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PREÂMBULO

Quando a educação
não é libertadora
O sonho do oprimido
é ser o opressor
(Paulo Freire)
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TÍTULO I
Dos Agradecimentos
Art. 1º Eu, Jaqueline Soraia Rossi, apresento-me como filha, irmã, tia, namorada e amiga mas principalmente como aluna e professora.
Parágrafo único. Todo o aprendizado vem da relação, do contato, da observação curiosa; seja
no exercício da alteridade ou no mergulho interno.
Art. 2º É de extrema importância a participação dos meus pais, Carlos Ivan e Sonia Regina,
nesta caminhada de plantação e colheita de questionamentos e audácias.
Art. 3º Constituem pessoas fundamentais da pesquisa aqui apresentada:
I - Prof.ª Dr.ª Elisabeth Bauch Zimmermann, orientadora e companheira, por acreditar na
potência e necessidade deste assunto em tempos como os de agora;
II - Mulheres, professoras responsáveis pela disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso
(Licenciatura em Dança), pelo profissionalismo relacionando teoria e prática e persistência
expressiva lecionando com a escuta e voz;
III - Docentes, ousados, inspiradores, luminosos que fizeram parte do semear do meu "ser
mulher", professora, artista, responsável; especialmente Larissa Turtelli, Graziela Rodrigues,
Holly Cavrel, Daniela Gatti, Ana Terra, Silvia Geraldi, Eliana Ayoub, Adilson Nascimento.
Art. 4º Eu, Jaqueline Soraia Rossi, aprimorei-me e aprimoro-me nas minhas relações
profissionais e suspiros de sobrevivência afetiva, pelos seguintes responsáveis:
I - Irmãos e segundos pais: Janaina Cristina e Rafael Luis
II - Companheiro, amante e amigo (desta vida e de além mais): Hugo Leonardo
III - Amigas irmãs de apoios e impulsos: Bibiana, Larissa e Luciana
Parágrafo único. Todo encontro deixa marcas no corpo. Permanecerei na prática da
experiência corporal, entre sociedade, escola e salas de aula.
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TÍTULO II
Das Dedicatórias
Art. 5º Aos alunos e futuros alunos do Ensino Médio:
I - Busquem fontes seguras e exercitem a reflexão crítica;
II - Instrumentalizem-se para argumentar e defender a justiça e a verdade;
III - Ousem-se se expressar;
IV - Respeitem e atentem-se às mudanças da adolescência, pois são elas que lhe permitiram a
construção de uma base sólida e criativa.
Art. 6º À nós professores e futuros professores:
I - Confiemos na expressividade criativa e empatia nas relações com nossos alunos, tendo
estas qualidades como dínamos da aprendizagem;
II - Nos deixemos ser um "meio de ensino" a partir da interligação entre subjetividades;
III - Analisemo-nos de forma consciente, a fim de não sermos uma reprodução do contexto
social massificado;
IV - Que possamos permanecer apaixonados e encorajados por nossa profissão.
V - Saibamos acolher a nós mesmos e nosso alunos.
Art. 7º Aos políticos e futuros políticos que têm grande papel influenciador de escolhas e
decisões dos Poderes Executivo, Judiciário e, principalmente, Legislativo:
I - Não deixem que a sede de poder cegue valores éticos;
II - Pratiquem a alteridade;
III - Não negligencie o valor da educação, nem banalizem a importância da arte na sociedade;
IV - Cumpram a lei.
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TÍTULO III
Do Resumo
Apresentada conforme a estrutura e a escrita do documento da Constituição Brasileira
de 1988, esta pesquisa tem como objetivo denunciar por meio de Títulos, Capítulos e Artigos,
aquilo que é trazido pelo Sistema Educacional Brasileiro, a fim de demonstrar o quão vago e
problemático ele é, ao tratar da formação sensível dos nossos alunos do Ensino Médio. Com
uma escrita fluída, próxima do leitor, na primeira pessoa do plural, o(a) leitor(a) é convidado
à participar de discussões e afirmações, possibilitando uma reflexão crítica no decorrer texto.
Sendo essa pesquisa, um manifesto do "sensível" voltado ao ambiente da sala escola e da
sociedade, proposições serão apresentadas a fim de possibilitar o início de uma possível
transformação educacional e/ou sistêmica. Isto é, compartilhar ferramentas para que nós,
educadores, possamos nos aproximar dos alunos a partir de um planejamento pedagógico
voltado para a inserção do sensível, por meio da escuta minuciosa, do silêncio reflexivo, da
introdução subjetividade e da expressividade no cotidiano escolar. A arte será o meio com
que estas ferramentas poderão se expandir no contexto da comum-unidade escolar. Arte
como instrumento da autopercepção, do autorreconhecimento, do olhar para si e para o outro,
da relação professor e aluno, enfim, arte como parte fundamental para a transformação
pessoal humana, social e política.

CAPÍTULO I
Das Palavras-Chave
Educação; Sensibilidade; Adolescência; Sistema Educacional
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TÍTULO V
Da Introdução
Esta pesquisa traz questionamentos relacionados às obrigações e princípios
determinados pelo Sistema de Ensino Brasileiro, assegurado pela Constituição Federal e, ao
desenvolvimento sensível e subjetivo do estudante na fase do Ensino Médio. Adotei o
formato do documento da Constituição¹ a fim de elucidar a linguagem legal , buscando
aproximar o leitor desse universo legislativo de uma maneira criativa
A discussão desse assunto é delicada e exige cuidado e coragem ao tratá-lo, devido ao
momento político turbulento que estamos vivendo. Por isso, argumentos levantados no texto
são embasados por referências de autores que discutem o currículo no Ensino Médio, a
importância do desenvolvimento da sensibilidade do aluno, um outro ponto de vista da
educação e a legislação brasileira. Parte dos argumentos são advindos da prática pedagógica e
do próprio memorial.
Este trabalho nasce da interpretação e análise de um período da minha vida - aluna do
Ensino Médio - e da responsabilidade de ser professora ousando aplicar uma nova
metodologia de ensino, ultrapassando aquilo que é apresentado na Constituição de 1988
Capítulo III - Da Educação, Da Cultura e Do Desporto Da Educação - que está explícito no
Título VI da pesquisa.
No Ensino Médio comecei a indagar os princípios que eram seguidos dentro da sala
de aula por alguns professores, principalmente no que dizia respeito à formação da
personalidade. Uma indagação que foi ao encontro de dois polos distintos: (1) da formação
do ser cidadão, do senso crítico e da empatia com o outro para (2) uma 'máquina' capacitada a
realizar provas, trabalhos, exames a fim de garantir uma vaga em uma das universidades do
país. Ao meu ver, neste contexto, um paradoxo se intensificava cada vez mais: havia questões
de caráter interno que gostaria de entender, mas sobre as quais não se dizia nada.
Sendo uma professora atenta a outras áreas de conhecimento, me questiono: Que
conteúdos e de que maneira estamos aplicando-os aquilo que é sugerido legalmente no
Ensino Médio? Ensinamos para quem? Quem são nossos alunos? Ensinamos para que e com
qual objetivo?
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Partindo do significado etimológico do verbo "ensinar" (do latim popular insignare,
que significa: indicar, fazer sinal (signum facere), apontar numa direção, instruir sobre) o ato
de ensinar vai além da ideia ingênua de repassar informações. E nós professores precisamos
lembrar sempre disso. Ensinar passa a ser um ato de amor e vocação e não uma ferramenta de
dominação intelectual. Questões como estas serão levantadas ao longo de todos os Títulos do
trabalho.
Contudo (reflexão trazida no Título VII) estando imersos em uma sociedade
predominantemente individualista e com pouco preparo emocional, nossos alunos, muitas
vezes, sofrem tentando se enquadrar em modelos socioculturais, políticos e educacionais. Há
o desenvolvimento de patologias psicológicas, bem como experiências traumáticas que
podem conduzir à depressão e mesmo à suicídios.
Nossos alunos, por vezes, não tem oportunidade de refletir sobre quem realmente são
e sobre seus anseios profissionais, devido as metodologias e objetivos impostos pelo Sistema.
Pensar na educação como meio de formação da sensibilidade do aluno através de propostas
artísticas, é preocupação remota para tempos atuais e serão discutidos no Título VIII da
pesquisa. Não podemos nos atrasar mais para ousar novas metodologias e ir contra a
massificação de modos operantes.
Com isso, este texto, elaborado neste Trabalho de Conclusão de Curso, busca mostrar
o paradoxo entre os princípios que o Sistema Educacional Brasileiro propõe para os alunos do
Ensino Médio e a necessidade que há de desenvolver um autoconhecimento através de uma
escuta interna, sensível e emocional, a partir da atuação do professor com proposições
sensório motoras, de discussão e escuta coletiva, a fim de possibilitar a formação de
adolescentes/adultos/seres humanos responsáveis, críticos, empáticos e sensíveis.
A escuta e aproximação com o modo de atuar e interagir mais sensível, que não
precisam ser tratados obrigatoriamente na comunidade escolar conforme a legislação
brasileira, pode ser trazida pelo contato com a arte. A livre expressão do adolescente ganha
espaço, se faz presente e se atualiza, não ficando acumulada, reprimida ou guardada como
meio de controle social. Expressando-se, o adolescente (re)conhece-se, através do contato
com a subjetividade e singularidade e da análise dos conteúdos trazidos por eles.
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TÍTULO VI
Do Sistema Político Brasileiro: o desenvolvimento educacional no Ensino Médio
Neste Título, apresentarei um histórico sucinto dos projetos legislativos que fazem
referência ao Sistema Educacional Brasileiro, particularmente voltados para o Ensino Médio.
Para isso, é preciso introduzir aspectos relacionados às finalidades e aos modos operantes
com que o ensino era tratado desde o início do Império que, consequentemente reverberaram
e reverberam no Sistema Educacional que conhecemos atualmente.
É possível perceber que, no decorrer da pesquisa realizada, o que diz respeito à
educação e o modo de se fazer o Sistema Educacional Brasileiro, que vai ao encontro das
necessidades e interesses de grupos sociais da camada dominante que é um reflexo da
realidade em que se está inserida.

CAPÍTULO I
Dos primórdios do Império à Constituição da República Federativa do Brasil de
1988
A educação formal está presente desde os primórdios da colonização brasileira. Com
a vinda de portugueses que se colocavam de forma autoritária e, principalmente, de padres
jesuítas em terras indígenas, a educação se iniciou com a "catequização e domesticação dos
selvagens" no ano de 1549. Tendo o objetivo de disseminar a fé católica e dominar os nativos
das novas colônias, a Companhia de Jesus promoveu a criação de missões focada em trabalho
agrícola com mão de obra barata e à religiosidade cristã, que resultava na substituição e perda
dos valores e crenças que eram originalmente cultuados (VALLE CABRAL, 1988). Além das
missões, foram os jesuítas que fundaram as primeiras instituições de ensino do Brasil; dessa
forma, a Igreja Católica era responsável pelo ensino e aprendizagem daquela época. Com
isso, a cultura indígena era minada, o cristianismo difundido.
Após o Período Colonial, a educação no Brasil Império (1822-1889) apresenta
eminente segregação social entre escravos (negros e indígenas) e senhores de engenho (elites
dominantes) (BELLO, 1938). Essa segregação social é apresentada no texto abaixo:
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A ideia oficial era a de que essa aprendizagem, junto com a disciplina, preparava a
mão de obra [...]. O professor ensinava a ler. E a leitura era tida como instrumento
que franqueava o acesso às leituras, isto é, a ideia era a de que o trânsito pelas leituras
subtraía o caráter de sacralidade do texto, circunscrevia
e
limitava
a
autoridade do impresso, conferindo ao leitor o poder do juízo. Isto é, realizava o
sonho de que a escola poderia formar a opinião pública independente, resistente ao
obscurantismo e à força bruta, passível de crítica e convicção. No Império, não era
permitido ensinar escravos a ler (SOUZA, 2011, p. 310).

Não havia uma ideia de igualdade entre as diferentes raças, mas sim uma
subordinação e dominação da mão de obra escrava, a qual reflete o encontro social no
Período Colonial anterior. O medo de uma possível rebelião e/ou de uma revolta, originada
pela classe subordinada, era o sentimento da classe dominante. Portanto, a necessidade de
selecionar o conteúdo que era ensinado controlava e/ou extinguia, de certa forma, o
desenvolvimento de uma revolução, a disseminação da cultura popular, a diáspora do povo
submetido à escravidão.
Em 1889 a estrutura política e educacional começa a ser modificadas com o início do
Período Republicano. Com a introdução de ideais positivistas vindos de antigos barões e
grandes coronéis, deu-se origem à República Velha ou República do Café com Leite, que
permaneceu até 1930. Neste período, o coronelismo vigorou no sistema político e
educacional brasileiro, permitindo que fraudes eleitorais, o mandonismo e a desorganização
dos serviços públicos se instalassem definitivamente (CARVALHO, 1984). Segundo Souza
(2011, p. 310) "o assunto 'educação' foi relegado a assunto provincial. Nas décadas de 1920 e
1930 diferentes projetos dirigidos a diferentes públicos, com diferentes orientações políticas,
foram denominados genericamente de Educação Nova."
Com a Era Vargas, é posto um fim na política do Café com Leite, introduzindo-se o
período de democratização do Brasil: a Constituição de 1934 substitui, enfim, a Constituição
de 1891. Aquela, foi redigida "para organizar um regime democrático, que assegure à Nação,
a unidade, a liberdade, a justiça e o bem-estar social e econômico", segundo o próprio
preâmbulo (ARRUDA; CALDEIRA, 1986). Porém, o que ocorreu principalmente, nos três
anos da Constituição de 1934, foi a inclusão dos militares e da classe média/baixa na
participação do poder público, ou seja, do jogo político brasileiro.
Após os três anos da Constituição de 1934, em 1937, Getúlio Vargas implanta a
primeira constituição autoritária do Período Republicano Brasileiro. Tendo em mãos o poder
do Executivo, Legislativo e Judiciário, o Estado Novo apresentava como um regime
xii

paternalista autoritário, militarista, conservador, com executivo forte. Com isso, apenas os
interesses de grupos políticos e sociais, que apoiavam o regime e todos os seus ideais, eram
consolidados. A forte censura dos meios de comunicação começava a se instaurar; assim
como a repressão de referências e atos que iam em oposição ao regime, a difusão da ideologia
do Estado Novo em todo território nacional a fim de construir uma identidade nacional
controlada pelo Executivo, e a implantação à formação técnica e mão de obra para a indústria
(ARRUDA; CALDEIRA, 1986).
Em 1946 novos dispositivos republicanos entram em vigor com a Constituição de
1946, em oposição ao que era previsto na Constituição de 1937. Isto é, foi previsto que a
liberdade de expressão de pensamentos e de crenças não era mais censurada, a igualdade foi
estabelecida perante à lei, os três poderes foram separados. Contudo, a ordem democrática
sofreu várias tentativas de golpes de estado, culminando no Regime Militar de 1964.
Concomitante à ocupação militar no governo, houve a implantação da Constituição de
1967/19691. Esta, dava oportunidade e legitimidade aos militares para intensificar a
concentração de poder, dos mesmos, no Executivo possibilitando o início e persistência de
um governo militarista. A Ditadura Militar colocou em prática a censura e controle social
através da mídia e da educação, a violação aos direitos humanos (tortura e prisão), a
perseguição política seguida de assassinatos e desaparecimentos, a repressão do ativismo
estudantil, a luta armada de movimentos de esquerda, a supressão de direitos constitucionais
e individuais, a falta total de democracia e a repressão àqueles que eram contrários ao Regime
(USTRA, 2007). Não havia subjetividade, singularidade, personalidade, prazer. A população
permaneceu censurada até o ano de 1985 quando Tancredo Neves é eleito na eleição
presidencial indireta, que dá ao fim de Regime Militar.
Com o governo devolvido à população em 1988, a Constituição Cidadã (ou
Constituição de 1988) marca a democracia brasileira, garantindo o Estado democrático de
direito e a justiça social. Segundo o preâmbulo, instituiu-se

(...) um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e
individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a
1

A Constituição de 1967 recebeu em 1969, nova redação por uma emenda decretada pelos militares que estavam em
exercício da Presidência da República. A originária Constituição de 1969 é considerada, por alguns especialistas, apenas um
complemento de caráter outorgado. Por isso, ambas Constituições estão se referindo ao mesmo regime governamental: a
Ditadura Militar.
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justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem
preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e
internacional, com a solução pacífica das controvérsias. (BRASIL, 1988, p.1)

A Constituição de 1988 completou no ano que este trabalho foi redigido, 30 anos de
vigência. Todavia, ao longo destes anos, houveram várias alterações feitas por diferentes
Emendas Constitucionais (como a Redação nº 3, de 1994; nº16, de 1997; nº28, de 2000; nº54,
de 2007; nº72, de 2013; nº97, de 2017, entre outras). As Emendas garantem a atualização da
Constituição, mas não têm a função de revisar e corrigir normas que não precisariam
permanecer em vigor. Ora, não seria o caso de nos mobilizar e exigir uma correção? Estamos
passando por tempos difíceis e nos vemos presos a valores que foram impostos há mais de
100 anos, ainda no Período Colonial, valores que preservam a segmentação social, a
divergência entre os direitos políticos e sociais, o narcisismo da classe dominante e a
massificação da classe operária.

CAPÍTULO II
Da Constituição e do Ministério: o Sistema Educacional desdobrado e
aprofundado em legislação
O Sistema Educacional Brasileiro é regido pelos Artigos compostos pela Constituição
Federal e pela Legislação definida pelo Ministério da Educação (MEC), juntamente com o
Conselho Nacional de Educação (CNE).
O compilado de leis e planos vigentes pela Constituição têm a função de abordar
questões mais específicas e com maior profundidade a fim de direcionar a organização do
modo de lecionar, tanto para os órgãos políticos governamentais quanto para os professores e
agentes ativos próximos da educação.
Já a Legislação é uma bússola, onde o norte é regido pelo planejamento que se tem
dentro da escola. Em outras palavras, a Legislação oferece ferramentas às instituições de
ensino e ao sistema político da Nação, Estados e Municípios, a fim de garantir o
desenvolvimento das obrigações estabelecidas e o cumprimento da função social da
educação. Com isso, percebemos a responsabilidade e o dever de assegurar a efetivação do
compromisso com a educação, que é imposto aos governos Estaduais e Municipais.
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Apresento, esclarecendo alguns pontos, a Legislação voltada para o Sistema
Educacional Brasileiro, ou seja, será apresentada a seguir a Lei de Diretrizes de Base da
Educação Nacional (LDB), Plano Nacional de Educação (PNE) e Parâmetros Curriculares
Nacionais, a fim de que possamos entender o contexto ao qual estamos inseridos.

Art. 8º Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB)
Criada em 1961 e reformulada em 1971 e 1996, a lei n° 9.394/1996 - Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional (LDB) é a principal Legislação Educacional Brasileira, sendo
considerada pela Constituição a Carta Magna da Educação. Responsável pela organização e
regulamentação da estrutura e do funcionamento do Sistema Educacional – público e privado
– em todo o país, a LDB é de competência exclusiva da União (Art. 22 da Constituição
Federal), isto é, Estados, Distrito Federal e Municípios não têm direito legal de modificar ou
opinar sobre o assunto do qual se refere à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
Assim como a Constituição Federal, a LDB também define os princípios, fins, direitos
e deveres referentes à Educação Nacional. Baseada no princípio do direito universal à
educação para todos, a Lei estabelece e aprofunda outros contextos relacionados ao Sistema
Educacional, como os principais Artigos, que abrangem os Títulos Da Educação, Do Direito
à Educação e do Dever de Educar, Da Organização da Educação Nacional, Da Educação
Básica, Dos Profissionais da Educação, Dos Recursos Financeiros e Das Disposições
Transitórias:

Art. 1º : A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida
familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa,
nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações
culturais.
Art. 4º-A. É assegurado atendimento educacional, durante o período de internação, ao
aluno da educação básica internado para tratamento de saúde em regime hospitalar
ou domiciliar por tempo prolongado, conforme dispuser o Poder Público em
regulamento, na esfera de sua competência federativa.
(Incluído pela Lei nº
13.716, de 2018).
Art. 15. Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de
educação básica que os integram progressivos graus de autonomia pedagógica e
administrativa e de gestão financeira, observadas as normas gerais de direito
financeiro público.
Art. 24.
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§ 1º A carga horária mínima anual de que trata o inciso I do caput deverá ser
ampliada de forma progressiva, no ensino médio, para mil e quatrocentas horas,
devendo os sistemas de ensino oferecer, no prazo máximo de cinco anos, pelo menos
mil horas anuais de carga horária, a partir de 2 de março de 2017.
(Incluído pela
Lei nº 13.415, de 2017)
§ 2o Os sistemas de ensino disporão sobre a oferta de educação de jovens e adultos e
de ensino noturno regular, adequado às condições do educando, conforme o inciso VI
do art. 4o.
(Incluído pela Lei nº 13.415, de 2017)
Art. 26. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio
devem ter base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e
em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas
características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos
educandos.
(Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)
Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível
superior, em curso de licenciatura plena, admitida, como formação mínima para o
exercício do magistério na educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino
fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade normal.
(Redação dada
pela lei nº 13.415, de 2017)
Art. 64. A formação de profissionais de educação para administração, planejamento,
inspeção, supervisão e orientação educacional para a educação básica, será feita em
cursos de graduação em pedagogia ou em nível de pós-graduação, a critério da
instituição de ensino, garantida, nesta formação, a base comum nacional.
Art. 69. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios, vinte e cinco por cento, ou o que consta nas
respectivas Constituições ou Leis Orgânicas, da receita resultante de impostos,
compreendidas as transferências constitucionais, na manutenção e desenvolvimento
do ensino público.
(Vide Medida Provisória nº 773, de 2017)
(Vigência
encerrada)
Art. 87.
§ 1º A União, no prazo de um ano a partir da publicação desta Lei, encaminhará, ao
Congresso Nacional, o Plano Nacional de Educação, com diretrizes e metas para os
dez anos seguintes, em sintonia com a Declaração Mundial sobre Educação para
Todos. (BRASIL, 1996)

Com esta perspectiva da LDB, nota-se que o conjunto de Diretrizes Curriculares
articulam princípios, critérios e procedimentos que dialogam com os objetivos da Educação
Básica. Assim, as Diretrizes preocupam-se em orientar instituições educacionais e sistemas
de educação na elaboração, criação e desenvolvimento de políticas de gestão. E,
paralelamente, os projetos políticos-pedagógicos voltam-se a "garantir o acesso, a
permanência e o sucesso dos alunos resultante de uma educação de qualidade social que
contribua decisivamente para construção de uma sociedade mais justa e mais fraterna."2

2

Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=13448-diretrizescuriculares-nacionais-2013-pdf&Itemid=30192>. Acesso em: 30.set.2018
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Art. 9º Plano Nacional de Educação (PNE)
Elaborado, idealizado e determinado pela Lei de Diretrizes de Base Curricular, o
Plano Nacional de Educação cumpre o disposto exigido pelo Art. 214 da Constituição
Federal. Tal disposto, "estabelece a elaboração de um Plano Nacional de Educação para
articular o Sistema Nacional de Educação e estabelecer diretrizes, estratégias e metas para a
educação durante dez anos."3 Após duas vigências (1962 e 2001), em 2014 foi aprovado um
novo plano (lei n° 13.005, de 25 de junho de 2014), o qual permanecerá sob vigência até
2024.
O Plano Nacional de Educação atua para diagnosticar a situação educacional do
Brasil, ou seja, é a partir dele que novas medidas, diretrizes, estratégias e metas de ação são
desenvolvidas a fim de combater possíveis problemas do Sistema Educacional Brasileiro em
todas as esferas de governo. Com isso, podemos entender que o PNE é uma ferramenta para
planejar e articular metas em função de objetivos comuns entre União, Estados e Municípios.
Apresentando 254 estratégias e 20 metas a serem cumpridas ao longo dos dez anos, o Plano
volta-se principalmente, para o direito à educação básica de qualidade, a valorização dos
profissionais da educação, o aumento das oportunidades educacionais, a redução das
desigualdades e valorização da diversidade.
A Lei de Diretrizes e Base e o Plano Nacional de Educação, são distintos, porém
complementares. No quadro abaixo está exposto as diferenças fundamentais entre os dois:

3

Disponível em <http://www.politize.com.br/organizacao-da-educacao-no-brasil/>. Acesso em: 24.set.2018.
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Imagem 1: Diferenças entre LDB e PNE. Elaboração de Bruna Fabio Antunes4

Art.10º Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN)
Articulados com os propósitos do Plano Nacional de Educação (PNE) do Ministérios
da Educação (MEC), os Parâmetros Curriculares Nacionais não são vigentes por lei, contudo,
estão presentes na elaboração do planejamento curricular das instituições educacionais
Estaduais e Municipais (públicas ou privadas).
Os PCNs direcionam conteúdos de forma pragmática para cada disciplina, conforme
o nível de escolaridade (Educação Infantil, Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II e
Ensino Médio) e o contexto social dos alunos - respeitando a diversidade regional, cultural e
políticas existentes no país.
4

Imagem 1: disponível em <http://www.politize.com.br/organizacao-da-educacao-no-brasil/>. Acesso em: 24.set.2018.
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Tais conteúdos dialogam com os intitulados Temas Transversais. Estes, derivados de
nenhuma disciplina específica, transpassam todas elas. Os Temas se referem aos valores
referentes à cidadania, ou seja, o aluno como um cidadão que se relaciona, se comunica,
respeita, transforma. O que pretende estar presente, atravessando todas as disciplinas unindo-as, de certa forma - são o conceito de ética, saúde, meio ambiente, orientação sexual,
trabalho e consumo, e pluralidade cultural. Com os temas abordados em diferentes contextos
e situações-problema trazidos pelas linguagens Humanas, Exatas e Biológicas, o aluno se
torna instrumento de reflexão e potência de transformação.
A alteração de objetivos, inovação de conteúdos e o questionamento da didática de
ensino, são fundamentos trazidos pelos Parâmetros, a fim de garantir um encaminhamento
pedagógico, entrelaçado na avaliação de conteúdos, atividades e aprendizagem. Nota-se,
portanto, a responsabilidade dos profissionais da educação (professores, coordenadores e
diretores) em utilizar aquilo que é apresentado nos PCNs.

Art. 11º Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e o Ensino Médio
Embasada pelos conteúdos da Constituição de 88, de que a educação está à serviço do
pleno desenvolvimento da pessoa, do preparo para o exercício da cidadania, da qualificação
para o trabalho e, pela exigência do Plano Nacional da Educação em relação à criação de uma
Base Nacional a fim de orientar os currículos de todas as Unidades da Federação (Estados,
Distrito Federal e Municípios);

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento de caráter normativo
que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos
os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica,
de modo a que tenham assegurados seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento,
em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de Educação (PNE). [...] Ao
longo da Educação Básica, as aprendizagens essenciais definidas na BNCC devem
concorrer para assegurar aos estudantes o desenvolvimento de dez competências
gerais, que consubstanciam, no âmbito pedagógico, os direitos de aprendizagem e
desenvolvimento. Na BNCC, competência é definida como a mobilização de
conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e
socioemocionais), atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida
cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho.5

5

Disponível em< http://basenacionalcomum.mec.gov.br/abase/#introducao#os-marcos-legais-que-embasam-a-bncc>.
Acesso em:01.out.2018.
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Homologada em Dezembro de 2017 pelo Ministério da Educação a Base, como visto,
orienta a elaboração dos currículos e das propostas pedagógicas das Escolas Públicas e
Privadas e, influencia as políticas para formação de professores, material didático e avaliação.
Com base no documento, a Base Nacional Comum Curricular representa um instrumento
para a promoção da equidade, na medida que define as aprendizagens essenciais e orienta as
políticas educacionais a serem implementadas nas escolas de todo país, a fim de ter papel
decisivo

na formação integral do cidadão e na construção de uma sociedade justa,

democrática e inclusiva
Tendo em vista a aprovação recente da BNCC, é evidente que as mudanças em
relação aos princípios legais e pedagógicos, ainda estão presentes nas instituições de ensino.
Assim como o documento aprovado pelo Conselho Nacional de Educacional e,
consequentemente, pelo MEC, foi aquele que se refere à BNCC para a Educação Infantil e
para o Ensino Fundamental I e II, ou seja, o documento relativo ao Ensino Médio encontra-se
em discussão e reelaboração devido à organização e ideias que geraram revoltas por parte de
alguns educadores e pesquisadores. Com isso, é preciso aprofundar as habilidades,
competências e áreas de conhecimento que estão sendo propostas pela BNCC do Ensino
Médio e trazer os prós e contras da possível reforma que está por vir - a Medida Provisória da
Reforma do Ensino Médio.
Aproveitarei para comparar a estrutura do sistema atual do Ensino Médio, a fim de
apresentar as alterações e inovações. A reforma do Ensino Médio visa a flexibilização da
grade curricular dentro de um período integral de ensino. Isto é, a nova estrutura oferecerá
uma parte com as disciplinas obrigatórias voltadas para todos os estudantes (português e
matemática), e a outra parte com conteúdos profissionalizantes escolhidos por cada aluno ( I
– linguagens e suas tecnologias; II – matemática e suas tecnologias; III – ciências da natureza
e suas tecnologias; IV – ciências humanas e sociais aplicadas; V – formação técnica e
profissional). Com isso, os adolescentes poderão escolher qual conteúdo a ser aprofundado
nas áreas eletivas ou a cursos técnicos. No entanto, o nosso aluno de Ensino Médio, com
todas as questões de ordem interna, auto aceitação e reconhecimento de si, e assim será capaz
de escolher aquilo que "é melhor para ele"? Há formação profissional e educacional para
isso? Há uma formação autônoma de base? A resposta será formulada após a leitura de todo o
trabalho. Continuemos com as propostas da reforma do Ensino Médio.
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Como previsto pela BNCC, o currículo será norteado pelas competências e
conhecimentos definidos pela mesma. As quatro áreas do conhecimento e todos os
componentes curriculares definidos na LDB e nas Diretrizes Curriculares Nacionais de
Educação Básica referentes ao Ensino Médio, serão oferecidas em um período de 1.400 horas
de carga horária durante os três anos. O aluno permanecerá em tempo integral no ambiente
escolar. Ora, o Sistema Educacional, juntamente com as Políticas Públicas do nosso país, terá
condições financeiras, infraestrutura e planejamento pedagógico com bons profissionais para
abarcar a demanda de adolescentes por mais 600 horas na instituição educacional?
Outra mudança a ser colocada é a atuação do professor. Este poderá ser contratado
sem obter um diploma referente a cursos de pedagogia ou licenciaturas, isto é, o professor de
história, devido às competências que articulam as disciplinas que não são mais obrigatórias (a
área de ciências humanas compreende história, geografia, sociologia e filosofia), fica à mercê
de uma demissão ou necessidade de se qualificar ainda mais. Com isso, nota-se que muitos
profissionais perderão cargos e outros permanecerão sem ter habilidade suficiente para suprir
as necessidades exigidas pela Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio. No quadro
a seguir, são esboçadas as modificações implantadas pela reforma.

xxi

Imagem 2: Reforma do Ensino Médio6

6

Imagem 2: Disponível em http://sinasefeifba.org.br/reforma-do-ensino-medio-nao-deve-ser-feita-na-caneta-dizemespecialistas/ (Acesso em 03.dez.2018)
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TÍTULO VII
Colhemos aquilo que plantamos: cidadão x máquina
Neste título é preciso argumentar sobre as necessidades, as questões e conteúdos, que
de fato, fragilizam o ensino. É necessário saber primeiramente quem são nossos alunos do
Ensino Médio, compreendendo essa fase da adolescência: o desequilíbrio emocional, as
mudanças corporais, a busca por uma autoafirmação. Rever o que e como estamos ensinando
esses alunos; quais conteúdos estamos priorizando para educá-los e formá-los como seres
humanos com valores humanitários?
Será discutido o paradoxo entre a formação de um ser reflexivo e empírico, e um ser
de fácil dominação - de mão de obra barata, sem senso crítico.
Quão fundamental seria a nossa prática docente, se ela fosse voltada para uma
educação do sensível, que atua no autoconhecimento do aluno, principalmente nesta fase da
adolescência. O ensino voltado para a formação do cidadão através do sensível.
Este estudante seria capacitado a desenvolver um raciocínio lógico e crítico, e
também, se conhecer emocionalmente, sendo capaz de perceber-se, exaltar-se e resguardarse. Um ser ético, confiante, que sabe lidar com questões cognitivas, lógicas e emocionais, ou
seja, não apenas capaz de passar em um vestibular a partir de estudos voltados para o
conhecimento decorado e não entendido dos conteúdos.

CAPÍTULO I
Do aluno do Ensino Médio na sociedade atual
O período escolar do Ensino Médio agrega alunos adolescentes. É preciso entender
esta fase da adolescência a fim de analisar e reconhecer o aluno enquanto ser humano que,
nós professores, estamos formando através das nossas aulas, falas e atitudes. A adolescência é
o período que se inicia por volta dos doze anos e termina aproximadamente aos dezoito anos
de idade. Geralmente, trazendo vários questionamentos e instabilidades emocionais, a
adolescência provoca a busca pela própria identidade à liberdade e autoafirmação. É uma fase
cheia de mudanças e conflitos. O adolescente, vulnerável, se vê vítima das transformações
corporais biológicas e empíricas que ocorrem naturalmente, devido ao fato de não saber lidar
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emocional e racionalmente com as mesmas. Com as transformações de ordem interna, o
adolescente começa a se ver enquanto uma parte ativa e fundamental da sociedade de que faz
parte. Com suas responsabilidades, eles geralmente começam a questionar o ambiente
familiar, cultural e político, expressando valores e opiniões e ampliando o convívio social.
No entanto, como a adolescência é marcada pelas crises e contradições psíquicas e
emocionais, nem todos os adolescentes conseguem enfrentar tal processo de forma
harmônica, isto pelo fato de alguns adolescentes estarem inseridos em comunidades distintas,
com valores e contextos diferentes. O amadurecimento e a autoconfiança do aluno do Ensino
Médio estão ligados ao capital cultural - trazido pelo filósofo Pierre Bourdieu em 1985 - que
lhe é atribuído dentro do ambiente familiar e do contexto social.
Com a globalização e o avanço tecnológico, estamos inseridos em uma sociedade
marcada

pelas

tecnologias,

smartphones,

redes

sociais,

internet

-

virtualidades

contemporâneas. Conforme os diversos meios e possibilidades de consumo e acesso às
informações, a geração que está presente nas nossas salas de aula do Ensino Médio está
conectada com o aparelho celular ou com computadores a maior parte do dia. Notamos que é
mais comum e alarmante o crescimento do número de adolescentes que estão trocando as
conversas pessoais socializadoras por um mundo virtual, em que se comunicam através de
mensagens instantâneas, jogos online, redes sociais e que criam perfis seguindo uma ideia
utópica e fugindo da realidade que não é mostrada, ou seja, é mostrado uma identidade
camuflada e dissimulada.
A era tecnológica, facilita a comunicação no entanto, prejudica a interação social,
física e emocional. Isto é, tendo a possibilidade de obter informações através de um aparelho
celular que é carregado para todos os lugares, a necessidade de entrar em contato consigo e
com o outro, de se locomover e buscar aquilo que se procura, é ínfima. O movimento
corporal é substituído, a busca pelo lazer e por prazer é esquecida, uma conversa entre
olhares e afetos é retraída - consequências do uso excessivo das virtualidades
contemporâneas.
Concomitantemente, os aspectos sensíveis e emocionais dos nossos alunos começam
a ser prejudicados por esta "massa tecnológica", prejudicando o processo de ensino e
aprendizagem. Vemos alunos raivosos, ansiosos, depressivos, agitados, viciados. Tais alunos,
muitas vezes, convivem com pessoas ou em contextos que semeiam a raiva, a ansiedade, o
pessimismo. O reflexo é notado em sala de aula. No entanto, certas vezes, nós professores,
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não conseguimos ver ou entender a realidade do aluno, perdemos a paciência, nos
estressamos e nos transformamos, de certa forma, semeadores de ódio, impaciência e
intolerância. Além desses fatores há também, uma rede que engloba a má remuneração, a
desvalorização da profissão, a excessiva carga horário, entre outros fatores que acarretam a
vida da maioria dos professores
O conflito é disseminado fora e dentro do ambiente escolar. Mas, como ser diferente?
Como lidar com tantos alunos diferentes, tantas realidades duras? Como preservar e
incentivar a dimensão sensível dos nossos adolescentes?

CAPÍTULO II
Do desenvolvimento do sensível no Ensino Médio: conhecendo-se e relacionando-se
Como vimos no Capítulo II do Título V, nosso Sistema Educacional fica a mercê de
um ideal massificador e de fácil dominação, cujo aluno fica apto para o "mercado de
trabalho" sendo mão de obra barata (e dando sequência ao contexto iniciado no período précolonial, negligenciando a sensibilidade e a subjetividade). No momento em que analisamos
criteriosamente a grade escolar sugerida pelo Sistema Legislativo responsável pela Educação
Nacional, percebemos a diferença entre a quantidade de carga horária destinada às disciplinas
relacionadas aos raciocínios lógicos, daquelas relacionados à criatividade e humanidades,
como Arte, Filosofia, Sociologia e Educação Física, que são as matérias que apresentam a
menor carga horária, em torno de apenas uma aula na semana, enquanto física, matemática,
química, apresentam de quatro a cinco aulas na semana.
Paralelamente a isso,

Costuma-se pensar a educação do ponto de vista da relação entre a ciência e a técnica
ou, às vezes, do ponto de vista da relação entre teoria e prática. Se o par
ciência/técnica remete a uma perspectiva positiva e retificadora, o par teoria/prática
remete sobretudo a uma perspectiva política e crítica. (BONDÍA, 2002, p. 20)

No entanto, no que diz respeito à formação de parte do pensamento crítico, da
criatividade, da moralidade e ética, da sensibilidade e da subjetividade de nossos alunos é
diretamente ligado às disciplinas das áreas de humanas. Tais disciplinas, em sua própria
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essência, quando planejadas e transmitidas por nós de maneira verdadeira e empática, que
privilegia a experiência, a reflexão embasada em pensamentos e discussões - a expressão
corporal e verbal - ocasionam uma diminuição das consequências geradas pelo uso excessivo
das tecnologias. Podemos perceber que, no momento em que a educação não se volta para
questões como a sensibilidade, a criatividade, o contato social e corporal, a liberdade para se
expressar, faz com que o adolescente permaneça isolado socialmente, depressivo, ansioso,
dependente de tecnologias ou substâncias químicas, em desequilíbrio emocional, propício
para se adoecer, ou até mesmo, tirar a própria vida
Com o excesso de informações não processadas, que tendem a gerar uma sobrecarga
cognitiva ao invés de conhecimentos de diferentes naturezas, a relação consigo mesmo e com
o outro, será deteriorada. Isto é, esse excesso de informação faz com que o adolescente e,
certas vezes, nós professores, tenhamos uma opinião rasa. A arrogância e o narcisismo leva a
dizer que se sabe "tudo" e que se tem informação sobre tudo, e isso anula qualquer tipo de
conhecimento mais aprofundado do outro e de si mesmo. O conhecimento está totalmente
relacionado à experiência. Segundo Bondía (2002, p. 21-22)

A informação não é experiência. E mais, a informação não deixa lugar para a
experiência, ela é quase o contrário da experiência, quase uma anti experiência. Por
isso a ênfase contemporânea na informação, em estar informados, e toda a retórica
destinada a constituir-nos como sujeitos informantes e informados; a informação não
faz outra coisa que cancelar nossas possibilidades de experiência. O sujeito da
informação sabe muitas coisas, passa seu tempo buscando informação, o que mais o
preocupa é não ter bastante informação; cada vez sabe mais, cada vez está melhor
informado, porém, com essa obsessão pela informação e pelo saber (mas saber não no
sentido de “sabedoria”, mas no sentido de “estar informado”), o que consegue é que
nada lhe aconteça.

A experiência é aquilo que nos acontece. Ora, o nosso aluno, vivendo de certa forma
em uma sociedade cheia de informações promíscuas, de prazeres imediatos e rotulações
massificadas, como lhe ensinar e proporcionar a experiência de fato?
Para que o aluno consiga distinguir a informação da experiência e mais, reconhecer se
realmente apreendeu algo, é preciso olhar para as subjetividades. O conhecimento de si irá
proporcionar a análise da experiência e a colocará como um objeto de estudo, propiciando o
pensamento crítico e sensível, que estará desenvolvendo através da experiência. Assim, tendo
mais contato consigo mesmo, o adolescente começará a se reconhecer com mais qualidade,
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possibilitando assim que ele realize uma leitura mais apurada de reações físicas e emocionais,
em determinadas situações/experiências, além de um autoconhecimento a fim de prevalecer
um equilíbrio interno e externo.
É indispensável para o desenvolvimento do autoconhecimento, a relação social, isto é,
o adolescente deve e precisa estar em relação com o outro para se perceber como indivíduo e
como parte da coletividade. É na relação que conseguimos perceber nossos valores,
preconceitos, o nosso etnocentrismo, expectativas e ideais, além de ver no outro aquilo que,
muitas vezes, não queremos ver em nós e não queremos reconhecer como parte de nós.
Dentro da nossa sala de aula, o adolescente divide o espaço físico com colegas,
amigos, paqueras, pessoas que não são tão aceitas e com os professores. Isso mostra que a
nossa sala de aula é uma comunidade. Uma comunidade onde há diferentes pontos de vista,
funções, responsabilidades e liberdades, ou seja, cada membro da comunidade apresenta um
posicionamento. Todavia, a troca de conhecimentos e o diálogo pacífico entre os membros
acontece ou deveria acontecer. Como assim? Esta "comum-unidade", que é a nossa sala de
aula, é estabelecida e fortalecida por individualidades em relação; no entanto, o
relacionamento entre estas individualidades, acontece, cada vez mais, de forma hostil,
provocadora, egoísta e autoritária, como pude observar na prática educacional.
Fruto de um desequilíbrio emocional, professores e alunos permanecem em uma
comunidade agressiva e raivosa. Ambos, de certa forma, estão adoecidos internamente. A
exaustão de permanecer em um local de trabalho onde não se tem mais harmonia, vontade de
aprender e ensinar, mostra a ineficácia do nosso Sistema Educacional Brasileiro como
propulsor da formação humanitária. Ora, se educação é a base, de que educação estamos
falando se não a que forma seres humanitários?
Educar não é só fazer com que o nosso aluno saiba ler, escrever e desenvolver contas.
Educar vai muito além disso! Nossos alunos do Ensino Médio, cada vez mais, estão nos
mostrando um Sistema Educacional que não preza por aspectos emocionais, a socialização,
autoconhecimento, argumentação, questionamento e isso é grave. Experimentar, colocar em
prática uma ideia, dizer, expressar-se, chorar, rir, compartilhar, contextualizar, modificar e
cativar quem está ao redor são algumas propostas que facilitam o desenvolvimento do
sensível dentro da comunidade da sala de aula. Nas palavras de Luís Claudio Figueiredo
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Não há como aprender, senão com a experiência. E não há experiência sem o passeio
pelos terrenos do outro, o ‘fora’ (ex) deste ‘sair de si’ que o experimentar implica.
Expor-se ao estrangeiro, ser por ele afetado e transformado, ex-istir,’ser no fora’,
sofre, padecer, eis o que de mais essencial se coloca tanto no plano emocional como
no plano cognitivo do caminhante humano.[...] Mas logo se percebe que o cenário é
mais complexo e que não se pode estabelecer uma distinção clara entre os outros ‘de
fora’ e os outros ‘de dentro’. O encontro com a alteridade é sempre condicionado por
estas duas figuras - o estrangeiro e o inconsciente como ‘outro de si’ - e sobre ambas
incide. (SOUZA, 2015, p. 12)

CAPÍTULO III
Do Aluno: responsável, crítico, ético, empático, "ser " humano
Ter senso crítico, análise social e consciência política; ter condições de em contato
consigo mesmo, ser participativo e criativo: são características como estas que deveriam ser
destinadas ao adolescente, pois trata-se de um período no qual nossos alunos poderiam ter um
contato diferenciado com a leitura de textos, com a problemática dos cálculos, a reflexão e
problematização histórica, o reconhecimento da diferenciação e pertencimento, o estímulo da
colaboração na coletividade e assuntos considerados tabus - como educação sexual, por
exemplo.
Nossos adolescentes, após terminarem a Educação Básica, sentirão o peso de
responderem pelas próprias ações e a reflexão sobre cidadania, moralidade, ética, por
exemplo, pode fazer a diferença no processo de maturidade e relacionamento social. O aluno
que desenvolve maior consciência de si - capaz de ver diferentes perspectivas de um mesmo
acontecimento - tem mais condições de lidar de maneira pacífica em situações conflituosas.
Permanecemos na mesmice da obrigatoriedade de finalizarmos apostilas e módulos
exigidos por nossas autoridades e esquecemos, muitas vezes por força do hábito e
consequência da rotina e desesperança de valores, que não adianta "correr" com a matéria
sendo que ela, muitas vezes, não trabalhará a moral, o senso crítico, a empatia e a
sensibilidade do aluno.
A reflexão pessoal, social e política transforma os nossos adolescentes no momento
em que eles se sentem parte e protagonistas da mudança que está por vir. Protagonistas,
responsáveis e emancipadores de um futuro próximo. Adolescentes capazes de serem agentes
transformadores capazes de atuar em qualquer frente de trabalho, expandindo inclusive para
melhores relações cotidianas.
xxviii

A superficialidade das relações, o extremo consumo, o decorar matérias, a cola feita,
o plágio, o desinteresse, a raiva pelo professor, estão dominando nossas salas de aula. Não
podemos desistir, mesmo com o cansaço, estresse e tristeza. Esses adolescentes precisam de
nós e nós precisamos mudar o rumo do ensino, o modo de educar, as estratégias de empatia,
as experiências vindas de práticas e mais práticas. O formato do Sistema Educacional
Brasileiro está atrasado e a principal prova disso é a própria comunidade discente de muitas
das escolas estaduais, municipais e particulares.
Dado o contexto, é preciso ter atitudes ousadas e urgentes para ir além do contexto
massificatório. Coragem, persistência e esperança. A escola precisa ser formadora de sujeitos
críticos. Críticos no sentido de não ser apático, tendo participação na realidade da escola, do
ambiente e do contexto (ecológico, social, político, familiar). Uma participação em todos os
círculos que abrange o si próprio em relação com o outro. Reflexão que gera o entendimento
da relação entre o eu e o outro, ou seja, das ações que eu faço para o outro, chegam de
alguma forma em mim. A responsabilidade de ser coletividade e estar em coletividade.
Ética e moral. Momento no qual os nossos adolescentes percebem a liberdade de
escolha a partir da experiência compartilhada. Assim, pode ser o momento em que percebem
que somos aquilo que escolhemos, isto é, a partir do poder/razão de escolha prevalecem
valores e abrangemos nosso conhecimento. É claro que quando falamos de escolhas,
involuntariamente estamos falando em liberdade de escolha. Então, eu lhes faço mais uma
provocação: até onde os limites prendem, faltam, protegem nossos alunos dentro da
comunidade escolar?
Estar na escola é visto, certas vezes, como uma coisa chata, insuportável, perigosa uma visão de alguns dos nossos alunos e parceiros de trabalho. Como mudar essa realidade
tão pesada, onde poucos, infelizmente, não desenvolveram a prática da empatia, o otimismo,
o afeto? A escola permanecerá formando "máquinas produtivas" enquanto não houver
audácia e investimento afetivo por parte da sociedade, principalmente dos políticos no
momento de escrita da legislação e da aprovação da mesma.
A empatia possibilita a escuta, o silêncio, a compreensão do outro. A responsabilidade
favorece a reflexão, o compromisso, o respeito pelo outro e consigo mesmo. O senso crítico
influencia nas escolhas pessoais, no questionamento interno e externo, no diagnóstico da
massificação social.
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TÍTULO VIII
Da experiência vivida no Ensino Médio: corpo e psique como um todo
Neste Título destinarei a reflexão para a minha experiência de vida, nos anos do
Ensino Médio (2011 - 2013). Trarei, desdobrado em dois Capítulos, questões internas
relacionadas à anorexia e exclusão social durante esta fase, além da maior aproximação com a
dança possibilitando o início de uma imersão interna e autoconhecimento a partir da
sensibilização e expressividade corporal.
Preocupar-me-ei, como professora, em mostrar e sugerir algumas ideias e ideais para
que outras professoras possam lecionar de forma com que o corpo e a psique do aluno
estejam em harmonia, assim como a razão e a emoção. Tal equilíbrio tão necessário em dias
atuais, precisa ser notado, interpretado, reconhecido e lidado de maneira madura ao lado de
profissionais capacitados que já tenham incorporado e pensado em sua prática o equilíbrio.
Com isso, a arte/o fazer artístico será um caminho apresentado para que ocorra o
processo de aproximação com o equilíbrio entre emoção e razão, processo que se relaciona
com a expressividade e aproximação do sensível e da interioridade, possibilitando uma
autoanálise e consequentemente, um desprocessamento de mecanismos de projeção7 e
traumas8, propiciando uma autoafirmação. A arte será tratada como ferramenta única para o
renascer do sensível, possivelmente pouco acessado e adoecido dos nossos alunos.

CAPÍTULO I
O meu eu no Ensino Médio: da produtividade externa ao bloqueio interno
Eu, Jaqueline, filha caçula, concebida inesperadamente por tradicionalistas e
conservadores, nasci em Pedreira - uma cidade do interior de São Paulo. Cidade de contexto
social rural, cristão, de pessoas que conhecem todas as outras, interiorana. Pais católicos, de
descendência italiana e indígena, preocupados com a filha mais nova; a comunicação sensível
7

De acordo com Sillamy, (1998, p.185):”Projeção, mecanismo de defesa do eu/ego que consiste em atribuir inconscientemente a outrem e, mais genericamente, em perceber no mundo exterior suas próprias pulsões, pensamentos, intenções e
conflitos internos.
8
Segundo Laplanche e Pontalis (2000, p. 522), o trauma é um “acontecimento da vida do sujeito que se define pela sua
intensidade, pela incapacidade em que se encontra o sujeito de reagir a ele de forma adequada, pelo transtorno e pelos efeitos
patogênicos duradouros que provoca na organização psíquica. Em termos econômicos, o traumatismo caracteriza-se por um
afluxo de excitações que é excessivo em relação à tolerância do sujeito e à sua capacidade de dominar e de elaborar
psiquicamente estas excitações”
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e emocional não acontecia dentro de casa. Filha curiosa, inteligente, em contato com pessoas
mais velhas, querendo resolver, falar e fazer as coisas a fim de se autoafirmar.
No ano de 2011, eu dizia menos e me fechava mais. Eu tinha 14 anos quando
ingressei no Ensino Médio em um colégio privado. Vinda de família classe média baixa, a
minha obrigação era estudar e ser a melhor da turma. Era necessário agradar meus pais,
principalmente meu pai, com notas boas, elogios de professores, conquistas acadêmicas. Era
obrigatoriedade minha permanecer estudando sem parar, a fim de chegar a uma nota máxima
e, assim, receber um abraço ou um olhar do meu pai e ser notada pelo mesmo.
Ler, escrever, calcular, ler, escrever, calcular, ler, ler, escrever, escrever, calcular, ler,
calcular, ler. Só. Só isso. Só. Sozinha. Só, mas junto. Mudando, sem saber.
Dentro da sala de aula eu sentava na primeira carteira, da primeira fileira, encostada
na parede. A exclusão começava a se fazer presente no momento em que as brincadeiras
relacionadas a sexo e a virgindade, assim como churrascos e bebidas alcoólicas, se iniciaram.
Tudo isso para mim era pecado e eu apenas sentia culpa por estar ouvindo estas coisas. Culpa
e vergonha de mim mesma, aquela que começava a perder peso e a se esconder dentro de si.
No entanto, eu achava que estava tudo bem. Estava tudo bem pois eu permanecia entendendo
a matéria e tirando notas boas e sendo a melhor da turma, ou seja, a busca por um
perfeccionismo que de certa forma cegava.
Eu não tinha mais assunto, mais sede, mais fome. Ficava irritada com as brincadeiras
realizadas no meio das explicações dos professores, sempre preocupada com a matéria não
finalizada na hora/aula prevista, desespero ao realizar exercícios a fim de terminar primeiro
do que os outros, vergonha ao não ser chamada para a explicação, ansiedade ao realizar uma
prova. O foco era apenas a quantidade, a produtividade, a competitividade externa, enquanto
um processo de destruição se instaurava interiormente.
A fome não se fazia mais presente, diferente dos ossos aparentes. A cobrança paterna
aumentava diariamente, assim como o excesso de exercícios físicos realizados no quarto
trancado no período da noite. Era preciso escolher uma profissão que agradasse meu pai.
Uma profissão que iria retribuir todo o investimento financeiro que ele depositou nos meus
estudos. “Por que não medicina, Jaqueline. Você gosta de cuidar das pessoas! E Engenharia?
Nossa, você é ótima em física e tem facilidade em criar estratégias para resolver cálculos.
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Você é a melhor da turma e precisa pensar em um futuro onde eu não vá te sustentar.” discurso falado pelo meu pai ao longo dos anos de 2011 e 2012.
Medicina? Engenharia? Vestibular? Profissão? Vida? Sustentar-me?
Nem eu mesma sabia quem eu era, realmente. Não conhecia meus prazeres, aquilo
que eu gostava de fazer além de buscar o afeto paterno. O sorriso era a máscara perfeita para
tranquilizar os outros e me iludir, profundamente. Jaqueline? Exímia aluna e filha, uma
imagem paterna projetada.
As notas eram altas, os trabalhos elogiados, atendendo as expectativas e projeções
alheias do colégio, dos professores e dos pais. As emoções, os sentimentos, as sensações, ou
seja, toda a sensibilidade estava tomada por um mecanismo de defesa e vários scripts de vida9
em ser a pessoa perfeita e que agrada a todos. Eu me escondia de mim mesma, iludindo-me e
ao outro, fazendo da frase “está tudo bem” uma máscara da rejeição da emoção. Eu não sabia
definir quais eram os momentos em que eu sentia raiva, quais eram as reações emocionais à
devidos fins, ou o que me fazia sentir medo, tristeza e alegria. Aquilo que era mais frequente
era a auto cobrança de ser a melhor, a perfeita a fim de conseguir tudo aquilo que os “outros”
não conseguiam.
A cozinha era a menos frequentada, diferente do banheiro. Não, eu não tive bulimia.
No entanto era no banheiro que eu me trancava, algumas lágrimas escorriam ao olhar para o
espelho e ver um alguém desconhecido. Vergonha! Mesmo sendo a melhor da turma, eu não
sabia quem eu era, o que eu queria, em que queria me transformar. Sentia raiva de mim
mesma. Eu acreditava não ser nada. Eu não sentia nada. Não comia nada. Tantas
consequências negativas em prova e troca da produtividade escolar, reconhecimento social e
familiar.
Os ossos estavam aparentes, assim como uma possível aprovação no vestibular. O
olhar do rosto seco vislumbrava o possível afeto vindo do pai, assim como o fim de um ciclo
nocivo.
O ponto final desta etapa foi em um final de semana solitário onde, com 37kg e
1,67m, descobri outras unidades de medidas internas: as emoções. Permiti chorar, sentir,
9

Segundo Cunha e Crivellari (1996,p.133) O script,”a principio codificado fisicamente nos tecidos do corpo e nas reações
bioquímicas, depois emocionalmente, e mais tarde cognitivamente, na forma de crenças, atitudes e valores, essas respostas
formam uma espécie de roteiro de como levaremos nossas vidas. Adler chama isso de estilo de vida, Freud usou o termo de
compulsão a repetição, Berne chamou de Script e Perls de script de vida.
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gritar. Permiti expressar aquilo que estava preso, dissimulado, internalizado. Escrevi,
desenhei, dancei e me (re)vi artista. O desprendimento de tabus, obrigatoriedades e produções
escolares se iniciava no momento em que o foco começava a se voltar para o meio artístico.
A dança. A arte. Fazer arte. Viver arte. Ser arte. Foco que era antigo, mas foi esquecido. A
nebulosidade trazida pelos afazeres educacionais, pelas projeções familiares influenciou
naquilo que já estava presente em mim: a arte do corpo.
Ao afirmar este foco profissional, involuntariamente eu comecei a me auto afirmar
como pessoa que pensa, mas que, principalmente, sente. Mesmo impedida pela nutricionista e
pelo pai, de participar de várias aulas de dança, eu me aprofundava cada vez mais na
movimentação corporal como meio de expressividade, reconhecendo as presentes emoções.
Calada, submissa, magra, anoréxica. Dos 14 aos 18 anos foi a época que comecei a
questionar, a refletir, a me conhecer e reconhecer, a dançar, a me expressar, a me
salvar. Época que percebi a força da dança em meu corpo como meio de expressão
corporal e, principalmente, pessoal. Eu falava com o corpo. A dança era o grito de
uma subjetividade presa, desconhecida, julgada, que eu estava começando a
reconhecer de fato. (Trecho retirado do memorial da autora realizado na disciplina
AD081-Trabalho Conclusão Curso em Arte Educação I)

CAPÍTULO II
Da arte como meio de desenvolvimento do sensível

O medo de estar livre foi dando lugar ao prazer de estar em cena. O estado cênico, a
experimentação, o conhecer de cada parte do corpo, de cada dinâmica, velocidade.
Pausa. O movimento permanece. Enquanto experimentava movimentos, permanecia
atenta em meus pensamentos e sentimentos. Estava à vontade, amadurecendo,
tornando-me artista e ser humano. A expressividade foi sendo reconhecida, assim
como um próprio modo de dançar e criar foi sendo regido pelo próprio corpo. Uma
zona de conforto. Do conforto ao confronto. Poética. A pesquisa se intensifica e a
sede de me arriscar em zonas não conhecidas toma o meu corpo. É o desejo de se
descobrir por inteira. (Trecho retirado do memorial da autora realizado na disciplina
AD081-Trabalho Conclusão Curso em Arte Educação I)

Notamos após o desenvolvimento do trabalho que tudo o que é visto externamente
(reações, diálogos e ações) está diretamente relacionado com os conteúdos que estão
interiorizados, ou seja, nossas atitudes são resultado das nossas experiência. Ora, então por
que não há o trabalho sensível para que se possa expressar com mais propriedade as próprias
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emoções? Por que não se questiona e não se ensina o modo de lidar com o sensível? Talvez
uma resposta para estas questões é pelo fato de ser difícil trabalhar com as ferramentas que
não se sabe utilizar, e porque para se trabalhar com a sensibilidade do outro, é preciso
conhecer e estar ciente da própria. Ou seja, nós professores somos peça fundamental para esta
tarefa. Uma formação do sensível faz-se necessária e urgente.
Ao analisarmos e pensarmos de maneira crítica e altruísta sobre o contexto
sociopolítico que estamos inseridos, percebemos que a maioria da população não desenvolve
o autoconhecimento - saberes sobre prazeres próprios, expressão de si, equilíbrio emocional.
Uma sociedade materialista, consumista e egoísta. E falando da mesma sociedade: carente,
doente de espírito e de corpo. Solitária. Uma sociedade frágil, monótona, que não luta pela
mudança. Uma sociedade cega, surda e muda. Sem pulsão de vida.
Arte. A expressividade após uma pulsão de vida do artista. Problema ou solução?
Quando bem ensinada, trabalhada, repensada, a arte favorece o desenvolvimento integrativo
do indivíduo, e consequentemente, da humanidade. O desenvolvimento intelectual se fez
presente a partir da criatividade do ser humano, da capacidade de transformar e de mudar
aquilo que já não faz mais sentido.
Chegamos a um momento histórico-social no qual os nossos adolescentes não sabem
reconhecer o que faz sentido para eles, então precisamos nos atentar para que esta situação
não piore cada vez mais. A arte é um respiro para aquilo que já não se acredita mais, um grito
necessário no caos, uma oportunidade de reflexão encarnada, o último suspiro de uma
humanidade doente. A expressão do inconsciente se dá no fazer artístico e com isso, pode
gerar o bem-estar interno e externo. A intensidade de um traço, o silêncio em uma cena, o
movimento descontrolado em uma dança, a postura ao andar, são sinais daquilo que está
precisando ser expressado, de alguma maneira.
Maneira esta, artística, que envolve o entorno e o envolto. Soluciona, ensina,
descobre-se. Os nossos alunos precisam se envolver com arte para conseguirem ter mais voz,
se conhecerem. A partir de propostas criativas, nós podemos alcançar o sensível dos nossos
alunos e criar um elo e uma relação de confiança entre todos. A discussão deve ser
valorizada, assim como a escuta. O silenciar-se externamente para, assim, ouvir internamente
também. Um momento de contato corporal através do toque dos pés no chão, uma apreciação
de uma música com os olhos fechados, o ato de se deitar no chão da sala e prestar atenção na
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respiração são propostas, quando bem orientadas por nós professores, que permitem um
contato introdutório com a interioridade do aluno.
As couraças e tensões podem ser trabalhadas a partir de atividades corporais, vocais e
esculturais, as quais podem desenvolver uma aproximação com os tônus musculares, as
velocidades distintas de movimentações, o grito expelido, a força e sutileza das mãos na
argila. Essas propostas podem possibilitar a compreensão dos mais variados sentimentos
expulsão que permaneceram presos muscularmente. O sentimento de culpa, raiva,
inferioridade, auto julgamento são trabalhados ao amassar uma argila por exemplo, ao
expressar um grito contínuo, ao se movimentar livremente.
Vale lembrar que os músculos carregam história, que há memória corporal, sensível e
que o corpo sabe solucionar problemas quando se confia nele. O corpo humano é expressão e,
quando visto de maneira poética, torna-se arte. E onde está a valorização da arte, da criação,
da expressividade dentro do ambiente escolar, dentro da sociedade, dentro do Sistema
Educacional Brasileiro?
É tamanha a quantidade de profissionais que são referências para o desenvolvimento
de tais propostas, como: Viola Spolin, Klaus Viana, Rudolf Laban, Paulo Freire, Márcia
Strazzacappa, entre outros; referências essas que podem inspirar nosso modo de dar aula,
assim como em valores pouco investigados. Um minuto de respiração, quando trabalhado
diariamente, pode mudar o destino de um adolescente que quer acabar com a própria vida.

Comecei, enfim, a dançar. Uma dança só minha, ao mesmo tempo de todos, nascida
do próprio ser Jaqueline. Uma dança reflexo. Reflexo do meio, do estado, do ser.
Reflexo da minha personalidade, expressividade, ética, crença... Subjetividade.
Subjetividade que precisa ser conhecida e expressada por cada criança, adolescente,
adulto e idoso. E após vivenciar o mergulho no curso, confirmo que a arte é um dos
meios mais preciosos para mergulhar-se em si e descobrir-se. Então, permaneço
nestas andanças sendo meio de comunicação, transformação e ensino. Não sou
modelo, mas filtro do conhecimento que será absorvido por cada aluno de forma
diferente. Filtro e dínamo da personalidade, expressividade e subjetividade de cada
aluno. (Trecho retirado do memorial da autora realizado na disciplina AD081Trabalho Conclusão Curso em Arte Educação I)
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TÍTULO IX
Das Considerações Finais
No trabalho apresentado, vimos o desenvolvimento do Sistema Educacional Brasileiro
ao longo de várias décadas e comparamos com o que é ministrado no Ensino Médio em geral.
Propusemos algumas sugestões para o relacionamento professor-aluno afirmando o quanto
isso é influente na formação dos nossos adolescentes e na possível mudança do ensino nas
salas de aula
O professor, como porta-voz da valorização do indivíduo - cognitivo e emotivo - é
responsável, até certo ponto, pelas mudanças almejadas ou delineadas no texto a cima. Ele
tem uma chance de cultivar em si mesmo aquilo que pode ser instrumento de transformação
do ambiente de formação do aluno. Nós professores, precisamos nos conhecer com mais
profundidade e nos reconhecer enquanto indivíduos sensíveis, assim como desenvolvidos
cognitivamente.
Este trabalho é um convite para que o professor possa se atentar às pesquisas no
campo da educação, incluindo se possível, vivências integrativas no campo da arte. Estamos
nos referindo ao contato com a literatura, a apreciação de espetáculos e performances de
música, dança e teatro, a fim de reunir em si ferramentas para um melhor trabalho com os
adolescentes.
A arte desempenha um papel central no desenvolvimento da subjetividade e
sensibilidade tanto do professor como do aluno. Assim, o professor pode chegar a
desempenhar a função de radar, ou seja, aquele que capta as mensagens inconscientes dos
alunos para poder orientá-los, além de corresponder à grade curricular exigida na Legislação
Brasileira. Esta por sua vez, precisa atender de forma integrativa.
Não deixemos esquecer que o ser professor abrange a capacidade de enfrentar
desafios de cabeça erguida, pensando e acreditando nos nossos alunos. Assim, permanecemos
desempenhando nosso trabalho com amor e vivacidade, acreditando no poder da educação e
da arte como propulsoras da transformação. Não desistiremos e faremos a diferença
começando pela nossa sala de aula, pelo olhar empático com nossos alunos, pela
sensibilidade (re)conhecida. Subjetivemos. Expressemos. Eduquemos.
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Enquanto no mundo
tem gente pensando
que sabe muito,
eu apenas sinto.
Muito.
(Carlos Drummond
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