispersos e 

professores (muitos deles) desmotivados. Em se tratando do alunado, isso se deve, muitas 

vezes, por práticas docentes tradicionais, quanto aos profissionais de educação, geralmente, 

isso ocorre em virtude das péssimas condições de trabalho. 

Faz-se necessário tomar consciência de que se vive numa sociedade em contínuas 

mudanças, caracterizada por busca emergente da profissionalização, e especialização. 

Consequentemente, um espaço social que transparece um verdadeiro campo de competições. 

Assim, é de fundamental importância, principalmente por parte do futuro profissional do 

sistema de ensino, refletir sobre esses aspectos, uma vez que há uma necessidade na busca por 

processos de ensino/aprendizagem que sejam voltados para uma melhor qualidade que visem, 

especialmente, à garantia de equidade, em se tratando, por exemplo, da igualdade de 

oportunidades e tratamentos. Questionar-se como trazer para sala de aula metodologias que 

tentem abarcar necessidades básicas para todos, uma vez que se vive numa imensa 

diversidade cultural, é um passo extremamente relevante na tentativa de distanciar uma 

possível idéia da prática pedagógica homogênea e centralizadora. 

Buscou-se então, revisitar os Parâmetros Curriculares Nacionais, em especial, o de 

Língua Portuguesa, Ensino Fundamental Terceiro e Quarto Ciclos (PCNLP), visto que, é um 

documento do Ministério da Educação e Cultura (MEC), do Governo Federal, que serve como 

orientação para a prática docente. Nele pôde observar a idéia construtivista, sendo essa quase 

que notória. Procurou-se então, analisar e refletir sobre esse PCN, no sentido de que ele 

poderá conter orientações que venham abordar, também, possíveis traços humanistas, 

especialmente aqueles centrados nas relações interpessoais. 

 Nesse prisma, tomam-se como norte no presente trabalho, concepções de prática 

pedagógica voltadas aos aspectos humanos motivacionais que possam proporcionar um 

melhor desenvolvimento do processo ensino/aprendizagem. Visto que, poderão ser 

instrumentos imprescindíveis para alcançar os (alguns) objetivos principais da educação, que 
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dentre esses se destaca: o desenvolvimento de pessoas que busquem se tornar plenamente 

atuantes.  

Nessa linha de pensamento, foi feita uma reflexão sobre a realidade atual de educação, 

discutido, especialmente, nas aulas da disciplina Psicologia da Educação acerca de 

contribuições das escolas da Psicologia da Educação, ao processo de ensino/aprendizagem, e, 

também, sobre a formação docente. Assim, fez-se uma leitura mais ubíqua, tanto no PCN 

quanto na Abordagem Centrada na Pessoa (ACP), idéias defendidas por Carl Roger, na 

tentativa de verificar possíveis implicações desses aspectos humanistas nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais Terceiro e Quarto Ciclos do Ensino Fundamental de Língua 

Portuguesa (PCNLP). 

O presente trabalho está organizado da seguinte forma: iniciado por esta Introdução, 

Referencial Teórico e a Metodologia/Cronograma. Posteriormente, compõe-se com os 

seguintes capítulos: I - Histórico e Avanço dos PCNS para o Ensino de Língua Portuguesa no 

Ensino Fundamental II; II - Teorias de Aprendizagens Presentes no PCN para o Ensino de 

Língua Portuguesa no Ensino Fundamental II, Terceiro e Quarto Ciclo; III - Aspectos 

Humanistas ao Ensino; IV - Caminhos Possíveis Para a Formação Docente. Por fim, no Capítulo 

V, tecem-se As Considerações Finais.  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A emergente necessidade de mudança no sistema de ensino, em especial a prática 

docente, fez com que o Ministério da Educação e Cultura (MEC) mobilizasse profissionais 

dessa área na tentativa de produzir documentos que pudessem auxiliar e/ou servir como 

orientadores no processo da prática pedagógica, assim, BRASIL (1998, p.4), 

O papel fundamental da educação no desenvolvimento das pessoas e das sociedades 

amplia-se ainda mais no despertar do novo milênio e aponta para a necessidade de se 

construir uma escola voltada para a formação de cidadãos [...] Tal demanda impõe 

uma revisão dos currículos, que orientam o trabalho cotidianamente realizado pelos 

professores e especialistas em educação do nosso país [...] Os Parâmetros 

Curriculares Nacionaisforam elaborados procurando, de um lado, respeitar 

diversidades regionais, culturais, políticas existentes no país e, de outro, considerar a 

necessidade de construir referências nacionais comuns ao processo educativo em 

todas as regiões brasileiras [...] Os documentos apresentados são o resultado de um 

longo trabalho que contou com a participação de muitos educadores brasileiros e 

têm a marca de suas experiências e de seus estudos, permitindo assim que fossem 

produzidos no contexto das discussões pedagógicas atuais As críticas e sugestões 
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apresentadas contribuíram para a elaboração da atual versão, que deverá ser revista 

periodicamente, com base no acompanhamento e na avaliação de sua 

implementação. 

 

Percebe-se então, logo na introdução dos PCNs (citação acima), uma demonstração de 

maior preocupação por parte do Governo Federal com referência à educação brasileira, mais 

especificamente com a prática pedagógica. Atualmente, são recorrentes os debates, na área 

educacional, que envolvem os reflexos que os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) 

causam no sistema de ensino. Em se tratando da Língua Portuguesa, o PCN específico dessa 

área de atuação, mais precisamente o do Ensino Fundamental do Terceiro e Quarto Ciclo 

apresenta propostas de trabalho que valorizam a participação crítica do aluno diante da sua 

língua, e mostra as variedades e pluralidade de uso que sejam ligados a qualquer idioma, 

mostrando uma maior atenção com relação ao processo de ensino/aprendizagem.  

A presente pesquisa consiste em analisar a presença ou não da ACP (princípios 

terapêuticos que Carl Rogers procurava aplicar à educação) nesse PCN. Conforme 

(GOULART) 1987 p.96. 

A transferência para o campo da educação escolar de um sistema de crenças 

elaborado na prática terapêutica aproximam os dois processos e despertam para o 

caráter comum que eles apresentam – ambos visam o desenvolvimento da pessoa 

humana. 

Nessa conjuntura da educação brasileira em formar cidadãos que se harmonizem 

socialmente, e sejam críticos e reflexivos ante as multiplicidades factuais, percebem-se muitas 

discussões sobre possíveis mudanças no processo binômio ensino/aprendizagem, 

direcionando para uma perspectiva de diferentes metodologias de ensino e orientações no 

sentido definido de postura docente, como por exemplo, o que se poderá ensinar na sala de 

aula. No presente trabalho, buscou-se uma tentativa de um melhor aclaramento do que estaria 

por trás desse ensinar “docente” e dessas formas norteadoras presentes no PCNLP, mas 

também enveredar-se pelos possíveis efeitos da tendência humanista nesse PCN, e suas 

implicações na formação/capacitação de professores. Assim, (ROGERS), 1997 p. 318, afirma 

sobre o ensinar, 

(...) Eu tinha aceitado, com alguns meses de antecedência, participar de uma reunião 

de estudo organizada pela Universidade de Harvard sobre o seguinte tema: 

“Perspectivas sobre a influência das aulas no comportamento humano [...] Vou 

formular cada uma das idéias a que cheguei num parágrafo separado, não porque se 

alinhem segundo uma ordem lógica qualquer, mas porque cada resultado tem uma 

importância que lhe é específica. a) Posso tomar como ponto de partida a seguinte 

idéia, dado o objetivo dessa reunião. Segundo minha experiência, não posso ensinar 
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a outra pessoa a maneira de ensinar. Trata-se de uma tentativa que é, para mim, em 

longo prazo, vã. b) Creio que aquilo que se pode ensinar a outra pessoa não tem 

grandes conseqüências, com pouca ou nenhuma influência significativa sobre o 

comportamento. Isto parece ato ridículo que não posso deixar de colocá-lo em 

dúvida ao mesmo tempo que o estou formulando.c) Compreendo cada vez melhor 

que apenas estou interessado nas aprendizagens que tenham uma influência 

significativa sobre o comportamento. É muito possível que se trate unicamente de 

uma idiossincrasia pessoal. d) Sinto que o único aprendizado que influencia 

significativamente o comportamento é o aprendizado auto descoberto, auto-

apropriado. e) Um conhecimento auto descoberto, essa verdade que foi 

pessoalmente apropriada e assimilada na experiência, não pode ser comunicada 

diretamente a outra pessoa. Assim que um indivíduo tenta comunicar essa 

experiência diretamente, muitas vezes com um entusiasmo absolutamente natural, 

começa a ensinar, e os resultados disso não têm conseqüências. 

 
Nessa linha de pensamento, ratifica a ideia presente também nos PCNs: de ensinar a 

ensinar. Seguindo a visão Rogeriana, o ensinar a ensinar se distancia de possíveis objetivos de 

uma aprendizagem significativa. Na mencionada reunião de ensino, Rogers desvaloriza o 

questionamento direcionado a ele quanto as “Perspectivas sobre a influência das aulas no 

comportamento humano”, pois, ao particularizar suas respostas, entende que a aprendizagem 

se torna significativa quando ela é percebida e tomada como propriedade pelo próprio 

aprendiz, contudo, a forma de compartilhar esses conhecimentos, ora adquiridos, é que deve 

ser levada em consideração, uma vez que dependendo do método aplicado pode incorrer no 

possível círculo “vicioso” de ensinar a ensinar, que para ele é um procedimento que se torna 

inerte, em se tratando do processo de aprendizagem.  

Por outro lado, a prática docente abordada no documento do MEC busca, entre outros 

fatores, fornecer subsídios aos professores quanto aos planejamentos de suas aulas. Como 

também se tem a percepção de que ele passa orientações que tendenciam para estimular uma 

prática docente mais altruísta. Consequentemente objetivam, entre outros, que no final do 

Ensino Fundamental  o aluno seja capaz de,  

Perceber-se integrante, dependente e agente transformador do ambiente, 

identificando seus elementos e as interações entre eles, contribuindo ativamente para 

a melhoria do meio ambiente; Desenvolver o conhecimento ajustado de si mesmo e 

o sentimento de confiança em suas capacidades afetiva, física, cognitiva, ética, 

estética, de inter-relação pessoal e de inserção social, para agir com perseverança na 

busca de conhecimento e no exercício da cidadania (BRASIL, 1998, p.7)   

 

Nesse sentido, busca-se nas possíveis orientações dos PCNs nortear práticas docentes 

que estejam mais voltadas a uma maior participação do aluno, que essas sejam mais 

integradoras a fim de que o discente consiga auto descobrir-se como um ser em potencial, 

além de um participante político da sociedade que está inserido. 
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 E esse desenvolvimento do alunado poderia ser mais dificultoso sem alguns aspectos, 

esses muito bem relatados por MOGILKA (2005 p.5), 

A partir de sua larga experiência clínica, Rogers (1985) mostra que a 

reversão desse processo de fragmentação interna ocorre quando a pessoa encontra 

um clima de aceitação e confiança, que lhe permita entrar em contato mais intenso 

com sua própria experiência e resgatar a autenticidade do eu. Esse clima e as 

relações interpessoais que o caracterizam ajudam a pessoa a se aceitar, ao invés de 

negar seus sentimentos e sensações. A vivência do que está ocorrendo em seu íntimo 

é empaticamente compreendida e valorizada e ela tem a liberdade de experienciar os 

seus próprios sentimentos e os dos outros, sem se sentir ameaçada por fazê-lo. Ao 

amadurecer nesse processo, a pessoa se aproxima (nesse aspecto) da criança 

pequena que ainda não aprendeu a negar, em sua consciência, os processos que 

ocorrem no seu íntimo. 

Segundo esse autor, o ensinar não começa pelo conteúdo, tampouco pelas pressões 

curriculares externas, mas pelo aluno, que deve entrar em contato com os seus interesses, 

objetivos e expectativas, tornando-se agente da sua aprendizagem. Ainda, segundo a visão 

Rogeriana abordada pelo o autor, colocar-se no lugar do outro faz com que harmonize a 

relação entre “um e outrem” facilitando assim a comunicação nas relações interpessoais, 

consequentemente abre uma maior possibilidade em tornar mais fácil o processo de 

ensino/aprendizagem. 

São nas escolas, em distintos contextos sociais e políticos, que projetos como esse ganham 

corpo e revelam, em alguma medida, a adesão a princípios e pressupostos que poderão 

possibilitar outros aclaramentos na tentativa de uma melhor reflexão sobre a 

possível/emergente influência dos aspectos humanísticos na prática pedagógica. Nesse 

sentido, tem-se a percepção da importância da retomada do trabalho Rogeriano. Conforme 

(SOUZA, LOPES, SILVA) 2013 p.4, 

Por isso, ao migrar o pensamento de Rogers (1951) do campo da psicoterapia para o 

campo educacional, surge a qualidade da aprendizagem, e o ato de aprender não 

depende exclusivamente de características fisiológicas, mas também de aspectos 

emocionais e relacionais nos quais se encontra envolvido o aprendiz, a exemplo de 

“um ambiente (clima) que seja facilitador dessa aprendizagem e crescimento” 

(CAPELO, 2000). Esse ambiente potencializador pode ser obtido pelo 

posicionamento do docente como agente que propicia a emissão, a atividade e a 

expressão de sensações e sentimentos (congruência) por parte do aluno. Além desses 

aspectos, a postura de empatia e de aceitação incondicional por parte do professor é 

imprescindível para gerar um ambiente de liberdade, profícuo aos participantes. Essa 

situação de liberdade de espontânea manifestação da pessoa, segundo Rogers (1973, 

p. 218), torna a educação “uma procura excitante, uma busca, não mera acumulação 

de fatos logo superados e esquecidos”. 

Assim, projetar possibilidades de inserção, na prática docente, de preceitos que levem em 

consideração os conhecimentos prévios do alunado e auxiliando na busca por uma maior 
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autonomia e autoconhecimento é de suma relevância para o campo do sistema de ensino. 

Aliás, ainda sobre as idéias de Rogers da teoria humanista (MOREIRA) 2010 p.7, afirma que, 

O potencial fenomenológico da teoria de Carl Rogers é, sem dúvida, um eixo denso, 

que merece especial atenção no que se refere à continuidade de sua construção 

teórica, na direção de uma clínica humanista-fenomenológica crítica e ampliada, que 

priorize o acolhimento da alteridade. Mas esse não é o único caminho. Ignorar a 

pluralidade e as diferenças seria perder--se da proposta original do próprio Rogers.  

E essa interação parte do pressuposto básico de que todo o homem social interage e 

interdepende do outro, aproximando assim aprendizagens que venham significar possíveis 

mudanças, colocando-o como um sujeito autônomo e participativo nessa relação social. 
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METODOLOGIA 

 

 Partindo do pressuposto que esta pesquisa possui um caráter documental 

e bibliográfico, esse foi feito através de análise documental de textos. Foram 

analisados os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), em especial o de Língua 

Portuguesa do Ensino Fundamental, Terceiro e Quarto Ciclos (PCNLP) e o livro de 

Rogers (1977): Tornar-se Pessoa, especialmente à presença dos aspectos humanistas 

em que o autor trata no campo da educação escolar. Esses abordados na a sexta parte: 

Quais são as implicações para a vida? Que se subdividem em vários temas, entretanto 

foram analisados As Reflexões pessoais sobre ensino e aprendizagem, A aprendizagem 

significativa: na terapia e na educação. Capítulo 13 e 14, respectivamente. 

Ainda que diferentes autores proponham diversificadas descrições do processo 

da análise de conteúdo, no presente texto, trabalhou-se com a análise de conteúdo de 

Bardin (1977), essa detalhada por Meireles e Cendón (2010), consistindo numa 

categorização de mensagens (tópicos) as quais foram examinadas posteriormente, ou 

seja, através da descrição de um tema proposto foi feita uma análise interpretativa do 

referido tópico. Trata-se, portanto, de “um método de tratamento da informação 

contida nas mensagens”. Possibilitando ao leitor, através desse processo de 

categorização dos temas, identificar rapidamente cada elemento da amostra dos 

documentos a serem analisados.  

Durante o semestre letivo a pesquisa foi desenvolvida, inicialmente, com uma 

revisão bibliografia, a fim de que pudesse dar a consistência necessária para a 

construção do corpus da referida pesquisa. Muitas foram as leituras e fichamentos, 

além de análises e compilação dos dados. Após minuciosos estudos das informações e 

dos conhecimentos ora adquiridos, iniciou-se a elaboração do texto. Essa última etapa 

foi a mais incansável, uma vez que, é a etapa em que o orientador intensifica suas 

observações. Por isso, vários foram os encontros, e, consequentemente, às sinalizações 

na tentativa de uma melhor consistência do presente trabalho. Enfim, as gradativas 

etapas foram no intuito de fazer com que o exaustivo texto chegasse ao seu objetivo 

principal, que é a feitura desta pesquisa.  

Vale ressaltar que, ao analisar documentos como os PCNs, já citado, dentro de 

uma perspectiva humanista buscando identificar possíveis relações com a Abordagem 
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Centrada na Pessoa (ACP), fortalece a construção do ensino/aprendizagem, uma vez 

que passeia na concepção de processos que visam às interações sociais. Em síntese, o 

trabalho se voltou, mais especificamente, na investigação da existência de implicações 

didáticas dessa ACP, e seu dialogo com o referido texto orientador do MEC. Assim, a 

pesquisa se tornou bastante enriquecedora, tanto no aspecto dos conhecimentos que 

poderam ser produzidos, quanto na tentativa de impulsionar novas reflexões sobre o 

assunto. 

No livro Tornar-se pessoa, de Carl Rogers (1977), encontram-se reunidos 

vários dos seus escritos produzidos numa década (1951 – 1961), ele é de grande 

relevância para diversos segmentos que, de alguma forma relacionavam (ou ainda 

relacionam) seus problemas com esse trabalho Rogeriano. Fazer uma relação dos 

PCNs com as concepções humanistas de Rogers é tentar instigar os profissionais do 

sistema de ensino, em especial o docente, para uma reflexão, caso ainda não tenham 

feito, para uma prática docente em que o aluno seja capaz de buscar seu 

autoconhecimento. Por conseguinte, em que os discentes possam sentir-se mais 

participativos e mais próximos das práticas pedagógicas. 

Logo, a análise da pesquisa em lide, para um melhor desencadeamento da 

desenvoltura do trabalho, pautou-se na investigação dessas correntes teóricas, ACP 

Rogeriana e o PCNLP, utilizando também métodos comparativos, visto que o presente 

trabalho teve como base a confrontação de idéias, de autores distintos.   

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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CAPÍTULO I 

 

HISTÓRICO E AVANÇO DOS PCNS PARA O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA NO 

ENSINO FUNDAMENTAL II 

 

Ensinar, do latim insignare, que significa instruir sobre, indicar assinalar, marcar, 

mostrar algo a alguém (Dicionário Informal). Como se percebe a tarefa de ensinar já é 

complexa no significado literal da palavra. Ensinar uma língua, então, pode se considerar uma 

atividade ainda mais repleta de complexidade. Primeiro que as pessoas tendem a aprender 

uma língua, desde criança, por si só. O meio lhe oferece os instrumentos para que possa 

expressar-se dentro das suas necessidades, a criança é um exemplo evidente disso. O meio 

social, geográfico, situacional é que vai lapidando as particularidades da fala. Por isso, não se 

deve levantar a bandeira de que uma língua é superior a outra, pois todas têm sua riqueza e 

universalidade, mas também a necessidade situacional da comunicação. Até mesmo quando se 

trata de uma língua compartilhada entre pessoas de um mesmo país, já que, geralmente, a 

cultura local vai moldando a fala nas relações interpessoais. Nesse sentido, aquele que ensina, 

em especial o professor, continuará com a tarefa de despertar, nos alunos, a importância de 

conhecer e aprofundar-se nos assuntos sobre outras formas de uso da língua, já que existem 

diversas formas de falares. 

Diretrizes elaboradas pelo Governo Federal, os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCNs) voltados à Educação Básica, objetivam, entre outros, serem um ponto de referência 

para os educadores em se tratando, especialmente, da prática docente. Uma vez que, eles, 

possibilitam fornecimento metodológico-didáticas. Tal documento sustenta a ideia da 

”importância da mediação do professor no ensino de língua, por exemplo, mostrando a 

importância de se valorizar a palavra do outro na interlocução; ou tornando o ambiente da sala 

de aula em espaço de reflexão e de contato crítico e respeitoso com o diferente, enfim, um 

espaço de alteridade saudável.” (FARIA 2006, p.3). Ampliar as discussões/reflexões sobre 

esse envolvimento do eu com o outro durante a prática docente, além de exigir aspectos 

humanistas, poderá funcionar como uma engrenagem indissociável do processo 

ensino/aprendizagem. Já que, tende a harmonizar a relação entre professor-aluno. Por 

conseguinte, haverá maior compreensão em se tratando da funcionalidade de determinado 

dialeto. Porque, 

Usar e entender  não é apenas saber apontar expressões equivalentes, mas é também 

conhecer em que medida as expressões se adaptam a situações concretas. Todo 
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falante — e as crianças são sob esse aspecto quase tão sagazes quanto qualquer 

adulto — sabe avaliar o valor social das expressões, perceber quando soam 

"estranhas", "gozadas", "malcriadas", ou quando identificam o falante como 

estrangeiro, ou como originário de outra região ou classe social. (POSSENTI, 2002, 

86-87). 

Assim, a percepção da linguagem, pelo interlocutor, utilizada durante a comunicação 

humana é o que vai fazer com que seja analisado o aspecto peculiar do “falante”, 

consequentemente poderá, até, identificar sua origem regional. É importante, então, deixá-lo à 

vontade para se expressar, já que se sentirá mais valorizado, auxiliando-o, mesmo que 

involuntariamente, na construção de novos conhecimentos. Essa liberdade de expressão, no 

ambiente escolar, deve ser ainda mais, universalizada nas escolas, para que fortaleça a idéia 

do não rechaço/restrição por esse ou aquele modo de fala do aluno (a), sem 

margear/descaracterizar o papel docente, que é o de mediador/facilitador deste processo: 

ensino/aprendizagem. Nesse sentido, além dos PCNs, “os cursos mostram/apresentam o 

professor como mediador que expande as possibilidades de construção de conhecimento pelos 

alunos. Como aquele que enfatiza o que já sabem, dando a oportunidade para que participem 

mais ativamente do processo de ensino aprendizado” Lessa (2012, p.199). Nesse prisma, “o 

governo brasileiro tem adotado, no decorrer de nossa recente história educacional, diversas 

estratégias que visam a melhorar e a universalizar o ensino, em função de objetivos 

específicos relacionados às demandas da sociedade de cada tempo e às posições ideológicas 

de cada governo”. (FARIA, 2006, p.1). 

 No entanto, é óbvio, também, de que não se deve ser negligente com relação às 

variedades da língua, pois, dentre essas há a forma padrão, ou seja, àquela regida pela 

gramática normativa, que deverá servir como base para as demais, pois, assim, o professor em 

formação ao ser perceptivo quanto a essas informações, estará se aproximando da consecução 

em tornar os alunos dotados da competência discursiva. Aliás, “um dos aspectos da 

competência discursiva é o sujeito ser capaz de utilizar a língua de modo variado, para 

produzir diferentes efeitos de sentido e adequar o texto a diferentes situações de interlocução 

oral e escrita” BRASIL (1998, p.23). Ainda sobre essa competência, “ao organizar o ensino, é 

fundamental que o professor tenha instrumentos para descrever a competência discursiva de 

seus alunos, [...] sob pena de ensinar o que os alunos já sabem ou apresentar situações muito 

aquém de suas possibilidades e, dessa forma, não contribuir para o avanço necessário (PCN, 

1998, p. 48). Outrossim, é extremamente relevante que se ampliem as discussões e/ou 

pesquisas durante o processo formativo dos professores, sobre a metodologia de ensino que 

envolve os variados tipos de discursos. Muito bem enfatizado no PCN de Língua Portuguesa. 
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O discurso, quando produzido, manifesta-se lingüisticamente por meio de textos. O 

produto da atividade discursiva oral ou escrita que forma um todo significativo, 

qualquer que seja sua extensão, é o texto, uma seqüência verbal constituída por um 

conjunto de relações que se estabelecem a partir da coesão e da coerência. Em outras 

palavras, um texto só é um texto quando pode ser compreendido como unidade 

significativa global. BRASIL (1998, p.21). 

Ademais, seguindo o exposto do parágrafo anterior, quanto ao documento do MEC, 

percebe-se que ele oferece liberdade ao professor a fim de que, esse tente aproximar a prática 

pedagógica de contextos multifacetados. No entanto, muitas vezes, os PCN fogem da 

realidade escolar. “É preciso voltar nosso olhar para o cenário atual e buscar meios de 

compreender e diagnosticar as práticas pedagógicas atuais, para que seja possível conceber 

meios de transformá-las e adequá-las aos paradigmas que ora os PCN colocam”, FARIA 

(2006, p.1). Pois, 

Os PCNs são um instrumento normativo. Oficialmente, sua elaboração foi 

justificada pela necessidade de cumprir o disposto no artigo 210 da Constituição 

Federal, ratificado pela LDB (1996), que determinava a fixação de “conteúdos 

mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum 

e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais.” Associou-se a 

essa demanda uma preocupação com a melhoria da qualidade da educação e com a 

articulação das reformas curriculares que estavam sendo realizadas em vários 

estados e municípios brasileiros. (LESSA, 2012, p. 34-35). 

Mas também, percebe-se a preocupação com uma das peças principais na engrenagem 

do processo de ensino/aprendizagem no sistema de ensino: o professor. Já que, os PCN 

fornecem dispositivos norteadores para o desenvolvimento de tarefas voltadas à prática 

docente. Nessa linha de pensamento, o trecho abaixo ratifica que, 

Há que se destacar que os professores figuram como sujeitos chave no processo de 

adoção dos PCN, pois são eles, em última instância, que interpretam e colocam ou 

não em prática suas orientações. No conteúdo dos Parâmetros foi reconhecida a 

necessidade de formação contínua desses profissionais (BRASIL. MEC, 1997, v.1, 

p. 29-31), indicando que esta deveria ocorrer em níveis cada vez mais elevados de 

escolarização. Essa indicação leva ao questionamento dos possíveis efeitos que essa 

política curricular pode estar provocando na formação individual do professor. 

(LESSA, 2012, p. 45). 

A adoção dessa política curricular pode servir, entre outros fatores, como respaldo aos 

profissionais de educação no momento em que eles questionam formação continuada, uma 

espécie de escolas de governo voltadas, especificamente, ao professor da educação básica, 

pois são esses profissionais que têm o papel primordial de transformar, os agentes 

multiplicadores da sociedade (neste caso: os discentes), em seres humanos mais críticos, 

autores da sua própria história e, talvez, construtor ativo da história do país. Aclara-se, então, 

a idéia da necessidade dos envolvidos no processo educacional intensificarem discussões 
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sobre aspectos mais humanizadores, pois é na relação interpessoal que praticamente tudo se 

constrói. Dificilmente haverá um mundo melhor se as relações sociais não forem temas 

constantes, especialmente no sistema de ensino. Já que, não se pode fugir e/ou fingir sobre a 

realidade situacional, claro que exige um pouco mais de competência por parte dos 

educadores, envolvidos no processo. Seguindo essa linha de raciocínio, percebe-se que, 

O conceito de competência foi definido como “conhecimento que pode ser 

mobilizado para agir e tomar decisões em situações concretas”. Esse conceito faz 

referência ao que o professor deve saber: “trabalhar em parceria com a comunidade 

escolar, resolver problemas da escola, achar soluções criativas a problemas 

concernentes ao processo ensino-aprendizagem de seus alunos, até mesmo às 

situações da comunidade em que a escola está inserida”. (LESSA, 2012, p. 50). 

Essa flexibilidade/discernimento no ambiente escolar vai exigir muitos conhecimentos 

do docente, esses que, às vezes, fogem da sua área de atuação. Uma vez que, o professor 

poderá utilizar estratégias de ensino que facilitem o processo de ensino/aprendizagem. 

Portanto, a comunidade escolar faz parte do processo educacional, uma está intrinsecamente 

ligada à outra, daí a importância da participação de todos na empreitada. 

Se a comunidade escolar é importante no processo de ensino/aprendizagem, o poder 

público torna-se imprescindível na construção de políticas públicas e/ou projetos 

educacionais, especialmente quando a intenção é a melhoria do sistema de ensino. Os PCNs 

de Língua Portuguesa Terceiro e Quarto Ciclos do Ensino Fundamental (PCNLP) fornece ao 

professor de português orientações bastante norteadoras.  Assim, o referido documento 

tem a intenção de disponibilizar orientações que possam facilitar a aplicação de 

pontos importantes das discussões teóricas mais recentes na área da educação – 

incluídas a pedagogia, a Psicologia, e a Linguística aplicada, entre outras áreas. 

Sendo, portanto, uma orientação, os PCN não atuam como normas para a educação 

e, assim, podem ou não ser adotados pelas instituições educacionais. (FARIA, 2006, 

p.3). 

Nessa direção, da não obrigatoriedade do referido documento, tem-se a percepção de 

que pouco se discute sobre os PCNs, assim como, seu conteúdo, durante os processos 

formativos dos futuros professores.  No entanto, muito se tem trabalhado em sala de aula com 

os alunos da Educação Básica utilizando, mesmo que, muitas vezes involuntariamente, as 

orientações dos PCNs. O PCNLP, por exemplo, enfatiza da necessidade de se trabalhar o 

diagnóstico prévio dos alunos, para que se possa melhor desenvolver a prática docente. É o 

que se pode inferir abaixo, 
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os conteúdos selecionados podem não corresponder às necessidades dos alunos – ou 

porque se referem a aspectos que já fazem parte de seu repertório, ou porque 

pressupõem o domínio de procedimentos ou de outros conteúdos que não tenham, 

ainda, se constituído para o aprendiz –, de modo que a realização das atividades 

pouco contribuirá para o desenvolvimento das capacidades pretendidas. (PCN, 1998, 

pp. 65-66, ênfase adicionada). Nessas situações, o aluno deve pôr em jogo tudo o 

que sabe para descobrir o que não sabe. Essa atividade só poderá ocorrer com a 

intervenção do professor, que deverá colocar-se na situação de principal parceiro, 

favorecendo a circulação de informações. (PCN, 1998, p. 70, ênfase adicionada). 

(FARIA, 2006, p.5). 

Observe que, se os professores não tentam analisar que tipo de aluno se estar 

ensinando, por exemplo, os aspectos da relação social em que o aluno está inserido, fatores 

cognitivos, entre outros, mais difícil será chegar ao objetivo do plano de aula, quiçá, não 

alcançará os objetivos propostos para os 200 (duzentos) dias de efetivo trabalho escolar. Daí a 

importância, também, de analisar o Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola. Pois, ele, 

quando completo tende a não deixar dúvidas, apontando rotas e buscando ser flexível o 

bastante para se adaptar às necessidades de aprendizagem dos alunos. Logo, esse diagnóstico 

prévio, geralmente, poderá dotar ainda mais, o professor, de habilidades para que os discentes 

se sintam provocados a participar cada vez mais durante as aulas. 

Nesse sentido, não se pode ser relapso ao ponto de não perceber que os PCNs, neste 

caso o de Língua Portuguesa, Ensino Fundamental, Terceiro e Quarto Ciclo, têm muito a 

contribuir para a prática docente. Mas também, em muitos aspectos torna-se inviável seguir 

suas orientações, em alguns momentos, em virtude do avanço/proporção que a sociedade vem 

alcançando. Consequentemente, modificando comportamentos dos alunos, fazendo com que o 

professor se atualize constantemente sob pena de sua prática docente tornar-se obsoleta. O 

não acompanhamento dessa fluidez cultural pode ocasionar em metodologias que somente 

contribuem para memorização e/ou fadiga do alunado, assim, uma aprendizagem desprovida 

de significado. Nesse prisma, o referido documento do MEC, assim como outras orientações 

que tendem a melhorar a educação do país, se não forem debatidas, analisadas e/ou 

pesquisadas de forma mais intensa, ou seja, com maior cumplicidade/sensibilidade e/ou 

comprometimento tende a tornar, ainda mais, a tarefa de ensinar mais difícil e emblemática. 

Portanto, 

O professor de Língua Portuguesa que tem como base as indicações dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais utiliza-se de boas dicas e exemplos a serem usados em sala 

de aula. O PCN tem como objetivo auxiliar o educador no cumprimento de seu 

trabalho juntamente aos educandos, visando assim um bom aproveitamento de 

ambos; mestre e aluno. (DE BETTIO, 2015, p.1) 
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Os PCNs foram resultados de um exaustivo trabalho de especialistas ligados à 

educação, mesmo com todo jogo político envolvido (à época dos trabalhos) não deixa de ser 

aclarador quanto à minuciosa pesquisa sobre aspectos importantes do contexto social, em 

especial o ambiente escolar brasileiro em que se estava inserido. Contudo, já se passaram 

quase 20 anos, então muitos fatores mudaram daí a relevância do olhar atento do profissional 

de educação quanto aos aspectos contidos nesse documento. Portanto, é fundamental que nos 

processos formativos docentes se ampliem as discussões no sentido de analisá-los, pois 

continua sendo muito enriquecedor conhecê-los, e redundamente debatê-los, especialmente 

para que se possa criticar construtivamente, reflexionar sobre possíveis transposições 

didáticas das orientações contidas nos PCN, além de  questionamentos sobre avanços e 

retrocesso do aludido documento. É o que se infere do proposto trecho destacado:  

Como política educacional, os PCN exigem tanto do governo quanto da comunidade 

acadêmica um monitoramento dos seus resultados e uma avaliação de seus impactos 

na organização da educação nacional. Após 14 anos da sua publicação, já temos 

elementos que nos permitem analisar seu percurso de produção e suas formas de 

circulação em diferentes contextos de implementação. Nesse momento, em que 

foram aprovadas novas Diretrizes Curriculares Nacionais e que se elaboram novos 

referenciais curriculares para a educação, é importante que se produzam e se reúnam 

estudos que analisem a consistência e o atingimento dos objetivos dos PCN, 

oferecendo aos formuladores de uma nova política elementos que permitam a 

revisão, o repensar, o redesenhar ou desenhar de uma política curricular renovada. 

(LESSA, 2012, p. 40). 

Por isso, a relevância de se levar, com maior aprofundamento, assuntos relacionados 

com as tendências pedagógicas, durante os processos formativos nas academias, 

especialmente nos cursos de formação de professor.  

CAPÍTULO II 

 

TEORIAS DE APRENDIZAGENS PRESENTES NO PCN PARA O ENSINO DE LÍNGUA 

PORTUGUESA NO ENSINO FUNDAMENTAL II TERCEIRO E QUARTO CICLO 

 

Nessa linha de pensamento, do repensar, revisar, discutir... com um olhar mais ubíquo, 

nos PCNs, tende a provocar o futuro professor, no sentido de quais teorias de aprendizagem 

que ali se encontram, mesmo que delas sejam marcas que se apresentam de forma explicitas 

e/ou implícitas. Assim, nessa perspectiva, o envolvimento com o mundo acadêmico baseado 

na ampliação dos debates sobre o aludido documento do MEC e/ou tendências pedagógicas 

mostrarão, por exemplo, que o Construtivismo, corrente de pensamento inspirada na obra de 
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Jean Piaget (1896-1930), em que a construção do sujeito se dá a partir de sua interação com o 

meio, está latente neles (PCNs). Ademais, eles orientam temas/conteúdos programáticos que 

buscam uma transposição didática que agregue valores aos discentes, por conseguinte, 

almejando uma formação para o exercício da cidadania. Então, 

A escola ao tomar para si o objetivo de formar cidadãos capazes de atuar com 

competências e dignidade na sociedade, buscará eleger como objeto de ensino, 

conteúdos que estejam em consonância com as questões sociais que marcam cada 

momento histórico, cuja aprendizagem e assimilação são as consideradas essenciais 

para que os alunos possam exercer seus direitos e deveres (BRASIL, 1998 p.43-44). 

  Diante do exposto acima, tem-se a percepção da necessidade da mudança contínua no 

papel do professor, já que se vive numa “sociedade líquida”. Essa em que a grande maioria 

das pessoas não consegue programar seus projetos de vida, e, geralmente, é o mercado que 

determina as normas, funcionando como um fio condutor, consequentemente ocasionando 

uma espécie de imposição social. O professor deve estar mais atento a isso, pois afeta, e 

muito, o comportamento dos alunos. 

 Nesse sentido, as teorias são de extrema importância, principalmente, 

metodologicamente. Já que, disponibilizam ao docente vislumbrá-las, revendo 

conceitos/práticas, além de identificar aspectos que melhor se encaixem ao objetivo proposto 

(pós aula). Por serem várias as tendências pedagógicas, é instigante refletir que umas se 

materializam mais que outras, na cabeça do professor. “Uma boa parte dos professores, 

provavelmente a maioria, baseia sua prática em prescrições pedagógicas que viraram senso 

comum, incorporadas quando de sua passagem pela escola ou transmitidas pelos colegas mais 

velhos; entretanto, essa prática contém pressupostos teóricos implícitos” (LIBÂNEO, 1990, 

p.1). Então, por mais que se tendenciem sustentações de que o papel docente no processo 

ensino/aprendizagem deve estar pautado em determinada tendência/teoria, outras, mesmo que 

de forma camuflada/involuntária, estarão presentes.  

 Partindo desse pressuposto, dos PCNs, não só se devem visualizar sinais do 

Construtivismo, como também de várias outras teorias de aprendizagens que se mesclam entre 

si.  Já que, 

É necessário esclarecer que as tendências não aparecem em sua forma pura, nem 

sempre, são mutuamente exclusivas, nem conseguem captar toda a riqueza da prática 

escolar. São, aliás, as limitações de qualquer tentativa de classificação. De qualquer 

modo, a classificação e descrição das tendências poderão funcionar como 

instrumento de analise para o professor avaliar sua prática de sala de aula. 

(LIBÂNEO, 1990, p.2) 

http://www.infoescola.com/biografias/jean-piaget/
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 Repensar, continuamente, a prática docente é refletir, também, sobre as reais 

necessidades do alunado para que sejam alcançados os objetivos traçados pelo professor. Por 

exemplo, uma simples negligência do professor em não autoavaliar-se quanto aos aspectos 

humanistas durante sua aula possibilitará, a ele, maior dificuldade em lograr êxito quanto ao 

seu papel como profissional de educação, especialmente, em se tratando da aprendizagem 

discente. Pois, formar cidadãos dignos, competentes e conscientes dos seus direitos e deveres, 

aliás, ideias essas bastante enfatizadas nos PCNs, é formar pessoas respeitosas, que busquem 

diálogos em vez de conflitos, pessoas que entendam que outrem tem os mesmos direitos e 

deveres que ele, consequentemente, que tendenciem para uma melhor harmonização nas 

relações sociais. Se o aluno não recebe atos enraizados de humanismos, difícil acreditar que 

ele propague ações repletas de respeito e valores, ao ponto de “desenvolver o conhecimento 

ajustado de si mesmo e o sentimento de confiança em suas capacidades afetiva, física, 

cognitiva, ética, estética, de inter-relação pessoal e de inserção social, para agir com 

perseverança na busca de conhecimento e no exercício da cidadania”. (BRASIL, 1998, p.7). 

Também se fala muito, especialmente durante a formação docente, e, principalmente 

nas disciplinas de Psicologia da Educação, Didática, Metodologia do Ensino do Português, 

sobre outras Teorias Educacionais, como o Behaviorismo (estímulo/resposta), 

Comportamentalismo (manipulando os elementos do ambiente pode-se controlar o 

comportamento), Cognitivismo (a capacidade do aluno em aprender coisas novas depende 

diretamente dos conhecimentos prévios que ele possui), Interacionismo (desenvolvida por 

Jean Vygotsky, o conhecimento é, antes de tudo, impulsionado pelo desenvolvimento da 

linguagem no ser humano), entre outras. E Aqui, não se pode negligenciar quanto à 

importância em discutir tais temas, pois a teoria e a prática estão intrínsecas, e se não há 

saberes prévios sobre outras formas de práticas docentes cai-se no vício do improviso, o que 

tende a ser muito perigoso para o sistema de ensino.  

No momento em que os métodos anteriores tornam-se obsoletos e não mais 

satisfazem à demanda da vida contemporânea, é preciso despender esforços para 

organização de uma nova proposta que dê conta das novas exigências. Parece 

oportuno partir do panorama antigo para pensar um novo cenário. (GOMES, 2012, 

p.6)  

 Assim, é compartilhando, dividindo, pesquisando, discutindo, ressignificando, esses (e 

outros) conhecimentos (em sala de aula) que professores tendem a refletir no processo de 

ensino/aprendizagem, até mesmo sua experiência como aluno. “… Posso ter confiança na 

minha experiência. A experiência é, para mim, a suprema autoridade” (ROGERS, 1977, p. 
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33). Vale salientar que, aqui, o autor ao mencionar sua experiência, não exclui suas 

pesquisas/estudos, principalmente as tendências pedagógicas existentes à época. Uma vez 

que, “só a experiência não basta, é preciso conhecer as bases teóricas, especialmente no 

exercício da docência”, buscando aperfeiçoar os conhecimentos quase que cotidianamente. 

Segundo Lima (2002, p. 41), “o trabalho docente é colocar saberes em movimento e, dessa 

forma, construir e reconstruir o conhecimento ensinando e aprendendo com a vida, com os 

livros, com a instituição, com o trabalho, com as pessoas, com os cursos que frequenta, com a 

própria história”. O professor que está em processo de formação, portanto, também aluno, 

geralmente, vai se definindo durante sua trajetória acadêmica, as teorias que lhes são 

apresentadas contribuem significadamente para que se tenha um olhar crítico, reflexivo e 

questionador, no entanto, o mediador desse processo é o professor formador, já que ele irá 

facilitar essa relação, buscando o crescimento pessoal dos discentes. Isso pode ser ratificado 

neste fragmento de texto:  

Se posso proporcionar um certo tipo de relação, o outro descobrirá dentro de si 

mesmo a capacidade de utilizar aquela relação para crescer, e mudança e 

desenvolvimento pessoal ocorrerão.” Por crescimento, Rogers entendia movimento 

na direção da auto-estima, flexibilidade, respeito por si e pelos outros. Para Rogers, 

o homem é “incorrigivelmente socializado em seus desejos”. Ou, como Rogers 

coloca o problema repetidamente, quando o homem é mais plenamente homem, ele 

é merecedor de confiança. (ROGERS, 1977, p. 7). 

Assim, se o aluno é tratado com respeito, valorização e confiança tende a sentir-se 

digno e merecedor dessa confiança, mas também a empatia recíproca na relação professor-

aluno tende a fortalecer a relação interpessoal entre ambos, muitas vezes o aluno espera 

simples gestos de autenticidade nessa relação. 

Nesse sentido, é percebível que a boa relação interpessoal entre aluno-professor é de 

fundamental importância para que o processo ensino/aprendizagem possa fluir com maior 

significação, já que se há harmonia e clareza nessa relação, haverá uma maior possibilidade 

desse processo (ensino/aprendizagem) se tornar mais prazeroso. Por conseguinte, dará 

margem para uma relação de confiança que tendenciará ao fator motivacional, logo, 

possibilitará, ao aluno, trilhar melhores caminhos nesse “tramite” para a consecução, entre 

outros fatores, de desenvolvimento pessoal/intelectual. Doravante, se o professor formador, 

não busca por ser competente comunicativo, permanece habituado na teoria tradicional de 

ensino. Essa é caracterizada, principalmente, pelo professor como o centro do processo de 

ensino, e, geralmente, nessa (teoria) o docente tem a ideologia de que é o detentor do saber, 

negligenciando, muitas vezes, em observar (de forma mais atenta) que os alunos de ontem já 
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não são os mesmos de hoje. Segundo Gomes (2012, p.6), “até que se chegue à tentativa da 

definição do que realmente é ou seria o usuário competente da língua à luz dos documentos, é 

imprescindível trazer à baila estruturas e elementos inovadores escolhidos para a construção 

da nova proposta e, consequentemente, de novos aprendizes. Ainda sobre um novo paradigma 

educacional, o trecho abaixo esclarece: 

A didática atual tem se nutrido dessas investigações em busca de novos aportes 

teóricos para atender a necessidades educativas presentes, especialmente as 

relacionadas com a formação de professores, considerando-se que a escola básica 

continua sendo um dos lugares de mediação cultural para a escolarização. As 

mudanças nas formas de aprender afetam as formas de ensinar, em vista da 

subordinação das práticas de ensino à atividade de aprendizagem e às ações do 

aprender e do pensar. Sendo assim, o que se espera da aprendizagem dos alunos 

também deverá ser esperado de um programa de formação dos próprios professores. 

(LIBÂNEO, 2004, p.3) 

Portanto, durante o processo formativo, quando o professor em formação é instigado a 

repensar a prática pedagógica, tende a perceber que muito pode ser aproveitado das teorias, 

mas também pode refletir sobre a forma como essas teorias estão sendo levadas/aplicadas na 

sala de aula. Então, ao partir do pressuposto de que por trás de uma prática há sempre teoria 

(as), e, portanto, esta possui uma relação intrínseca com aquela, não se deve negligenciar 

quanto às diversas possibilidades de comportamentos dos envolvidos, durante a aula. Por isso, 

a importância do docente em saber conduzir essa prática de forma que possa aproximá-la dos 

objetivos propostos. E a flexibilidade/maestria exigidas nesse momento serão muito mais 

obstaculizada caso o professor: não busque caminhos investigativos, não seja um incansável 

pesquisador e não tome consciência de que sua carreira prematura é um processo contínuo 

que requer atualização/inovação. Ainda de acordo com GOMES (2012, p.6), “A tomada de 

consciência é relevante como início de um novo projeto, todavia, não seria suficiente 

reconhecer o modelo que se tem sem propor mudanças”. Mas, essas mudanças requerem 

atitudes, essas, no entanto, devem estar norteadas por alguns aspectos, tais como:  

A estrutura da atividade é constituída pelas necessidades, motivos, finalidades e 

condições de realização da atividade. A atividade surge de necessidades, as quais 

impulsionam motivos orientados para um objeto. O ciclo que vai de necessidades a 

objetos se consuma quando a necessidade é satisfeita, sendo que o objeto da 

necessidade ou motivo é tanto material quanto ideal. Para que esses objetivos sejam 

atingidos, são requeridas ações. O objetivo precisa sempre estar de acordo com o 

motivo geral da atividade, mas são as condições concretas da atividade que 

determinarão as operações vinculadas a cada ação. (LIBÂNEO, 2004, p.7) 

 

Nessa linha de pensamento, o espaço escolar, assim como, o que se quer alcançar com 

os temas propostos são situações que devem ser previamente analisadas, a fim de que não 
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haja, ou pelo menos diminua a possibilidade de haver, desmotivação por parte dos integrantes 

da prática pedagógica. Se o convívio no ambiente escolar não é harmonioso tende a deixar os 

profissionais e alunos em clima de tensão, por conseguinte, enorme barreira estará lançada, 

aumentando a probabilidade de um ensino pautado na memorização. Por isso, a 

importância/responsabilidade de toda a comunidade escolar envolvida nesse processo.  

O aluno precisa agir cognitivamente, assimilar o que lhe for interessante, 

significativo; para que o aluno responda as questões provocadas pela acomodação 

deste material e, por fim, se realize a reflexão, a partir de perguntas levantadas pelos 

alunos e pelo professor. A formação de professores se coloca, portanto, como 

necessária para que a efetiva transformação do ensino se realize. (BRASIL, 1998, 

p.43-44). 

A interação em sala de aula é a parte essencial no processo pedagógico. Logo, caso 

não haja uma relação de empatia (envolvida) durante o processo de ensino, dificilmente 

ocorrerá à aprendizagem desejada, especialmente, pelo professor. Assim, poderá fragmentar o 

papel da escolarização. 

Há expectativa, também, de que esses recentes professores conheçam ou pelo menos 

tenham noções/pesquisas sobre as Teorias de Aprendizagens e/ou a Teoria Humanista. Assim 

como, tenham pesquisado/compreendido sobre os PCNs. Visto que, são questões desafiadoras 

e de alta relevância neste processo formativo. Uma vez que, muitos assuntos que envolvem a 

formação docente devem ser investigados pelo próprio aluno, já que se torna, praticamente, 

impossível os professores conseguirem trabalhar os infinitos conteúdos. 

Nessa nova concepção de educação, norteando para, segundo Filipaki (2010, p. 5), “o 

direito ao pleno exercício da cidadania democrática (e, por isso) torna-se o mais importante 

eixo integrador de uma educação inovadora”, faz com que o papel docente deva ser mais 

tendenciado para um professor facilitador/mediador, fazendo com que os alunos sintam-se 

autônomos da sua própria aprendizagem. Até porque, nenhum professor deixa de aplicar uma 

teoria e abdica de outra, muito bem colocado por Libâneo (1990, p.2), “é necessário 

esclarecer que as tendências não aparecem em sua forma pura”. O aluno passa a ser o centro 

do processo, um agente ativo, participativo, com mais autonomia, numa busca quase que 

involuntária pelo desenvolvimento pessoal/intelectual. Assim, 

Nesta abordagem, há uma ênfase no “eu” que inclui todas as percepções que o 

indivíduo tem da sua própria experiência, ou seja, uma das condições prioritárias 

para o desenvolvimento do indivíduo é o ambiente. O enfoque predominante desta 

teoria no Brasil é o de Carl Rogers. “Esta abordagem dá ênfase a relações 

interpessoais e ao crescimento que delas resulta, centrado no desenvolvimento da 

personalidade, do indivíduo, em seus processos de construção e organização pessoal 
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da realidade, e em sua capacidade de atuar, como uma pessoa integrada”.  

(MIZUKAMI, 1986:38) 

E essa emergente integração do sujeito, durante a prática docente, deve ser refletida 

continuamente pelos licenciandos para que possam intensificar o conceito de que se colocar 

no lugar do outro ainda é a melhor forma de interagir nos espaços sociais, neste caso, na 

comunidade escolar. Assim, possibilitará alcançar um dos principais objetivos da educação, 

segundo BRASIL (1998, p.5): “O papel fundamental da educação no desenvolvimento das 

pessoas e das sociedades amplia-se ainda mais no despertar do novo milênio e aponta para a 

necessidade de se construir uma escola voltada para a formação de cidadãos.” Percebe-se, 

novamente, que as teorias estão ligadas, e nenhuma é superior a outra, todas contribuem, com 

suas respectivas parcelas, na formação discente/docente. 

Nesse prisma, tem-se a percepção de que houve uma tendência, voluntária ou 

involuntariamente, que fez com que, há muito tempo, aspectos humanistas da prática docente 

não fossem, intensificadamente, discutidos, ficando de forma escamoteada, diferentemente 

dos demais, aliás, muitas vezes, o tema nem é mencionado. Quiçá, esse relapso, em não 

disseminar com maior aprofundamento (durante a formação/capacitação docente) sobre uma 

relação mais humanizada durante a prática do professor (em sala de aula), pode ter 

contribuído para a formação de alunos competitivos. Vive-se “num mundo marcado por tantos 

conflitos relacionados ao crescente individualismo, à intolerância e ao não reconhecimento 

das diferenças, e dentro de um novo papel que deve ter o professor e a escola, faz-se 

necessário discutir a alteridade e o respeito ao outro”. (DEMETERCO e DELLA CRUZ, 

2009, p.1) 

Nessa perspectiva, o individualismo, a falta de empatia é quase que notória entre as 

pessoas, e, geralmente, a educação escolar tem um papel primordial nesse processo. Portanto,  

Trata-se de procurar despertar, orientar e dar sustentação a um processo de 

amadurecimento e reflexão crítica que os torne cidadãos conscientes de seu papel na 

sociedade. Nesse processo, o educador poderá se debater com a insatisfação e a 

impaciência do educando, uma vez que tanto o aluno quanto suas famílias muitas 

vezes não percebem a profundidade e o alcance desse projeto, cobrando da escola 

resultados mais concretos e imediatos. A pressão para atender ao modelo social 

hegemônico de “pessoa bem sucedida” muitas vezes atropela o processo. 

(DEMETERCO e DELLA CRUZ, 2009, p.2) 

Assim, a busca por status social e/ou sucesso faz com que tanto a família quanto o 

aluno criem expectativas com a escolarização, todavia, esquecem que as conquistas não têm 

fórmulas, e sim, dependem de vários fatores, entre esses é influenciada pelas identificações 
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desenvolvidas no próprio ambiente familiar, ou seja, se na convivência familiar não há um 

“trabalho” de conscientização de que o pupilo caminha entre o sucesso e o fracasso, e que 

muitas vezes o fracasso enriquece e produz novos conhecimentos que poderão contribuir para 

o acesso ao mercado de trabalho, mas também para o pleno exercício da cidadania, torna-se 

ainda mais complexa a tarefa escolar, em se tratando do processo ensino/aprendizagem. Nesse 

sentido, tende a impulsionar o ensino à forma tradicional, especialmente tecnicista, já que 

solidifica a idéia de que o aluno deve concluir a educação básica visando, quase que 

exclusivamente, à formação profissional. Por conseguinte, agiganta-se a possibilidade desse 

concluinte ser acrítico/não reflexivo quanto ao mundo que o cerca, fator esse que, entre 

outros, dificulta ainda mais a relação social. 

A tendência tecnicista firmou-se nos anos de 1970, alicerçada no princípio da 

otimização: racionalidade, eficiência e produtividade. Com sua organização racional 

e mecânica, visava corresponder aos interesses da sociedade industrial. A 

semelhança com o processo industrial não ocorre por acaso, pois tal proposição 

atinge seu apogeu nos anos 70, período de forte presença do autoritarismo do Estado 

e do regime militar. É nesse período que o espírito crítico e reflexivo é banido das 

escolas. (FILIPAKI, 2010, p. 6)  

 Precisa-se discutir/refletir com maior intensidade sobre o aparecimento, ainda, desse 

modelo e/ou resquícios dele, que permeia, ainda e também, o sistema de ensino. A 

industrialização/capitalismo continuam latentes, e, muitas vezes, são eles que ditam os 

padrões das relações sociais, isso, sem dúvida reflete na comunidade escolar, os profissionais 

de educação precisam estar atentos para administrar essas idéias, para que se possa diminuir , 

do processo ensino/aprendizagem, o aparecimento da educação que aliena as pessoas. Pois, 

O funcionamento do setor fabril, ao ser transposto para a escola, fez com que a 

especificidade da educação se perdesse, pois não considerou que a articulação entre 

a escola e o processo produtivo acontecesse em um modo indireto e por meio de 

complexas mediações (SAVIANI, 1984). Outra questão desconsiderada foi a prática 

educativa permeada pela influência da escola tradicional e da escola nova que 

exerceu um forte atrativo sobre os professores da época. Assim, a abordagem 

tecnicista pode contribuir para aumentar o caos na educação gerando 

descontinuidade, heterogeneidade e fragmentação inviabilizando o trabalho 

pedagógico e, além disso, agravando o problema da marginalidade.  (FILIPAKI, 

2010, p. 6)  

 Por isso, a relevância de se estar sempre discutindo/refletindo sobre possíveis 

metodologias tradicionais inclusas na prática docente, e que muitas vezes, essas acarretam 

uma série de danos humanos, pois tendem a reproduzir discursos arcaicos e que somente 

contribuem para uma educação que transforma seres humanos em mercadorias. A necessidade 

de se propagar discursos humanistas de forma mais aprofundada/intensa, entre os professores 

em formação, é urgente. Vale lembrar que, o lado humanista se contrasta com a relação 
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mecanizada, isso precisa ser mudado. Oxalá, uma tendência pedagógica voltada à formação 

ética do alunado seja emergente no espaço escolar. Aliás,  

Conseguir tornar atraente o processo de construção de um convívio humano 

“humanizado”, fundado na justiça, na solidariedade e, finalmente, no respeito ao 

outro é um dos maiores desafios da escola e do educador na atualidade [...] Educar 

eticamente pressupõe esse processo de orientação rumo à liberdade consciente, e não 

ficar discutindo o que é permitido, proibido ou obrigatório. Não se pode “obrigar” 

alguém a respeitar o outro, mas é possível proporcionar oportunidades para tornar as 

relações entre as pessoas mais justas e solidárias, ao mesmo tempo em que se tenta 

combater o preconceito. Por meio de uma pedagogia ética se criam as condições 

para o bem comum e o respeito mútuo, enfim, para a realização dos indivíduos como 

sujeitos éticos. É fundamental que os educandos percebam a importância do outro 

para a sua própria identificação. (DEMETERCO e DELLA CRUZ, 2009, p.2) 

Entende-se com isso que a busca pela autonomia dos alunos no processo de 

aprendizagem requer uma boa relação entre esses e o professor. Mas também, o fazer 

despertar nos alunos para suas responsabilidades, faz-se necessário. E essa provocação deve 

partir do mediador/facilitador de aprendizagem, ou seja, do professor. O assunto da relação 

interpessoal professor-aluno, tendências pedagógicas que buscam aspectos humanistas ao 

ensino, parece se tornar diligente. São vários os trabalhos a partir dessa segunda década do 

século XXI, voltados à forma como o humanismo está, ou pelo menos se espera que esteja 

inserido na educação escolar. 

O humanismo havia descoberto que o objetivo da educação era formar o homem, 

dar-lhe sua liberdade no mundo, torná-lo senhor do reino que Deus lhe havia 

concedido. Mas, precisamente a fim de não diminuir essa liberdade tão paradoxal, 

ele atribui à educação a missão de liberar o homem, de não o definir nem o coagir, 

de dar-lhe todo o poder em relação à consciência de si mesmo. Educar o homem é 

torná-lo consciente de si mesmo, de seu lugar no mundo e na história. O estudo dos 

antigos e de sua língua deveria justamente servir a esse fim: levar o homem, para 

além de qualquer definição, a se sentir senhor de si mesmo. (CARVALHO, 2016, p. 

10). 

Nesse sentido, o discente tende a ser mais valorizado, dando-lhe mais liberdade 

durante a prática docente, essa mediada pelo professor. Nesse prisma, assim como o homem 

passa a ser o centro do universo no Renascimento, o aluno torna-se o centro do processo 

ensino/aprendizagem, sem fazer com que desapareça a figura do professor. Ser o centro não 

quer dizer que seja único, mas que o objetivo da aula seja para uma aprendizagem 

significativa para o foco principal dela, os alunos. Muito bem enfatizado neste trecho: 

No Humanismo a abordagem do ensino é totalmente centrado no educando. 

Considera o educando como uma pessoa situada no mundo e em processo constante 

de descoberta. O professor em si não transmite conteúdo, dá assistência, ou seja, é 

facilitador da aprendizagem. O conteúdo advém das próprias experiências dos 
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educandos. A atividade é considerada um processo natural que se realiza através da 

interação com o meio. (FILIPAKI, 2010, p.9). 

Nessa perspectiva de discussão, o professor facilitador/mediador poderá partir dos 

conteúdos propostos para as experiências dos alunos, ou o inverso. É relevante salientar que, o 

professor não está ausente no processo, ou seja, produzir sentido, na citação acima, de que o 

docente não tem importância nessa engrenagem, muito pelo contrário, o seu papel nessas 

condições há uma exigência muito maior, já que ele terá a função de conduzir a aula com 

maior habilidade e competência, pois estará mais dotado de consciência de que não só 

compartilhará conhecimentos, mas também estará contribuindo para formação de seres 

humanos melhores, autores da própria história.  

Ainda, com relação aos conteúdos, há criticas aos documentos do MEC, quando eles 

não são claros quanto à importância desses para relações sociais, em se tratando de 

comunidade escolar. Uma vez que, 

vê-se que a formação cidadã não é diretamente correlacionada na lei, ao ensino da 

língua. Há disparidade entre comunicação e interação, esta pressupõe uma ação que 

necessariamente, provoca uma reação no outro, aquela não carrega a obrigatoriedade 

de resposta imediata, deste modo, pode-se dizer que a comunicação de fato realiza-

se através da interação. A partir daí, tem-se que a lei supracitada não menciona ou, 

até mesmo, ignora o ensino linguístico como ferramenta de interação social, de 

maneira que a linguagem não faria parte dos conhecimentos necessários ao exercício 

da cidadania, mas como instrumento de entendimento, apenas. (GOMES (2012, p.4) 

A importância do professor nesse papel lapidador (transformar pessoas a fim de que 

essas se tornem conscientes para o exercício da cidadania) é de excelência. Todavia, o que se 

presencia em muitos casos é um efeito colateral, muitos são os alunos que se tornaram 

inconscientes do seu papel como cidadãos, esquecem, muitas vezes, que são eles que 

constroem o seu próprio futuro e que podem contribuir de forma significativa para o 

progresso do seu país. Não se quer aqui discutir o papel do Estado, visto que há muitas 

aberrações e fugiria do objeto de pesquisa, do trabalho em lide. Há, portanto, nas escolas, 

alunos dispersos e providos de insensibilidades. 

 Nesse sentido, percebe-se, então, que as escolas estão vivendo situações complexas/adversas, 

em se tratando do comportamento dos alunos, especialmente, ante aos professores. Daí a relevância do 

presente trabalho. Neste trecho: 

Em todo processo de aprendizagem humana, a interação social e a mediação do 

outro tem fundamental importância. Na escola, pode-se dizer que a interação 

professor-aluno é imprescindível para que ocorra o sucesso no processo ensino 

aprendizagem. Por essa razão, justifica-se a existência de tantos trabalhos e 
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pesquisas na área da educação dentro dessa temática, os quais procuram destacar a 

interação social e o papel do professor mediador, como requisitos básicos para 

qualquer prática educativa eficiente. LOPES (2014, p.4), 

E essa relação entre docente-discente, parece que a cada dia, está ficando confusa. É 

óbvio que a violência nas escolas, especialmente por parte dos discentes, está ligada a 

diversos fatores, contudo, o que mais chama a atenção é que vem crescendo a cada dia. A 

publicação da REVISTA ÉPOCA, (25/03/2016) constata muito bem os números, 

 A violência verbal ou física atingiu 42% dos alunos da rede pública nos 

últimos 12 meses. É o que revela uma pesquisa realizada pela Faculdade Latino-

Americana de Ciências Sociais (Flacso), em parceria com o Ministério da Educação 

e a Organização dos Estados Interamericanos (OEI). Esta é a primeira edição da 

pesquisa que, entre janeiro e novembro de 2015, ouviu 6.709 estudantes, de 12 a 29 

anos, em sete capitais brasileiras: Maceió, Fortaleza, Vitória, Salvador, São Luís, 

Belém e Belo Horizonte. Todas elas apresentaram, segundo o Mapa da Violência de 

2014, taxas de homicídio entre jovens maiores que a média nacional (82,7 

homicídios por 100 mil jovens). [...] O estudo considerou violência não apenas 

agressões físicas e homicídios, fatos que, apesar de existirem, são menos recorrentes. 

Discriminação, ameaças e xingamentos, muitas vezes confundidos com brincadeiras, 

também são considerados atos violentos e podem evoluir para agressões mais 

graves. Todas elas contribuem para tornar o ambiente escolar hostil. 

O que se pode questionar, inclusive a si mesmo, são os porquês de tanta divergência e 

desumanidade num espaço que teoricamente era para ser formador de cidadãos conscientes e 

que pudessem viver harmonicamente em sociedade. Parece que as reflexões de Lopes, 

apoiadas na ideologia Freiriana fazem sentido: 

De acordo com as abordagens de Paulo Freire, percebe-se uma vasta demonstração 

sobre esse tema e uma forte valorização do diálogo como importante instrumento na 

constituição dos sujeitos. No entanto, esse mesmo autor defende a ideia de que só é 

possível uma prática educativa dialógica por parte dos educadores, se estes 

acreditarem no diálogo como um fenômeno humano capaz de mobilizar o refletir e o 

agir dos homens e mulheres. E para compreender melhor essa prática dialógica. 

(LOPES, 2014, p.5).  

Apesar de vários alunos dificultarem o bom relacionamento que deve existir entre 

aluno-professor, a insistência no diálogo para resolução de conflitos é o melhor caminho. E 

sobre essa relação interpessoal aluno-professor, percebe-se que, 

 [...], o diálogo é uma exigência existencial. E, se ele é o encontro em que se 

solidarizam o refletir e o agir de seus sujeitos endereçados ao mundo a ser 

transformado e humanizado, não pode reduzir-se a um ato de depositar idéias de um 

sujeito no outro, nem tampouco tornar-se simples troca de idéias a serem 

consumidas pelos permutantes. (FREIRE 2005, p. 91). 

É claro que o cenário atual multifacetado e repleto de pluralidade de ideologias exige 

outros métodos democráticos além da prática dialógica com os alunos, muitas vezes faze-se 
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imprescindíveis o trabalho de conscientização de toda comunidade escolar envolvida, 

especialmente os pais/responsáveis (dos alunos), no intuito de instigá-los à reflexão. No 

sentido de conscientizar o papel humanizador que todos deverão ter no envolvimento com o 

próximo, tentando direcioná-los à prática de respeito e valores morais, especialmente os pais/ 

responsáveis para com seus filhos/pupilo.  

Refletir sobre o real papel da educação, repensar práticas de sala de aula 

(metodologias, didáticas...) torna-se fator desafiador. A situação educacional atual deveria 

estar corroborando para formar cidadãos escritores da suas próprias histórias. Pelo menos isso 

é o que se espera do sistema de ensino. Então, por essas e outras questões que não se pode 

deixar de analisar o magnífico trabalho de Carl Rogers, o mais importante teórico no campo 

das teorias humanísticas da personalidade. Psicologia Humanista, também chamada Terceira 

Força em Psicologia deve ser reavivada de forma mais intensa, já que ainda há muitos pontos 

que necessitam ser retomados e redimensionados a fim de que se possa repensar o papel 

docente ante a prática pedagógica.  

 

 

CAPÍTULO III 

 

ASPECTOS HUMANISTAS Á ESCOLARIZAÇÃO 

 

Quanto a tudo que foi abordado até aqui no tocante a relação professor–aluno, mas 

também de uma natureza instintiva que incita o ser humano à preocupação com o outro, o 

trecho abaixo aclara que, 

Aceitar-me leva-me a aceitar a experiência do outro (...), e isso permite ao 

outro aceitar-se a si mesmo. “Atribuo um enorme valor (...) de poder 

permitir-me a mim mesmo compreender uma outra pessoa”.[...] pôr-me no 

seu lugar, é colocar-me no seu próprio ponto de vista, é aceitá-lo. A minha 

compreensão do outro e a minha aceitação é que vai permitir-lhe modificar-

se: “é que a minha compreensão dessas pessoas lhes vai permitir 

modificarem-se.” Mas, por outro lado, permite-lhe também aceitar-se.” [...] 

quando alguém compreende perfeitamente esses sentimentos, se torna 

possível aceitá-los em si mesmo”. Ajudar outrem, (...) que sofre que tem 

problemas, que quer ser integralmente pessoa, só é possível se: ela se sentir 

aceite por mim, o que provoca alteração nela já que (...) ela se aceita a si 

mesma, para finalmente (...) os outros aceitam-na. “Ser o que sou: esta é uma 

realidade que, por experiência, proporciona aos outros,confiança.” Ser eu 

mesmo; deixar os outros serem eles mesmos. Só a partir daqui é que surgem 
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as transformações. “É de facto paradoxal que, na medida em que cada um de 

nós aceita ser ele mesmo, descobre não apenas que muda, mas que as 

pessoas com quem ele tem relações mudam igualmente”. “O processo de 

mudança pode ser facilmente evitado pela redução ou pela eliminação das 

relações em que o indivíduo seja plenamente aceite como é” (ROGERS, 

1977, p. 29 – 54). 

E essa autoavaliação, autoconhecimento/reflexão são extremamente importantes 

quando levados à prática docente. O ser autêntico possibilita, ainda mais, o outro refletir nas 

possíveis atitudes contrárias (não autênticas), uma espécie de teoria e prática, ou seja, gerar 

(ao ser autêntico nas suas relações) leques de possibilidades para outrem seguir o exemplo das 

boas atitudes. O pensamento Rogeriano perpassa no mundo real, mesmo que 

involuntariamente. Fazendo-nos refletir, por exemplo, no mundo das redes sociais, que, aliás, 

é um fenômeno presente. E nelas, muitos vivem a irrealidade, consequentemente transpõem 

isso nas relações sociais (presenciais). Já que, muitas vezes transmitem textos (em seu sentido 

amplo), que não condizem com a própria realidade vivenciada. Por isso, a necessidade dos 

profissionais de educação, especialmente no processo formativo, discutirem o assunto, tentar 

desmistificar esse processo da não autenticidade, provocando, principalmente o aluno, a uma 

reflexão mais detalhada sobre o tema. Apesar de Rogers ter sido um profissional da terapia, a 

experiência no espaço educacional fê-lo perceber que o “autorreconhecimento” é uma tarefa 

difícil, mas que serve como suporte para que se possa tentar conhecer o outro, compreendê-lo 

e aceitar suas diferenças, reconhecendo-os como pessoas humanas e passíveis de erros. Nesse 

sentido, segundo (GOULART, 1987, p.85), “a transferência para o campo da educação 

escolar de um sistema de crenças elaborado na prática terapêutica aproximam os dois 

processos e despertam para o caráter comum que eles apresentam – ambos visam o 

desenvolvimento da pessoa humana”. Portanto, tratar sobre temas relacionados a aspectos 

humanistas torna-se imprescindível abordar o trabalho de Carl Rogers. 

Rogers foi um Psicólogo estadunidense atuante na terceira força da psicologia e 

desenvolvedor da Abordagem Centrada na Pessoa. Seu estudo há uma valorização à pessoa 

por si mesma e as atitudes de compreensão, empatia, aceitação, confiança, congruência… o 

estudioso fundamenta uma ‘nova abordagem’ nas filosofias existencialistas e personalistas. 

Sua atenção recaiu sobre a relação aluno-professor, que deve ser impregnada de confiança e 

destituída de noções de hierarquia. A postura do professor deve ser voltada para a 

autenticidade, originalidade e não pregar aquilo que realmente não condiz com suas 

perspectivas e realidade. Assim, nota-se que já afasta um fenômeno mau que assola o 
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comportamento de grande parte da sociedade, a demagogia/hipocrisia. Já que, isso é em sua 

grande maioria das vezes, reflexo da educação.  

A educação básica de qualidade não pode ser confundida e/ou mensurada por valores 

econômicos altos, assim como, a que possui professores com os maiores títulos. Mas, aquela 

que detém professores que aproximam o aluno da realidade educacional, conduzindo-o a 

participação ativa durante o processo de ensino/aprendizagem, fazendo sentirem-se, durante 

as aulas, pessoas importantes nesse processo, e que suas palavras sejam válidas, podendo 

questionar, tirarem dúvidas, e, oxalá, falar de assuntos do seu dia a dia. Todavia, que o 

professor tenha a competência comunicativa para conduzir as multiplicidades factuais que 

possivelmente apareçam. Então, corrobora que,    

Sendo assim, a escola precisa criar um ambiente mais estimulante e afetivo que 

possibilite a esse adolescente enxergar-se nesse processo. Por esse motivo, a 

mediação do professor é uma contribuição que irá ajudar o aluno do segundo 

segmento do Ensino Fundamental a dar sentido ao seu existir e ao seu pensar. É 

importante que se ressalte que, quando se fala em proporcionar uma relação 

professor-aluno baseada no afeto, de forma alguma, confunde-se aqui afeto com 

permissividade. Pelo contrário, a ação do professor deve impor limites e 

possibilidades aos alunos, fazendo com que estes percebam o professor como 

alguém que, além de lhe transmitir conhecimentos e preocupar-se com a apropriação 

dos mesmos, compromete-se com a ação que realiza, percebendo o aluno como um 

ser importante, dotado de ideias, sentimentos, emoções e expressões. (LOPES 2014, 

p.7). 

Seguindo essa linha de raciocínio, objetivar ser apto a viver ativamente na sociedade 

exige previamente praticar como fazê-lo. Por isso, um dos objetivos dos (PCNs, 1998, p. 7), é 

que o aluno seja capaz de “posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas 

diferentes situações sociais, utilizando o diálogo como forma de mediar conflitos e de tomar 

decisões coletivas”  

 Aclara então, uma aproximação do trabalho Rogeriano com o documento do MEC, já 

que o objetivo em ambos é o desenvolvimento significativo da pessoa humana. Enquanto 

aquele trata de práticas pedagógicas voltadas para a valorização do homem (aluno) dando-o 

quase que plena liberdade no processo educacional, este orienta para uma formação humana 

em que o discente possa entender o outro de forma que respeite as diferenças e sejam 

condicionados a exercer seus direitos políticos, mas também que possam contribuir para um 

mundo melhor, mais humanizado, já que,    

 O papel fundamental da educação no desenvolvimento das pessoas e das sociedades 

amplia-se ainda mais no despertar do novo milênio e aponta para a necessidade de se 

construir uma escola voltada para a formação de cidadãos. [...] Os Parâmetros 
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Curriculares Nacionais foram elaborados procurando, de um lado, respeitar 

diversidades regionais, culturais, políticas existentes no país e, de outro, considerar a 

necessidade de construir referências nacionais comuns ao processo educativo em 

todas as regiões brasileiras. Com isso, pretende-se criar condições, nas escolas, que 

permitam aos nossos jovens ter acesso ao conjunto de conhecimentos socialmente 

elaborados e reconhecidos como necessários ao exercício da cidadania. (BRASIL 

(1998, p.5). 

Nessa perspectiva, ao focar-se no aluno e nas ferramentas que poderão ser 

disponibilizadas para ele, durante a prática docente, cria-se uma forte tendência em fazer com 

que o discente adquira mais confiança em si, consequentemente se sinta com mais autoestima, 

já que ambas (estima e confiança) são fundamentais no processo de aquisição de 

conhecimentos. Pois, alunos desmotivados dificilmente conseguem crescer intelectualmente, 

e, principalmente, dirigir-se para sua autonomia. Nesse sentido, as condições da sala de aula 

também fazem parte da didática, além de serem fatores preponderantes na prática pedagógica. 

Durante a formação docente, aspectos relacionados com o bem estar dos alunos/ 

professores devem ser pesquisados, enfatizados, debatidos. Mas também, assuntos que 

envolvam qual a melhor forma/condições de conduzir o processo (ensino/aprendizagem). 

Disposição das carteiras, ambiente limpo e arejado, forma de tratamento dado pelo professor, 

linguagem utilizada, espaço adequado (durante a aula), entre outras observações, são fatores 

favoráveis para que o aluno possa, de forma menos tenebrosa, dirimir possíveis dúvidas.  

Nessa linha de pensamento, terá sua palavra como legítima, por conseguinte, abre mais 

possibilidades para que o discente tenha melhor autoestima, já que tende a sentir-se mais 

valorizado, na sala de aula. Assim, é importante que o professor em formação discuta, de 

forma mais ubíqua, sobre esses aspectos, buscando ampliar os debates. Atentando-se, 

também, que esses fatores poderão instigar o aluno a participar mais (das aulas), inclusive, de 

forma efetiva. Por conseguinte, ao debruçar-se num ambiente escolar (sala de aula) agradável 

e harmônico possibilitam momentos, ao alunado, para perguntas/questionamentos, 

características essenciais durante a aquisição de conhecimentos. Portanto, todo esse 

envolvimento entre espaço escolar e professor/aluno tende a fortalecer o ambiente 

educacional. Outrossim, é papel da escola proporcionar aos professores as condições 

necessárias para um melhor desenvolvimento da escolarização. O trecho abaixo afirma que,  

A escola deve assumir o compromisso de procurar garantir que a sala de aula seja 

um espaço onde cada sujeito tenha o direito à palavra reconhecido como legítimo, e 

essa palavra encontre ressonância no discurso do outro. Trata-se de instaurar um 

espaço de reflexão em que seja possibilitado o contato efetivo de diferentes opiniões, 

onde a divergência seja explicitada e o conflito possa emergir; um espaço em que o 

diferente não seja nem melhor nem pior, mas apenas diferente, e que, por isso 

mesmo, precise ser considerado pelas possibilidades de reinterpretação do real que 
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apresenta; um espaço em que seja possível compreender a diferença como 

constitutiva dos sujeitos. (BRASIL 1998, p 48). 

 Assim, cabe ao professor ser um mediador desse processo (ensino/aprendizagem), 

transformando as conversações em compartilhamento de conhecimentos, adequando os temas 

que surgirem aos objetivos de suas aulas. Como também é de responsabilidade de toda 

comunidade escolar o compromisso com a dignidade da pessoa humana, buscando 

proporcionar um espaço que se torne favorável à harmonia, por conseguinte ao processo de 

ensino aprendizagem. “Se posso proporcionar certo tipo de relação, o outro descobrirá dentro 

de si mesmo a capacidade de utilizar aquela relação para crescer, e mudança e 

desenvolvimento pessoal ocorrerão” Rogers (1977, p.7).  

Voltando a Rogers e sua teoria, a base da Terceira Força idealizada por ele, esclarece: 

O essencial da pedagogia Rogeriana reside no facto de considerar que os alunos 

aprendem melhor, são mais assíduos, interessados, motivados e participativos, são 

mais criativos e capazes de resolver problemas, se os professores lhes 

proporcionarem um clima humano, quer sob o ponto de vista relacional, quer 

afectivo, e um ambiente de confiança, facilitador da aprendizagem. Partindo do 

princípio que o aluno é que sabe o que precisa e que é ele quem sabe a direção que 

deve tomar, ao professor cabe-lhe a orientação eficaz do aluno no seu processo de 

aprendizagem e seu envolvimento, deixando que ele realize as suas potencialidades, 

em processo de crescimento e auto-realização pessoal. (FONSECA 2009, p.5). 

O ambiente escolar deve estar propício às mudanças, mudanças no sentido de rumos a 

uma educação de maior qualidade. O professor, agora, passa a ser o facilitador, aquele que 

deixa de ser o centro e passa a atuar como um ator coadjuvante, mas de extrema importância 

na condução desse processo. O aluno, partindo da visão Rogeriana, é quem conduz a sua 

própria aprendizagem, buscando entender sobre o que se passa a sua volta, passando assim a 

presenciar, na sala de aula, o direito de falar e ser ouvido, o que pensa seus colegas e 

professor, e esse não directivismo, ou seja, o não direcionamento de um ser específico 

(professor deixa de ser centro, por exemplo) poderá transformar o ambiente da sala de aula 

num espaço de interação, o medo de indagar, questionar, estará se exaurindo gradativamente, 

possibilitando fortemente a fluidez na aquisição de conhecimentos. Outrossim, não se trata de 

tornar uma aula sem coordenação/mediação em que transparece a ausência da figura do 

professor, ao contrário, a sua participação/influência é muito relevante para que os alunos se 

percebam como pessoas iguais em direitos e obrigações, falando e respeitando o direito de 

falar. Ainda sobre o papel do professor, esta citação ratifica que,  

 A mediação do professor, nesse sentido, cumpre o papel fundamental de organizar 

ações que possibilitem aos alunos o contato crítico e reflexivo com o diferente e o 

desvelamento dos implícitos das práticas de linguagem, inclusive sobre aspectos não 
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percebidos inicialmente pelo grupo - intenções, valores, preconceitos que veicula, 

explicitação de mecanismos de desqualificação de posições . articulados ao 

conhecimento dos recursos discursivos e lingüísticos. (BRASIL 1998, p.48). 

E essa atitude docente, durante a prática pedagógica, é muito dependente da 

competência comunicativa, já que ao mesmo tempo em que esteja abordando conteúdos 

deverá utilizar-se da empatia, porque assim o fazendo ela (empatia) será deslocada, mesmo 

que involuntariamente, para os alunos. Consequentemente poderá acarretar numa melhor 

relação professor-aluno, quiçá, toda a comunidade escolar, enveredando-se nos caminhos da 

“lapidação” do alunado, numa espécie de processo humanizador. Mas também, abrindo leques 

de oportunidades em desenvolver pessoas mais sensíveis e altruístas, fatores esses que 

poderão contribuir para um futuro mais justo e solidário, aspectos altamente emergentes na 

atualidade. 

CAPÍTULO IV 

 

CAMINHOS POSSÍVEIS PARA A FORMAÇÃO DOCENTE 

 

Como visto ao longo desse texto, os PCNs são documentos de extrema relevância para prática 

docente, mesmo que, às vezes, não consiga acompanhar as mudanças ocorridas após décadas do seu 

surgimento. Ele emerge no fim do século XX, inicialmente foram apresentadas versões preliminares, 

e, após vários pareceres técnicos e análises de especialistas elas foram aprovadas pelo Conselho 

Federal de Educação, em 1997. É um importante material de consulta/discussão em que os professores 

devem participar do desafio de buscar a melhoria do ensino, possibilitando reformular a proposta 

curricular. Pode, ainda, os PCNs, subsidiar o planejamento de aula do professor, assim como, servir na 

própria formação continuada dos docentes. Mas também, podem auxiliar como material complementar 

na construção do Projeto Político Pedagógico das escolas. Portanto, é mais que um documento do 

MEC, é uma ferramenta disponível e de fácil acesso que amplia e/ou poderá ampliar a didática nas 

práticas pedagógicas, especialmente, o trabalho docente, objetivando "o pleno desenvolvimento da 

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho."  

Nesse sentido, não bastam, os futuros professores, dominar conteúdos ou estarem 

capacitados para inovação de metodologias, mas também dotarem-se de uma visão sistêmica 

em que se atente para reais condições presentes no espaço escolar, no qual está inserido. A 

fim de que possam adequar-se aos recursos existentes de forma eficiente, consequentemente 

possibilitando alcançar os resultados pretendidos. Ademais, esses poderão tomar consciência 

do perfil do alunado, através de diagnósticos prévios, podendo, com isso, auxiliá-los na 

tomada de decisões, em se tratando de aspectos pedagógicos. Pois, poderão compreender 
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melhor sobre os fatores socioculturais que afetam direto ou indiretamente as condições 

psicológicas e/ou cognitivas dos alunos. Nessa perspectiva, surge a necessidade do professor 

em formação repensar sobre o exercício de um papel mais sensível e mediador no processo de 

ensino/aprendizagem.  

A importância do professor está em processo contínuo de aprendizagem, descobrindo 

novas técnicas de ensino, julgando os conteúdos, e qual a melhor forma de levá-los ao 

conhecimento do alunado. Uma vez que, várias são as tendências pedagógicas, e, se o 

professor não toma alguma como referência tenderá a cair na prática da forma pronta, que, 

aliás, essa estagna o docente numa zona de conforto, muitas vezes, inegociável.  

O professor em formação deve incluir na sua autonomia de busca por conhecimentos a 

seguinte reflexão: perceber o sentido mais amplo da sua prática docente. Pois, reiterando o 

que já foi dito, não se trata de fórmulas prontas. Apesar de a gestão escolar direcionar a 

prática docente, através do PPP, a metodologia de ensino do professor, já deve ter referência 

(as) de teorias de educação, para que possa, quando em situação real no interior da escola, 

buscar a melhor forma de facilitar o processo de aprendizagem, por parte dos alunos. Nesse 

sentido, o PCNLP é uma importante ferramenta no que concerne a teoria/prática, desde que 

sejam analisadas, discutidas, reflexionadas, debatidas. O próprio PCN no fim do século XX 

percebia que o processo de ensino/aprendizagem continha métodos e conteúdos anacrônicos, 

portanto, tradicionais. Nesse sentido, o documento do MEC aproximou ainda mais a 

psicologia humanista nesse processo, já que faz alusão a três variáveis na aprendizagem de 

Língua Portuguesa, em se tratando de prática pedagógica, ao afirmar que elas se articulam. As 

variáveis são: o aluno; os conhecimentos com os quais se opera nas práticas de linguagem e a 

mediação do professor. Em síntese, enquanto aquela reforça a idéia da abordagem centrada no 

aluno, essa enfatiza a experiência, enquanto esta mostra o papel do professor como 

facilitador/mediador do processo. Logo, essas variáveis evidenciam marcas da Terceira Força 

da Psicologia, conhecida por muitos especialistas como Teoria Humanista, cujo autor é o 

estadunidense Carl Rogers.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Portanto, por tudo já relatado acima, mas também por outros fatores que por aqui não 

houve espaço para discussão, ratifica-se que, é de suma importância que assuntos/temas sobre 

boa relação interpessoal, no ambiente escolar, sejam discutidos/debatidos com maior 

intensidade e constância, especialmente durante o período formativo dos futuros professores. 

Vale lembrar que, nenhuma teoria fará atingir objetivos propostos, neste caso pelos 

professores, senão houver relação de harmonia/entretenimento entre os principais envolvidos 

(alunos-professores). Por conseguinte, os licenciandos deverão intensificar a percepção, 

nesses debates, de que o envolvimento quase que total do aluno durante as aulas facilitará a 

prática pedagógica, podendo assim contribuir mais facilmente na obtenção de objetivos 

traçados, nos planos de aulas. Mas também, proporcionará com menos obstáculos a 

consecução dos conhecimentos prévios do alunado, aliás, fator de extrema importância neste 

processo. Nessa direção, pode abrir leques de possibilidades, levando assim a uma 

aprendizagem ainda mais significativa. 

Conclui-se, também, que há uma forte tendência à comprovação de que a relação com 

o outro e a situação em que se inserem determinadas pessoas são, praticamente, os fatores 

determinantes que moldarão uma língua quanto à forma de comunicação que será utilizada. 

Seguindo esse raciocínio, é extremamente relevante valorizar, ainda mais, as variedades 

linguísticas, pois, assim o fazendo haverá uma maior contribuição para que o espaço, 

principalmente escolar, seja ainda mais, aberto à participação, uma vez que os alunos (as) 

terão mais liberdade de se expressarem. Nesse sentido, terão um melhor entendimento de que 

suas palavras serão dadas como legítimas. Por isso, os documentos orientadores do MEC, 

neste caso os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), já enfatizam a observância das 

culturas regionais. 

O presente trabalho foi conseqüência de um exaustivo estudo sobre as práticas 

pedagógicas e como essas estão caracterizadas em documentos norteadores, assim como em 

teorias de aprendizagens. Sabe-se que, ao chegar à reta final de um curso acadêmico, deve-se 

ter a convicção de que tudo, ou quase tudo, valeu a pena. Porque caso não tenha valido a pena 

constata-se, então, que tudo foi vão, tantos dias, tantas aulas, tantos trabalhos e pesquisas e 

nada foi absorvido, sinalização de verdadeira frustração. Por isso, o presente trabalho, torna-

se impactante, especialmente por poder servir como instrumento de pesquisas, consultas, 
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análise e reflexão aos profissionais de educação, principalmente àqueles que estão finalizando 

a licenciatura. 

 O mais instigante, senão provocador no presente texto, é que o que muito aqui foi 

discutido está contido na “Base Nacional Comum Curricular (BNCC), homologada pelo 

ministro da Educação no dia 20 de dezembro de 2017. A BNCC define as competências, 

conhecimentos e habilidades que o estudante deve obter durante a educação básica. Trata-se, 

portanto, do “conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os 

alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica (...) 

direcionam a educação brasileira para a formação humana integral (...) sociedade justa, 

democrática e inclusiva.” (BRASIL, 2017, p.1). 

 As competências mencionadas no referido documento normativo são: 

autoconhecimento, a amabilidade, a autoconfiança, autocontrole, a autonomia, a comunicação 

intra e interpessoal, a cooperação, o engajamento, o interesse por aprender e a motivação, 

respaldados pelos valores de amor, gratidão, gentileza, humildade, senso de justiça, respeito e 

solidariedade. Nessa linha de pensamento, deixa ainda mais evidente, senão emergente, em se 

discutir, refletir e/ou analisar sobre os aspectos humanistas já relatados, no presente trabalho. 

A grande maioria dessas competências é idealizada por Rogers. Obviamente, que como toda 

teoria pesquisada/analisada deve haver o senso de criticidade, um olhar ubíquo e reflexivo 

para que se possa obter as melhores ideias, aquelas que melhores se encaixem no 

planejamento educacional, seja especificamente no plano de aula do professor, no Projeto 

Político Pedagógico, ou até mesmo no currículo e suas diretrizes.  

Por fim, vale salientar, que se discuta, ainda mais e exaustivamente, não somente os 

aspectos humanistas presentes nos documentos, mas também que o tema sirva de campo de 

pesquisa/estudo. Nessa perspectiva, abordar traços humanistas, implícitos e/ou explícitos, em 

documentos/textos relacionados à educação escolar, torna-se uma função precípua da 

escolarização, podendo funcionar até mesmo como peça principal na relação com o outro. Já 

que, não será positiva a ideia de empregar humanismos nas relações professor-aluno de forma 

mecanizada. As relações interpessoais dotadas de humanismo, citadas ou não neste texto, 

tendem a funcionar com mais eficiência e eficácia quando providas de naturalidade, 

respaldadas pelos valores de amor.  
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