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APRESENTAÇÃO

O E-book Amplamente: Educação no século XXI consiste em uma coletânea
de artigos científicos, oriundos de teorias e práticas docentes nos diversos contextos de
ensino e aprendizagem educacional espalhados pelo Brasil. Publicados nos Volumes 1 e
2, os trabalhos foram escritos por professores-pesquisadores nas modalidades de
Pesquisa Concluída, Pesquisa em Andamento, Ensaio Acadêmico e Relato de
Experiência, sobretudo, com objetivo de contribuir no debate científico educacional.
O ensino já não é mais como outrora, inclusive pelas diversas modalidades
existentes: presencial, semi-presencial, a distância entre outras tantas possibilidades de
misturas e conexões possíveis. Essas aplicações já são conhecidas no contexto
educacional brasileiro, estimulados pelos novos caminhos que a Educação no século
XXI está tomando, bem como as mudanças no perfil dos alunos nascidos a partir dos
anos 2000, que ficaram conhecidos como Nativos Digitais.
Nas propostas educacionais, este público se sente mais cativado com aulas
mais dinâmicas, interativas e, se possível, com recompensas instantâneas. Neste sentido,
mesmo com uma perspectiva menos centralizada, a aprendizagem pode acontecer de
forma mais eficiente, pois os alunos podem empenhar-se mais, por estarem gostando do
processo e, desta forma, tornando a experiência educacional mais prazerosa e
motivadora.
Assim sendo, em nome da Amplamente Cursos e Formação Continuada,
convido, não somente os pesquisadores e pesquisadoras, mas a todas as pessoas com
interesse educacional, para fazerem a leitura do E-book Amplamente: Educação no
século XXI, visando conhecer o debate científico atual da Educação no Brasil. Tenham
uma boa leitura!

Luciano Luan Gomes Paiva
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 CAPÍTULO X
CONTRIBUIÇÕES DE FREINET PARA A EDUCAÇÃO DO CAMPO
Andréia Rodrigues Aquino19
DOI – Capítulo: 10.47538/AC-2020.06-10

RESUMO:
Educação é o início do processo em que o indivíduo em sua infância vivencia as suas
primeiras concepções de sociedade, mesmo que dentro de uma estrutura fixa que é a
escola. Atualmente, há um descompasso quanto aos espaços que se apresentam como
ambiente de aprendizagem. Sejam denominados Espaços formais e não-formais. No
entanto, é de relevância estabelecer um diálogo de maneira clara e objetiva a dialética
do social e a valorização da individualidade, mas as maneiras por si só de apreender e
aprender com(no) mundo. Apresentamos, neste artigo, a crítica ao ensino tradicional e
conservador das escolas, como também à sua Educação Popular defendida por Freinet,
que não classifica o aprender de maneira homogênea. Sua valorização ao ser e seu
desenvolvimento integral, independente de seu gênero e classe social ou onde a criança/
escola está situada. As ideias de Freinet adequam-se a uma realidade onde apresenta
grandes dificuldades a Educação de Campo, que mesmo sendo prescrito em lei o direito
de existir uma escola em sua comunidade, pouco sido assistida em suas especificidades
quanto ao currículo e prática pedagógica uniformizando assim, conteúdos e práticas
distante de uma realidade, devido as turmas com multisseriação e precária estrutura.
Apontaremos algumas técnicas de Freinet como práticas que oportunizam a
aprendizagem e reflexão, que são imprescindíveis pois difundem a sua proposta, que é
uma educação que transforma a vida através da reflexão e ação sobre a mesma.
PALAVRAS-CHAVE: Educação. Educação de Campo. Célestin Freinet e suas
técnicas.

INTRODUÇÃO
O presente trabalho tem por finalidade propor as contribuições de Freinet como
objeto de reflexão dentro de uma prática de ensino em um ambiente escolar, que é
destinado poucos recursos e uma logística até difícil, portanto, direcionamos e
apresentamos um olhar para a Educação do Campo, o qual existe ainda precariedade de
materiais didáticos mais elaborados e lugares extremos em que a internet não é
acessível, pode torna-se um ambiente vivo e rico contribuindo na aprendizagem dos
alunos.
19 Mestranda do Curso Ciências da Educação pelo Instituto de Educação e Tecnologias em Ciência da Educação
(CECAP). Docente no Município de Macau/RN. E-mail: andreiarodriguesaquino@yahoo.com.br.
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Nesta perspectiva, mediante a mudanças sociais, econômicas e tecnológicas,
persistimos não como regra, mas como sugestão dentro de uma vivência prática que a
torna subsídio para o objetivo da educação, que é o desenvolvimento integral da criança.
Direcionando assim, a pedagogia progressista não nova, mas que atenda os anseios de
um grupo ou comunidade.
Esta pesquisa tem como objetivo compreender as contribuições e o pensamento
de Célestin Freinet, em seu conhecimento teórico e filosófico, como em toda a sua
prática no que diz respeito a sua concepção de homem, sociedade e educação, partindo
disto, argumentar e sustentar que a aprendizagem e desenvolvimento integral dos alunos
na Educação do Campo torna-se possível desde que sejam respeitados seu
conhecimento de mundo.
Este trabalho utiliza como estratégia metodológica a pesquisa bibliográfica,
referenciando autores que o consistem em desenvolver um embasamento teórico de
conceitos sobre o tema em uma proposta de construção de aprendizagens renovando um
padrão de educação.
O artigo divide-se em três seções. O primeiro apresenta enfoques sobre a
concepção de educação, mudanças que ocorrem desde a sua informalidade até a prática
de ensino escolarizado, onde Brandão (1981), Gasparin (1994) Freire (1996) Oliveira
(1995). O segundo capítulo traz a lucidade sobre a Educação de Campo sendo uma
valorização construída sócio-político, currículo, formação docente e o programa do
MEC, Escola Ativa, voltado para essa realidade, neste aspecto, Caldart (2010),
Gonçalves (2009) subsidia essa temática. No terceiro capítulo, apresentamos algumas
das técnicas de Freinet que divergem das práticas que persistem em limitar a escola de
ser um ambiente vivo de construção e engessar o saber, trazendo uma ideia de equidade
social Freinet (2004), Bourdieu (1985), Santos (1991) e desmitificando a cultura de uma
escola que, na prática, reproduz a exclusão e não valoriza a individualidade da criança.
Devido às necessidades em uma boa estrutura e que os alunos ficam a mercê do
que acontece nos centros das capitais, não desvalorizamos questionamentos que
angustiam os professores. Como fazer meus alunos aprenderem, se estão afastados da
zona urbana e não tem computador e livros suficientes na escola? Que perspectiva do
aprender tenho que desenvolver nos alunos do campo? Como fazer meus alunos
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aprenderem? Como trabalhar conteúdos se a turma é multisseriada? São dilemas
frequentes que os docentes justificam o baixo índice de aprendizagem e os pais
preferem levá-los para um ambiente longe de sua moradia.
Compreender a educação, como um objeto estático em que os ideais, valores e
comprometimentos são únicos e suas práticas são totalmente inquestionáveis. Educar é
propor novas perspectivas mesmo que sejam de tempos atrás, no caso a que
explicitamos, não deixa de trazer as urgências sociais e educacionais como princípio e
alavanca para novas possibilidades frente às mudanças e aspirações em que os
professores se situam, sejam no centro das grandes capitais, sejam no campo.

UMA CONCEPÇÃO DE EDUCAÇÃO
Quando falamos de educação, inicialmente pensa-se um espaço fechado, entre
pessoas da mesma faixa etária, mas percebemos que ela é mais ampla que tal
pensamento. Ela está e é o meio pelo qual somos co-participantes nesse mundo. Da
mesma forma nos modela e revela quem somos, para onde vamos e o que temos. Por
meio dela, deliberamos resposta e perguntas, pois ela está em cada ação produzida em
nossa vivência. Afirma Brandão (1981):
A educação pode existir livre e, entre todos, pode ser uma das
maneiras que as pessoas criam para tornar comum, como saber, como
idéia, como crença, aquilo que é comunitário como bem, como
trabalho ou como vida. Ela pode existir imposta por um sistema
centralizado de poder, que usa o saber e o controle sobre o saber como
armas que reforçam a desigualdade entre os homens, na divisão dos
bens, do trabalho, dos direitos e dos símbolos (BRANDÃO,1981, p.
4).

De acordo com o autor, a educação não é opção, sua presença (in)consciente
acontece seja em situações simples ou mais elaboradas. Por meio dela reafirmamos o
que temos e somos pelas crenças, saberes adquiridos, mas também se utilizam do
resultado das aprendizagens, o saber, como maneiras de dominação.
A educação escolarizada, que antes direito dos mais privilegiados, era
negligenciado aos indivíduos menos favorecidos, nesse contexto, a educação era
monopolizada e não havia direitos iguais e equidade entre a sociedade. Os ricos ou
donos de terra, manipulava aqueles que não tinham conhecimento, classificando-os
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como “analfabetos”, com isso a classe mais desfavorecida não possuía esperança de
uma melhor qualidade de vida social e econômica. Desde os antepassados a proposta de
educação é remetida ao conservadorismo, tradicional. Quanto a uma educação na
representação escolar sendo um espaço onde acomoda as pessoas indiferente à uma
economia social, é o que Comênios em pleno século XVII, já pregava:
Quando a educação geral da juventude, diz Comênio, começar pelo
método adequado, não faltará a mais ninguém o que lhe é necessário
para pensar e agir corretamente. Todos saberão como seus esforços e
seus atos devem ser corrigidos, quais limites devem ser trabalhados e
como cada um deve ocupar seu lugar (...). Os filhos dos ricos, dos
nobres ou dos que exercem magistratura não são os únicos nascidos
para desfrutar tais situações e ter acesso à escola enquanto outros são
excluídos, como se não houvesse o que esperar deles. O espírito dos
para desfrutar tais situações e ter acesso à escola enquanto outros são
excluídos, como se não houvesse o que esperar deles. O espírito sopra
onde quer e quando quer (GASPARIN, 1994).

Nesse sentido a filosofia de Comênios, era estruturar um espaço novo, que não
mais condizia com a realidade, cujo antigo modelo de ambiente que excluía. Ele
idealizava uma escola que se abraça a todos indiferente a seu gênero, religião e
economia. A educação que sempre existiu seja de tradição oral (valores passados de pai
para filho), letrados (entre os ricos), mas com a instituição/escola o modelo de ensinar e
aprender foi tomando corpo, sistematizando processos, métodos, conceitos, valores.
Então, o que não era espaço fixo, foi se desenhando como tal para reunir pessoas
com interesse comum, o saber. Sejam na área rural, como urbana, assim as comunidades
são agentes passivos e ativos em seus ideais. Como diz Freinet (2004, p. 9) em sua
pedagogia do bom senso: “a educação não é uma fórmula de escola, mas sim uma obra
de vida!”, assim nasce na educação escolarizada um projeto de vida, antes excludente,
hoje direito de todos, pois através dela, a criança (aluno) mudará o percurso “destinado”
e transformaria seu futuro.
Comênios (1994) afirma:
Didática Magna, que mostra a arte universal de ensinar tudo a todos,
ou seja, o modo certo em todas as comunidades, cidades ou vilarejos
de qualquer reino cristão escolas tais que a juventude dos dois sexos,
sem excluir ninguém, possa receber uma formação em letras, ser
aprimorada nos costumes, educada para a piedade e, assim, nos anos
da primeira juventude, recebe a instrução sobre tudo o que é da vida
presente e futura, de maneira sintética, agradável e sólida. Os
princípios de tudo o que se aconselha são extraídos da própria
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natureza das coisas; a verdade é demonstrada através de exemplos
paralelos das artes mecânicas, a ordem (dos estudos) é disposta
segundo anos, meses, dias, horas; o caminho, enfim, fácil e seguro, é
mostrado para pôr essas coisas em prática com bom êxito.
(GASPARIN, 1994, p. 11).

Segundo Gasparin (1994), a educação está presente em todos os espaços onde o
indivíduo está inserido, pois ela é uma prática social, onde acontece de forma dinâmica,
existencial. É processo de construção do ser consigo mesmo e com a sociedade,
portanto, não deve restringir o conhecimento a quem lhe é de direito, a todos,
independente do gênero ou classe social.
Dentro da ideia que o saber é para todos, falar sobre o educar leva a uma
complexidade, que mesmo diante das conquistas tecnológicas e sociais contemporâneas,
a prática pedagógica é remetida ainda a um modelo tradicional, os quais estão no
passado, cujo interesse era apenas depositar o conhecimento ao aluno, uma educação
bancária. Nesse sentido, Freire (1996) Afirma:
Na visão “bancária” da educação, o “saber” é uma doação dos que se
julgam sábios aos que julgam nada saber. Doação que se funda numa
das manifestações instrumentais da ideologia da opressão – a
absolutização da ignorância, que constitui o que chamamos de
alienação da ignorância, segundo a qual esta se encontra sempre no
outro (FREIRE, 1996, p. 58).

Freire apresenta uma dívida na educação mediante a prática. Para ele a educação
é mais que perguntas e respostas, é saber o quê e o que fazer com. É uma tomada de
consciência/prática. No dicionário Aurélio tem como primeiro significado que educação
é: “Ação ou efeito de educar, de aperfeiçoar as capacidades intelectuais e morais de
alguém: educação formal; educação infantil.” Entende-se a ação como exercício do
indivíduo, sendo intermediado por outro, neste caso, o professor. Compreende que o
mesmo não como diretivo, segundo a proposta de Freinet, mas faz a mediação entre a
criança e o saber.
Entretanto, a mesma tem que estar ligada intrinsecamente à realidade do
indivíduo, sendo uma teoria e prática voltada para especificidades sejam econômicas,
sociais, políticas e estruturais. A ideia de qualidade, conhecimento e transformação está
entrelaçada a sua concepção de ver a criança como um todo e não apenas uma parte do
meio. Vygotsky (2007) apresenta a ideia de que “o aprendizado humano pressupõe uma
natureza social específica e um processo pelo qual a criança cresce para a vida
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intelectual daqueles que estão ao seu redor". Entende-se que, educação e aprendizagem
estão interligados, não de maneira ordinal ou sequencial, mas simultâneos, portanto,
nessa relação com meio em que o indivíduo pertence, os aspectos como a linguagem,
ideais, são associados à descoberta de seu mundo, de seu contexto para que possa
interagir sobre o mesmo com significado.
Neste sentido, estamos nos deparando neste século XXI com alguns dilemas de,
como educar crianças, jovens e adultos de maneira integral para uma sociedade mais
justa. Onde a realidade atual apresenta novas exigências e emergências sociais, mesmo
sendo nas escolas de campo ou urbana, as necessidades são específicas, individuais,
porém não deixam de existir.
Na perspectiva de procurar uma prática que possibilita tal processo, Oliveira
(1995) apresenta:
através de suas ações e de seus escritos, Freinet dialogou com seu
tempo, confrontou-se com a problemática social e educacional de sua
época (...) Sua obra foi um avanço considerável e, até certo ponto
revolucionária, uma vez que ensejou o surgimento do novo que estava
prestes a nascer do velho (OLIVEIRA, 1995, p. 41).

Freinet, mesmo durante um período opressivo na França, em século passado na
década de 20, é um educador que contribuiu em suas ideias filosóficas e práticas que
ainda não foram dissecadas em sua totalidade, porém já apresentava um novo sentido de
conceber e atuar como mediador, valorizando a educação como transformação e
descoberta da felicidade, arte de viver. O conhecimento como um ideal construído, em
um ambiente vivo que não se remetia apenas a estrutura física da escola, mas a mesma
sendo um ambiente também de debate, reflexão e ação em regime colaborativo. Fica
transparente que mesmo no passado século é um teórico que vislumbrava o futuro, sua
fundamentação no histórico-social e assim, sua vivência com pensar numa
interdisciplinaridade valorizava o homem, o coletivo e a classe trabalhadora.
Art. 205 da Lei de Diretrizes e Base, recomenda:
A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao
pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho (CAPÍTULO III; DA
EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO DESPORTO, Seção I DA
EDUCAÇÃO Art. 205).
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Nesse sentido, Freinet, como tantos outros defendem o direito da educação,
considera inalienável o direito da criança como o centro da atividade pedagógica e o
papel da escola em suas atribuições para fazer potencializar a vida do educando. Seu
pensamento e ação trabalhava com a criança em seu desenvolvimento integral, direito
que lhe é assistido. Em meio às suas reprovações, a desigualdade, preconceitos e
exclusão trazia à escola um centro de atividades que refletissem e combatessem tais
problemas sociais.

EDUCAÇÃO DO CAMPO COMO UM DIREITO
A educação nas escolas de Ensino de Campo, tem caído numa teia problemática.
O Êxodo de crianças dessas escolas para a zona urbana, tende a trazer problemas a elas.
Os pais, com esperança de melhores oportunidades e condições de ensino para seus
filhos, veem a escola como despreparada ou não assistida pela gestão pública, prefere
matricular seus filhos nas escolas urbanas, as quais não são preparadas para a inclusão
dos alunos do campo, descontextualizando de seu meio e suas especificidades.
Caldart (2010) afirma:
E tratou-se primeiro de uma crítica prática: lutas sociais pelo direito à
educação, configuradas desde a realidade da luta pela terra, pelo
trabalho, pela igualdade social, por condições de uma vida digna de
seres humanos no lugar em que ela aconteça. É fundamental
considerar para compreensão da constituição histórica da Educação do
Campo o seu vínculo de origem com as lutas por educação nas áreas
de Reforma Agrária4 e como, especialmente neste vínculo, a
Educação do Campo não nasceu como uma crítica apenas de
denúncia: já surgiu como contraponto de práticas, construção de
alternativas, de políticas, ou seja, como crítica projetiva de
transformações. (CALDARTE, 2010, p. 19).

Segundo a autora, a Educação de Campo desenhou-se partindo das lutas sociais,
nos espaços das áreas onde aconteceu as reformas na área agrícola como luta por um
direito à equidade, uma concepção de valores, a realidade em uma complexidade ética,
social e política que com a migração das crianças pode gerar um problema maior, a
super lotação nas escolas urbanas, como também a alienação de sua realidade do campo.
Compreender essa nova perspectiva de educação não é viável se dar de maneira
isolada, pois ela se dá em um momento emergente, contexto onde trabalhadores do
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campo lutam pelos seus ideais, no entanto esse aglomerado se permite, e estimula a
escola, que mediante as suas vivências, devem ser exploradas e valorizadas.
Wallerstein (2002) enfatiza que:
A Educação do Campo retoma a discussão e a prática de dimensões
ou matrizes de formação humana que historicamente constituíram as
bases, os pilares da pedagogia moderna mais radicalmente
emancipatória, de base socialista e popular e de referencial teórico
marxista, trazendo de volta o sentido de uma “modernidade da
libertação” (WALLERSTEIN, 2002, p. 133-150).

Como transmite o autor entende-se a ideia de educação do campo, como o meio
que possibilita a reflexão e possibilita discussão e ação referente a teoria-práticametodológica que é atuante, compreendendo como dinâmica e constitui um sujeito
autônomo, em sua ação em sociedade, que desenvolve-se com uma criticidade ao
modelo de padrões estruturantes na sociedade como uma ruptura além de idealizar o
bem comum, a igualdade as oportunidades de classe, a educação de qualidade, obtendo
como fonte a ideologia marxista, o socialismo.
Mediante a essa perspectiva, que não é “nova” não se pode deixar esquecido, nos
cursos de graduação de pedagogia esses debates, que subentende que o educar é para
transformação.
Brandão (2002) é claro sobre esta transformação, que explicita:
algo realizado como um acontecimento situado e datado, caracterizado
por um esforço de ampliação do sentido do trabalho pedagógico a
novas dimensões culturais, e a um vínculo entre a ação cultural e a
prática política. A educação popular foi e prossegue sendo uma
sequência de ideias e de propostas de um estilo de educação em que
tais vínculos são reestabelecidos em diferentes momentos da história,
tendo como foco de sua vocação um compromisso de ida – e – volta
nas relações pedagógicas de teor político realizadas através de um
trabalho cultural estendido a sujeitos das classes populares
compreendidos como não beneficiários tardios de um “serviço”, mas
como protagonistas emergentes de um “processo” (BRANDÃO, 2002,
p.141-142).

Dentre essa configuração, Brandão fala sobre este processo histórico deve-se
estar em dinamismo e não como uma velha contribuição, sua característica redireciona
discursos, métodos, projetos que atendam às classes menos favorecida e os torna
protagonistas de uma nova escola/sociedade.
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Quanto a essa proposta emergente por meio das lutas sociais, reforma agrária,
Movimento Sem Terra, propõe a necessidade de uma escola que suas concepções
fossem contempladas, não fugindo assim de sua autenticidade que envolve as
especificidades das comunidades rurais.
Quanto ao processo do programa que subsidia a educação do Campo, Gonçalves
(2009) esclarece:
Informações disponíveis no Projeto base do PEA (BRASIL, 2010)
destacam que o início do programa ocorreu em 1997, com assistência
técnica e financeira do Projeto Nordeste (MEC), e com abrangência
dos seguintes Estados: Bahia, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do
Norte, Ceará, Maranhão e Piauí. Seu objetivo consistia, então, em
reduzir a repetência e a evasão, com vistas a elevar as taxas de
conclusão dos anos iniciais do ensino fundamental nas áreas. rurais.
Em meados de 1999, com o encerramento do Projeto Nordeste,
emerge o Programa Fundo de Fortalecimento da Escola (Programa
FNDE ou Fundescola), organizado com recursos do Banco Mundial,
que passou a coordenar as ações do PEA (GONÇALVES, 2009, p.
213-214).

Segundo o autor, enfatizamos aqui a proposta pelo Ministério da Educação
referente a uma consubstancia prática-metodológica devido à precariedade das escolas
em áreas rurais, implementou-se no o Programa Escola Ativa (PEA) a partir de 1997,
conveniado com o Banco Mundial (BM) tendo como objetivo de melhorar o rendimento
de discentes, que frequentavam as salas organizadas em multisseriação nas escolas
rurais em diversas partes do país, como também a formação de professores e
dificuldades na infraestrutura. Sua essência parte da experiência de um mesmo perfil de
programa desenvolvida na Colômbia (PEN) na década de 80.
Ainda sobre esse direito de educação, investiga-se a necessidade de uma
adequação ao real, nisso se propõe a reflexão sobre a necessidade que a escola não
apenas esteja inserida nesse contexto, mas que ela seja uma impressão social dos
objetivos e anseios que partem da comunidade. Estruturalmente, seus currículos,
projetos, regimentos e conselhos, pois são específicos, como princípio de base. Em
tempos remotos, Brandão (1981) é citado da seguinte forma:
Primeiro que tudo; a educação não é uma propriedade individual, mas
pertence por essência à comunidade. O caráter da comunidade
imprime-se em cada um dos seus membros e é no homem... muito
mais que nos animais, fonte de toda a ação e de todo o
comportamento. Em nenhuma parte, o influxo da comunidade nos
seus membros tem maior força que no esforço constante de educar, em
142

conformidade com o seu próprio sentir, cada nova geração (WERNER
JAEGER apud BRANDÃO 1981, p. 33)

Do ponto de vista do autor, a educação é tudo que é produzido na relação entre
as pessoas em comunidade. As ideias de política, cultura, costumes, objetivos, anseios,
saberes e conhecimento. Isso provém de uma troca e intenções, que pode estar adequado
à realidade de sistematização educacional. Cuja estrutura partirá dos anseios comuns e
não sejam negados a seus ideais. Neste sentido, o de adequação e mudanças do real para
a aquisição do saber na escola, coloca-se em questão o currículo. Ele parte estrutural
onde deve ser flexível e caracterizado pelo seu contexto, sendo a mola inicial para
aquisição da teoria pela experiência.
Em 2010 foram elaboradas novas diretrizes pelo Conselho Nacional de
Educação (CNE) substituindo as anteriores por etapa e modalidade da educação básica,
pois as antigas precisavam de uma nova adequação. A nova explicita a autonomia dos
sistemas de ensino, cujo nortearão os currículos e conteúdos mínimos de forma a
assegurar a educação básica.
Quanto ao currículo Sacristán (2013) explica:
O currículo desempenha uma função dupla-organizadora e ao mesmo
tempo unificadora-do ensinar e do aprender, por um lado, e, por outro,
cria um paradoxo, devido ao fato de que nele se reforçam as fronteiras
(e muralhas) que delimitam seus componentes, como por exemplo, a
separação entre matérias ou disciplinas que o compõem
(SACRISNTÁN, 2013, p. 17).

Este instrumento, segundo o autor, é responsável pela organização e
compromete-se com a qualidade do ensino-aprendizagem através de princípios que são
básicos que correspondem o desenvolvimento das crianças de maneira de maneira justa
e integral, considerando a parceria com as famílias e experiências que sejam
concretizadas em práticas cotidianas nas instituições.
Outro detalhe importante nesse direito, que corresponde a educação de fato, não
é somente uma escola, um currículo, mas também se prima para uma educação de
qualidade. É preciso um elemento harmônico, o docente que compreenda e seja
inteirado dessa realidade, partir do currículo subsidiado com a realidade onde expande
esse processo não para limitar, mas através dele estreitar e ampliar vivências e
transformá-los em sujeito de um mundo mais além do seu real.
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A esse respeito, o docente, é sabedor e convive em um mundo que está em
constantes mudanças, a quantidade de informações é acumulativa. Há uma necessidade
de reflexão, porém, requer que os docentes participem de formação continuada. Através
delas se deparam com novos métodos, estratégias, vivem novas experiências que
revejam suas práticas.
A necessidade de formação continuada vê em si a articulação entre o professor,
o conhecimento e novas técnicas e tendências pedagógicas para articular o
conhecimento e a sistematização dos conteúdos. Lima contribui e defende a formação
continuada que seja: “a serviço da reflexão e da produção de um conhecimento
sistematizado, que possa oferecer a fundamentação teórica necessária para a articulação
com a prática criativa do professor em relação ao aluno, à escola e à sociedade” (LIMA,
2001, p. 32).

FREINET E SUAS TÉCNICAS
Estar atento a uma prática e seus métodos é fazer relação às intenções, que ficam
no campo das ideias, consideramos a teoria e isso também é ciência. Deve-se analisar
em todo o seu contexto. Expomos a necessidade de educadores precisarem sempre, não
apenas reproduzir alguma estratégia de maneira alienada, mas se faz necessário refletir
sobre a estrutura de suas práticas, desde que considere como mediador entre o aluno e o
conhecimento.
A educação dialoga com diversas ciências, como a sociologia, filosofia,
antropologia. Nestas fontes, encontramos respaldo para refletir e estruturar certas ideias.
Quanto a isso, explicitamos aqui a ideia de um sociólogo francês que concebia e
criticava a escola e seus métodos, como meio de (re)produção de ideais dominantes.
Os autores Pierre Bourdieu e Passeron (1985) desvela sobre o ensino e a cultura:
Todo ensino, e mais particularmente o ensino de cultura (mesmo
científica), pressupõe implicitamente um corpo de saberes, de saberfazer e sobretudo de saber-dizer que constitui o patrimônio das classes
cultas (BOURDIEU; PASSERON, 1985, p. 36).

Tendo por base as ideias de Bourdieu e Passeron e sua crítica a uma modelo de
escolarização que não é pertinente a ideia de igualdade. Cultura essa que não é um
modelo de relação harmoniosa de convivência, com ingenuidade, mas um modelo
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cultural de imposição, ignorando toda forma de produção já vivenciada e estruturada
entre os indivíduos seja política e economicamente, ele adentrou a esse dispositivo para
que os “cultos” os que tivessem “conhecimento” continuasse sendo a correta,
denominou isto a violência simbólica.
É nesse quadro de reflexão que, ao contrário de apenas uma ação profissional, no
caso o educador, rompe com o que lhe foi imposto como uma tradição de educação e
lhe abre os olhos dia a dia, no seu fazer, na sua prática, refletindo sobre que tipo de
criança, jovem, adulto, quer formar. Lutamos pela educação e seus direitos, valorização
profissional (claro que é necessário!), mas romper com imposições e tradições
sistêmicas que imprime no aluno a seleção de bons ou maus alunos, ou desprezando seu
conhecimento de mundo e impondo outros como se fosse certo e indiscutível através de
métodos, isso também deve ser a luta da escola, do professor.
Bourdieu (1966) afirma:
Ao atribuir aos indivíduos esperanças de vida escolar estritamente
dimensionadas pela sua posição na hierarquia social, e operando uma
seleção que – sob as aparências da equidade formal – sanciona e
consagra as desigualdades reais, a escola contribui para perpetuar as
desigualdades, ao mesmo tempo em que as legitima. Conferindo uma
sanção que se pretende neutra, e que é altamente reconhecida como
tal, as aptidões socialmente condicionadas que trata como
desigualdades de ‘dons’ ou de mérito, ela transforma as desigualdades
de fato em desigualdades de direito, as diferenças econômicas e
sociais em ‘distinção de qualidade’, e legitima a transmissão da
herança cultural (BOURDIEU, 1966, p. 58-59).

A compreensão do autor reprova a transparência a uma educação que é
apresentada como ideia esperançosa para todos, mas que na íntegra reproduz as
posições de desigualdades sociais, a isso ele denomina um mecanismo divergente do
que trata a verdadeira educação, ver e trabalhar o aluno mediante seus anseios sociais,
culturais e especificidades, individualidades.
Em reflexão a uma educação do bom senso, neutra e não com a ideia de
perpetuar hierarquias, Freinet nos apresenta suas técnicas, estratégia que vê o aluno, de
maneira individualizada, com anseios específicos, com seu mundo, visão e necessidades
peculiares. Essa ruptura ao que engessava a escola, a qual visualizava todos os alunos
com a mesma necessidade, objetivos, estímulos é rompida em estudos e experiências
que norteia seu pensamento epistemológico que a instituição educacional não deve
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desprezar os conhecimentos do indivíduo, apresentando um ensino desconectado ao
mundo do estudante, pois o torna desmotivado, nem ser uma maneira de reproduzir as
classes determinantes, mas a educação seria o ponto de partida quanto a equidade social.
Atualmente, a realidade das escolas encontra-se em desvantagem no que se
refere ao conhecimento, devido as constantes influências tecnológicas que nos
aproximam de diversas e variadas informações em apenas um clique. Tecnologias que
podem e devem ser instrumentos que professores precisam se apropriar e incluir como
instrumento de trabalho e facilitador do saber. Mas mesmo assim se essa ferramenta não
for usada de maneira coerente não avanço quanto ao conhecimento, nem o que se fazer
com ele, torna-se informações solúveis.
Nessa situação, propõe-se o despertar do conhecimento, do aprender e isso não
dispõe apenas de um método simples e sim, complexo, no que a criança sinta a
necessidade de desenvolver-se e aprender. Um dos fatores relevantes ao aprender é a
curiosidade, motivação para percorrer os obstáculos do fácil ou difícil e conseguir
chegar ao objeto desejado, o saber, o qual deve estar em seu dia a dia.
É interessante a afirmação de Freinet (2004)
Se o aluno não tem sede de conhecimentos, nem qualquer apetite pelo
trabalho que você lhe apresenta, também será trabalho perdido "enfiarlhe" nos ouvidos as demonstrações mais eloquentes. Seria como falar
com um surdo. Você pode elogiar, acariciar, prometer ou bater... o
cavalo não está com sede! E cuidado: com essa insistência ou essa
autoridade bruta, você corre o risco de suscitar nos alunos uma espécie
de aversão fisiológica pelo alimento intelectual, e de bloquear, talvez
para sempre, os caminhos reais que levam às profundidades fecundas
do ser. (FREINET, 2004, p. 19).

Sob o ponto de vista do autor, se faz necessário o querer da criança quanto ao
que se quer conhecer, se esse interesse não surge, os planos de aula, programações serão
inoportunos podendo ocorrer uma aversão aos estudos. Percebe-se que o professor não
precisa apenas de conhecer disciplinas, conteúdos, antes de tal entendimento deve
elevar a curiosidade, estímulos do aluno para que o mesmo perceba-se importante neste
processo e que ele mesmo como conhecimento de mundo, explore, critique, pesquise e
resulte no saber.
Conhecer Freinet e sua pedagogia é uma oportunidade incontestável para os
docentes, ler seus livros e conhecer sua pedagogia descompassa a educação que antes
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tivera, é trazer a luz o desenvolvimento de uma criança pela sua própria vida e trabalho,
indo mais amplo torna-se significativo, partindo de seu contexto. Expressa critérios para
que o mediador incentive e da criança surja seus ideais e motivações, portanto coloca a
criança com autogestão do explorar, observar, selecionar, experimentar os diversos
saberes e construir suas ideias. Subordinado aos anseios do seu aluno, prepara o plano
individual do aluno, adequado ao que a criança está despertando e experimentando em
suas curiosidades externadas.
Com sua experiência sobre o trabalho com base no contexto dos alunos,
descreve Freinet (1976):
A experiência mostrou-nos, que quando a aula está bem estruturada,
quando as crianças realizam todas, individualmente ou em grupo, um
trabalho interessante que se inscreve no quadro da vida escolar,
alcançamos a harmonia quase ideal. Só há desordem quando isso falta
na organização do trabalho, quando a criança não se sente
devidamente integrada, numa atividade que corresponda aos seus
desejos e, às suas possibilidades. Um dos trabalhos mais importantes
das nossas técnicas advém da resolução definitiva do problema da
disciplina escolar, como a criação de um meio eminentemente
educativo e humano. (FREINET,1976, p. 47)

O autor vislumbra de suas estratégias não como método, mas técnicas que
acomoda a uma apresentada em sala que antes era considerada, e hoje uma realidade
conflituosa, a indisciplina. Portanto, a suas técnicas podem estar situando o docente para
as aflições consideradas hoje como problema social. Refletir sobre a prática excludente,
que ver todos discentes em sala com mesmas habilidades, maneiras de aprender, tornase um erro. Perceber o aluno com sua individualidade e habilidades reais, partindo disto
é projetar um trabalho onde todos sejam pertencentes e sujeitos autônomos em sua
aquisição estruturante do saber. Portanto, compreende que os estudos e comportamentos
sejam respeitosos entre os alunos e com o mediador, sem classificações, mas
aprendendo pelo método natural que é a experiência com o mundo externo à escola.
Movido por mudanças na prática pedagógica e assim na educação Freinet,
incluiu em sua maneira de ensinar. Não extinguindo o prédio escolar, mas levando ao
aluno aos interesses dos mesmos. Se a criança se interessa pelo ambiente fora da escola,
a natureza, porque se prender a livros, cartilhas que só bloqueiam os estímulos, sendo
repetitivos e decorados. Em seguida, serão explicitadas algumas técnicas importantes
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para compor a prática pedagógica para professores que veem necessárias para um novo
modelo de educação.
Surge a aula fora do ambiente escolar, a aula passeio e Whitaker (1994) descreve
a dinâmica dessa técnica:
Comparavam o que haviam percebido, faziam avaliações das
distâncias que percorriam, desenvolvendo assim as noções de
comprimento e de tempo. Com muita sensibilidade, considerando o
professor como um amigo conversava sobre as observações feitas.
Não havia a tradicional separação entre professor e alunos. Todos se
comunicavam, num tom familiar, discorrendo sobre os elementos de
cultura adquiridos. (WHITAKER, 1994, p. 16).

A aula passeio, com certeza, provocava estímulos inexplicáveis aos alunos, pois
a partir de suas observações e experimentações do real, a aula demonstrava liberdade
em maneira de pensar e agir sobre o meio, vislumbrava a sua realidade e de maneira
crítica e reflexiva compartilharia ideias e maneiras de apreender o mundo que estava
inserido. Sua técnica ultrapassava os conteúdos, pois no retorno das aulas os alunos
tinham muito o que contar, descrever, ilustrar e produzir textos, iniciando seu gosto pela
leitura, cálculo e o saber.
O interesse pela leitura e escrita tem que ser constantemente estimulado.
Decodificar, memorizar e repetir faz com que distancie o aluno desta habilidade e
competência integrante do saber. O ler e escrever possui uma necessidade individual e
social para comunicação, porque nela os alunos passam e recebem informações.
Número de linhas, reprimir por expor erros de ortografia, não fazem sentido na aula
desta nova perspectiva.
Não basta, por conseguinte, dar à criança liberdade para escrever, é
preciso inspirar-lhe o desejo de o fazer, despertar-lhe a necessidade de
se exprimir. Deste modo o verdadeiro texto livre só pode nascer e
desabrochar no novo clima de atividade livre da Escola Moderna
(FREINET, 1996, p. 60).

Com isso, o texto livre não deixa a criança a mercê do aprender a aquisição da
lecto-escrita, pois elas desenvolvem a produção escrita e leituras de narrativas. Do
mesmo modo a necessidade da comunicação, tendo como princípio a aprendizagem e
seus processos, ela precisa fazer sentido tanto em sala de aula, como fora dela. Com o
jornal escolar, torna-se significativo a produção escrita dos alunos no meio social.
Certamente elucida Santos (1991, p. 66), que os objetivos do Jornal escolar são:
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• reconhecer, respeitar, valorizar a expressão e o trabalho do grupoclasse e de cada um dos elementos;
• criar um instrumento resultante do trabalho coletivo, para veicular
as informações, as opiniões, os sonhos, os pensamentos, as pesquisas
realizadas por um grupo de crianças ou adolescentes e que, ao mesmo
tempo, constitua um objeto de intercâmbio e de críticas;
• promover a ampliação da rede de comunicação e de interações
existentes na classe, para que a palavra do aluno possa romper os
limites da sala de aula e atingir outras classes, a família, os amigos,
outras escolas, a comunidade;
• aproveitar a força motivadora para a criação de textos livres
emanada da prática do jornal escolar;
• possibilitar que o aluno vivencie a situação de ver seu pensamento,
suas reações perante o mundo, seus triunfos, suas dúvidas, seus
questionamentos, seus temores, suas aventuras representadas por um
texto impresso;
• possibilitar que o aluno vivencie as diferentes etapas do trabalho
editorial;
• aproveitar, enfim, toda a contribuição pedagógica que pode oferecer
um trabalho de edição e de difusão inteiramente realizado por crianças
e adolescentes.

Em outras palavras, amplia o conhecimento dos alunos e ainda inserem no meio
social como produto de esforços, discussões, pesquisas e reflexões dos alunos, sendo
transformador e viabilizando o conhecimento escolar adquirido a utilidade social.
Em virtude, não como sequência, mas como dinamismo dentre as técnicas à
reunião cooperativa, que acontecia uma vez por semana, estabelecia estratégias e
maneiras de reestruturar a prática educativa, colocando o aluno a expor suas ideias e
expectativas reais sobre a avaliação de si mesmo e dos colegas, através de bilhetes
denominados de eu crítico, eu parabenizo e eu proponho. Na sala são lidos, respeitados
e discutidos com representantes responsáveis eleitos presidente e secretário.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A educação nunca deixará de ser um item primordial à vida dos sujeitos sociais,
sejam através de contato físico ou através de uma mídia. Seu produto, o saber não é
palpável ou limitado, mas executado na vivência, dialogando assim teoria e prática,
ideais e aspirações.
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Pensar em educação escolarizada é perceber que as diversas aprendizagens e
conhecimentos não podem ser engessados, limitados, um fim em si mesmo, pois, desta
maneira, provoca a morte do saber. Enquanto educador, deve haver labuta, estímulo,
valorização, cooperação, significado, significantes, procedimentos e métodos para que o
espaço não seja uma mero bloqueio ou dissimulador que rotule que o aluno nas áreas
mais distantes possua menos capacidades ou habilidades que outros urbanizados.
Apreender faz toda a diferença! Não desvalorizemos se os sujeitos do campo querem
continuar ou sair dele, com outra profissão, mas focamos no que ele pode fazer para
contribuir e transformar o mundo que ele está inserido.
Freinet, iniciou sua prática em uma aldeia, compreende que a mesma pode ser
aplicada em qualquer situação geográfica, no entanto, cada ambiente, tem suas próprias
especificidades e características que podem estimular os alunos a serem sujeitos desse
espaço e com isso critiquem, reflitam e transformem, ampliem o conhecimento de
mundo em suas relevantes vivências.
Ao passo que adentramos à pedagogia do trabalho, percebe sua ruptura a uma
educação formal em que, em síntese, retira os alunos de seu comodismo intelectual e
físico, para um indivíduo vital, sujeitos que aprendem pela ação, experimentação, que
assim como gostamos de viver e agir, denomina-se o método natural. Novas estruturas
são construídas e mesmo com a auto gestão do conhecimento, não desvinculou a
necessidade de um professor. Precedido pelo mediador do conhecimento, o professor,
nota-se aqui a autoridade, não como ditador, mas que faz a ponte entre os objetivos do
estudante e o saber.
Lima (2013) destaca que para Freinet ninguém melhor que os professores para
orientar as mudanças necessárias que a educação necessitava. E o professor, consciente
de seu papel de ator social, deveria considerar a educação pelo trabalho a sua principal
meta, traduzindo-se na sua finalidade. Em sua proposta pedagógica os instrumentos e os
meios são importantes mediadores para despertamento do interesse para o trabalho. A
criação e a experiência são os vetores para que a criança desenvolva a contento sua
aprendizagem.
Conclui-se que, a relação entre as lutas sociais dos integrantes do MST, e dos
que priorizavam suas moradas e sobrevivência através do campo que inflamaram a
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valorização e qualidade no ensino de seus filhos, mudaram o rumo de uma educação
centralizadora. Assim, torna-se a educação mais democrática e não “excludente”.
Necessário é rever alguns pontos nessas escolas, mas um novo olhar para eles foi
direcionado, nisto com outras peculiaridades, mas renunciando à educação
classificatória e tornando-a popular, está Freinet com nova visão e possibilidades no
fazer educativo.
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Universidade do Vale do Itajai. Atualmente é professora dos anos iniciais na rede
municipal de Educação de Itajai/SC.
BICHÃO, Antônia Silvana da Fonseca: Especialista em Psicopedagogia
Clínica E Institucional pela Faculdade Maciço De Batureté (FMB). Especialista em
Alfabetização E Letramento pela IPEBRAS. Graduada em Pedagogia Pelo Instituto
Superior De Pesqueira (ISEP). No momento atua como professora de Educação Infantil
na cidade de Pendências/RN.
BRITO, Maria De Fatima Beserra De: Especialista em Psicopedagogia
Clínica e Institucional pela FACEI. Especialista em Ludopedagogia e Literatura na
Educação Infantil e Alfabetização Anos Iniciais pela FAVENI. Licenciada em
Pedagogia pela instituição Faculdade entre Rios do Piauí – FAERPI. Atualmente
trabalha no Hospital Manoel Lucas de Miranda na cidade Guamaré.
BRITO, Maria José Beserra De: Especialista em Psicopedagogia
Institucional E Clínica pelo CEPE/UVA. Licenciada em pedagogia na instituição
FAEPI- Faculdade Evangélica do Piauí. Especialista em Educação Infantil e
Alfabetização Dom Alberto. Atualmente leciona no Município de Galinhos/RN na área
Educação Infantil.
CASTRO, Erick Raniery Souza de: Mestrando do curso de Ciências da
Educação pelo Centro de Educação Continuada e Aperfeiçoamento Profissional
(CECAP). Especialista em Gestão, Licenciamento e Educação ambiental pela
UNOPAR. Graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio Grande

490

do Norte (UFRN). Diretor escolar e professor da Educação Básica no município de
Macau/RN.
CRUZ NETO, Domingos Francisco da: Mestre em Educação pela Florida
Christian University - EUA (2018). Atua como Professor língua Portuguesa (ensino
médio). Especialista em Direito Administrativo e Gestão Pública pela Universidade
Potiguar- UNP (2011); Especialista em educação global, construção da cidadania e
inteligências humanas pela FADIRE/PE (2014). Possui licenciatura em Letras – Língua
portuguesa pela Universidade Potiguar – UNP (2000), bacharelado em Ciências
Econômicas pela Universidade Potiguar – UNP (1991), Bacharel em Direito pela
Universidade Potiguar – UNP (2004) e licenciatura em Matemática (IFRN) – em curso.
Atua como Professor de ensino superior, na área Pedagógica, Consultor Linguístico,
Assessor Jurídico e Advogado.
CRUZ, Gerciene Nunes: Mestre em Ciências da Educação - Universidade
Politécnica e Artística do Paraguai - UPAP. Especialista em Pedagogia Escolar pelo
Instituto Brasileiro de Pesquisa e Extensão – IBPEX. Graduada em Letras pela
Universidade Federal de Roraima – UFRR.
CUNHA, Nilma Maria da: Especialista em Psicopedagogia Clínica
Institucional pela Faculdade Superior do Brasil. Especialista em Literatura e Ensino
pelo Instituto Federal de educação Ciências e Tecnologia do Rio Grande do Norte
(IFRN). Especialista em Psicopedagogia Institucional e Clínica pela Faculdade Maciço
De Baturité. Especialista em Educação Especial e Inclusiva e Metodologia De Ensino
pela FAVENI. Educação Especial e Neuropsicopedagogia pela FAVENI. Graduada
em Pedagogia pela Faculdade Superior do Brasil. Graduada em Educação Física pela
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte.
DANTAS, Francineide Ciríaco Tavares: Especialista em Ludopedagogia e
Literatura na Educação Infantil e Anos Iniciais, pela Faculdade Venda Nova do
Imigrante – FAVENI. Especialista em Educação Infantil e Anos Iniciais pela Faculdade
Futura. Especialista em Gestão Escolar pelo Instituto Superior de Educação de
Pesqueira – ISEP. Graduada em Pedagogia pela Universidade Federal do Rio Grande do
Norte – UFRN. Atualmente, leciono nos Município de Guamaré exercendo a função de
Professora de Ensino Fundamental I – Anos Iniciais.
FAUSTINO, Weverson Waldones: Mestrando do Curso de Ciências da
Educação pela Faculdade do Estado do Maranhão (FACEM). Especialista em Língua
Brasileira de Sinais (Libras) pela Faculdade do Complexo Educacional Santo André
(FACESA). Especialista em Psicopedagogia Clínica, Institucional e Hospitalar pela
Faculdade do Complexo Educacional Santo André (FACESA). Especialista em
Educação Infantil e Anos iniciais; Especialista em Atendimento Educacional
Especializado (AEE) e Educação Inclusiva; Especialista em Coordenação Pedagógica e
Gestão Escolar; Especialista em Alfabetização e Letramento, todos pela Faculdade
Venda Nova do Imigrante (FAVENI/ES). Graduado em Licenciatura em Pedagogia pela
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). Graduada em Ciências
Econômicas pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). Lecionou
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como Professor da Educação Infantil no município Guamaré/RN. Atualmente é
Professor dos anos iniciais da Rede Estadual no município de Ipanguaçu/RN.
FERNANDES, Caroline Rodrigues de Freitas: Especialista em Mídias na
Educação pela Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN). Pós-graduanda
em Educação Inclusiva pelo Instituto Federal de Educação Ciências e Tecnologia do
Rio Grande do Norte (IFRN). Graduada em Licenciatura em História pela Universidade
Estadual do Rio Grande do Norte (UERN). Graduanda em Pedagogia pela Faculdade
Unopar. Técnica em Contabilidade pelo Centro de Educação Integrada Monsenhor
Honório (CEIMH). Atuou como professora da Rede Pública em Macau/RN. Atuou
como professora da Escola Técnica Fanex Rede de Ensino – Macau/RN.
FERNANDES, Marisa Zanoni: Possui Doutorado em Educação pela
Universidade Federal do Paraná (2011) com Estágio na Itália - PDEE. Mestra em
Educação pela Universidade do Vale do Itajaí (2004). Graduada em Pedagogia pela
Universidade do Vale do Itajaí (1995). Atualmente é professora titular da Universidade
do Vale do Itajaí.
FERREIRA, Veruza De Morais: Doutoranda em Estudos da Mídia pela
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Mestra em Estudos da Mídia
também pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), e licenciada em
Artes Visuais pela UFRN. Integra a linha de pesquisa Estudos da Mídia: Práticas
Sociais e Produção de Sentido. Com experiência no ensino Fundamental I e II, ensino
médio e superior. Teve participação e atuação na organização de exposições, eventos
científicos e de extensão. Atualmente, é professora substituta do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). ORCID:
https://orcid.org/0000-0001-7031-3481.
FREITAS, Dayana Lucia Rodrigues de: Mestra em Ciências da Educação
pelo Centro de Educação Continuada e Aperfeiçoamento Profissional (CECAP).
Especialista em Mídias na Educação pela Universidade Estadual do Rio Grande do
Norte (UERN). Especialista em Tecnologias Educacionais e Educação a Distância pelo
Instituto Federal de Educação Ciências e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN).
Especialista em Metodologia do ensino de Biologia e Química pelo Instituto
Pedagógico de Minas Gerais (IPEMIG/MG). Especialista em Educação Ambiental e
Geografia do semiárido pelo Instituto Federal de Educação Ciências e Tecnologia do
Rio Grande do Norte (IFRN). Especialista em Ensino de Ciências Naturais e
Matemática pelo Instituto Federal de educação Ciências e Tecnologia do Rio Grande do
Norte (IFRN). Especialista em Língua Portuguesa, Matemática e Cidadania pelo
Instituto Federal de Educação Ciências e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN).
Graduada em Licenciatura Plena em Biologia pelo Instituto Federal de Educação
Ciências e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). Técnica em Meio Ambiente
pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC/RS). Palestrante.
Pesquisadora. Professora do curso de Pós-Graduação e Graduação pela Rede Privada.
Atuou como professora orientadora de TCC da turma de Pós-Graduação da Rede
Privada, Macau/RN. Atua como professora Orientadora de TCC e Orientadora de
Estágio da Escola Técnica Fanex Rede de Ensino – Macau/RN. Professora da Educação
Básica do município de Guamaré/RN.
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GOIS, Andréa de Souza: Pedagoga, pós-graduanda em Fundamentos e
Organização Curricular pela UNIVALI Itajaí/SC e mestranda em Educação pelo IFC
Camboriú/SC. Atualmente é professora dos anos iniciais em Balneário Camboriú/SC e
tutora no curso de pedagogia da UNIASSELVI de Itajaí/SC.
JORGE, Carmel Cardoso: Especialização em Administração e Gestão
Escola. Pedagoga da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Professora de
Educação Infantil da rede pública por 10 anos, pesquisa políticas públicas e avaliação da
UERJ. Colegiada do Fórum Permanente de Educação Infantil, dirigente sindical e
feminista.
LEANDRO, Maria da Conceição dos Santos: Especialista em Estudo da
Língua Portuguesa pela Faculdade Venda Nova do Imigrante (FAVENI/ES).
Especialista em Língua Portuguesa e Literatura Brasileira pela Faculdade Futura/SP.
Especialista em Língua Brasileira de Sinais (Libras) pelo Instituto Superior de Educação
de Pesqueira/PE. Graduada em Licenciatura em Letras pela Universidade do Estado do
Rio Grande do Norte (UERN). Atualmente, leciona nos municípios de Guamaré/RN e
Galinhos/RN exercendo a função de Professora de Língua Portuguesa com alunos de
Ensino Fundamental II e Educação de Jovens e Adultos – EJA.
LENTE, Silvana Mara: Doutoranda em Ciência da Educação pela
Universidade Evangélica do Paraguai. Mestre em Ciência da Educação (UEP),
Especialista em Uso dos Recursos Naturais e seus Reflexos no Meio Ambiente (UFV),
graduada em Pedagogia (UNEMAT), Técnica do Ensino Superior da Universidade do
Estado de Mato Grosso, no Campus Universitário "Francisco Ferreira Mendes"Diamantino. Tem experiência na área de Educação, com ênfase em Administração de
Unidades Educativas. E ainda na área da Saúde Pública, onde atuou na gestão da saúde
pública municipal. Lattes http://lattes.cnpq.br/5711804846409829.
LIMA, Maxwilliam Domingues Da Silva: Especialista em Língua,
Linguística e Literatura, Supervisão Escolar e Orientação Educacional, Educação
Especial e Inclusiva, e Tutoria em educação a distância. Graduado em Letras com
habilitação em Língua Portuguesa pela Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) e
Pedagogia pelo Centro Universitário Leornado Da Vinci (Uniasselvi). Atualmente atua
como professor de educação básica e tutor no ensino superior à distância.
LIMA, Paulo de Tarso: Especialista em Alfabetização e letramento,
Educação infantil e anos iniciais, Educação Especial inclusiva e Psicopedagogia clínica
e Educação Especial - Faculdade do Vale Elvira Dayrell. Graduado em Licenciatura em
pedagogia- Instituto de ensino superior do Amapá IESAP.
LUCAS, Ana Maria de Medeiros: Mestra em Ciência na Educação pela
Flórida Christían Universíty. Pós-graduada em Educação Global, Construção da
Cidadania e Inteligências Humanas, FADIRE. Especialização em Ciências da Religião
pela Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN). Graduada em Geografia
pelo Instituto Federal de educação Ciências e Tecnologia do Rio Grande do Norte
(IFRN). Ingressou no concurso para prefeitura de Natal como professora de Ensino
Religioso, atuando na educação básica. Atualmente está como assessora pedagógica na
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Secretaria Municipal de Educação em Natal (SME), atuando no PNLD, Programa
Nacional do Livro Didático.
MANFRÉ, Ademir Henrique: Doutor em Educação pela Universidade
Estadual Paulista - UNESP/Campus de Presidente Prudente/SP, Mestre em Educação
pela Universidade Estadual Paulista - UNESP/Campus de Presidente Prudente/SP,
licenciado em Pedagogia pela Universidade Estadual Paulista/ UNESP. Tem
experiência na área de Educação, com ênfase em Filosofia da Educação, Sociologia da
Educação, Psicologia da Educação, História da Educação, Didática, Metodologias de
Ensino, Estrutura do Ensino, Psicopedagogia atuando principalmente nos seguintes
temas: Valores, Educação, Políticas Públicas, Avaliação, Formação de Professores,
Ética, Cidadania, Novas Tecnologias, Inclusão Escolar, Currículo Escolar. No Mestrado
em Educação desenvolveu o tema das Novas Tecnologias e sua relação com a (semi)
formação na perspectiva da Teoria Crítica da Escola de Frankfurt. No Doutorado em
Educação desenvolveu a temática do &quot;fenômeno&quot; mal-estar docente como
resultado da impossibilidade de se ter experiência (Erfahrung) no tempo presente.
Participa do Grupo de Estudos e Pesquisa &quot;Valores, Educação e Formação de
Professores&quot; coordenado pelo prof. Dr. Divino José da Silva. Atualmente, é
professor da Universidade do Oeste Paulista - UNOESTE - campus de Presidente
Prudente/SP atuando na graduação presencial e na EAD, ministrando as seguintes
disciplinas: Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem; Psicologia Ambiental;
Psicopedagogia (modalidade EAD), Psicologia da Educação; História da Educação l;
História da Educação ll, Filosofia da Educação, Seminários Integrados e Currículo e
Escola, além de orientar Projetos de Pesquisa de Iniciação Científica nas áreas de
Sexualidade e Educação, Transtorno do Espectro Autista (TEA), Bullying, TDAH,
Infância, Ludicidade, Políticas Públicas e Formação Docente. É membro do Núcleo
Docente Estruturante (NDE) do curso de Pedagogia da FACLEPP/UNOESTE e do
Núcleo de Pesquisa e Extensão (NUPEEX) da mesma Instituição. Como atividades de
pesquisa é parecerista técnico-científico ad hoc da Coordenadoria de Pesquisa,
Desenvolvimento e Inovação (CPDI/UNOESTE), da Universidade Federal da Grande
Dourados (UFGD), da Revista Científica Colloquium Humanarum e da Revista
Contexto e Educação da UNIJUÍ, além de outras revistas científicas. É revisor do
Periódico Guia do Estudante da Editora Abril.
MARREIRO JUNIOR, José Cunha: Especialista em Psicopedagogia Clínica
e Institucional e em História da Cultura Afro-brasileira. Ingressou na Universidade
Estadual do Rio Grande do Norte aos dezoito anos de idade, após ter saído da Equipe
Paroquial Vocacional – EVP (grupo, da época, que preparava jovens vocacionados para
o exercício do ministério sacerdotal). Graduado em História pela Universidade Estadual
do Rio Grande do Norte (UERN). Exerceu no município de Pendências/RN, bem como
também nas cidades circunvizinhas, funções no setor de coordenação pedagógica,
gestão escolar e docência. Ao todo, são mais de vinte anos de experiência em sala de
aula, tanto no Ensino Fundamental quanto no Ensino Médio.
MATOS, Eloiza Aparecida Silva Avila de: Doutora em Educação pela
Universidade Metodista de Piracicaba - UNIMEP. Estágio doutoral na Université de
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Technologie de Compiègne França - Centre d'Innovation Tecnologique. Mestre em
Tecnologia Universidade Tecnológica Federal do Paraná- PPGTE. Graduação em Letras
- Português/Inglês pela Universidade Estadual de Ponta Grossa - UEPG. Professora da
Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Campus de Ponta Grossa no Programa
de Pós Graduação em Ensino de Ciência e Tecnologia - PPGECT - Mestrado e
Doutorado, professora pesquisadora do Programa de Pós Graduação em Engenharia de
Produção PPGEP. Atua nos cursos de Engenharia de Produção; Engenharia Mecânica e
Bacharelado em Ciência de Computação. Membro do Conselho da Pró-Reitoria de
Assuntos Empresariais e Comunitárias COEMP - UTFPR (2014 a 2016). Assistente
Editorial do International Journal of Organization and Innovation (2012 até o presente).
Ministrou palestras no curso de Mestrado na Universidade de Lyon (2013) e é autora de
livro sobre Inovação Tecnológica e Educação. Coordenadora do Mestrado Profissional
em Ensino de Ciência e Tecnologia do Programa de Pós Graduação em Ensino de
Ciência e Tecnologia - UTFPR Câmpus Ponta Grossa.
MEDEIROS, Airneth Carvalho de: Mestra em Ciência da Educação pela
Universidade Nacional Experimental de Guayana - UNEG/Venezuela. Especialista em
Metodologia do Ensino da Língua Espanhola pelo Instituto Brasileiro de Pós-Graduação
e Extensão, IBPEX, Brasil e Especialização em Pedagogia Escolar: Supervisão,
Orientação e Administração -Instituto Brasileiro de Pós-Graduação e Extensão, IBPEX,
Brasil (2003). Graduada em Letras pela Universidade Federal de Roraima pela UFRR e
Licenciada em Educação- Universidade Nacional Experimental de Guayana UNEG/Venezuela. Professora do Quadro Efetivo da Secretaria de Educação e Desporto
de Roraima - SEED/RR desde janeiro de 1995, onde atua como professora de Língua
Espanhola, também trabalha como Tradutora Pública e Intérprete Comercial OficialJUCERR desde 2001.
MELO, Jakeline Olegário de: Especialista em Fisiologia do Exercício pelo
Instituto de Educação de Pesqueira/PE (IESP). Licenciada em Educação Física
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UFRN). Professora de Educação
Básica.
MELO, Marycelia Bastos da Silva: Mestranda em Educação pela instituição
Revalide Educacional (REEDUC). Especialista em Práticas Educativas do Ensino
Médio pela Faculdade de Natal (FAL). Especialista em Educação Especial e Inclusiva
pela instituição Faculdade Futura (Instituto De Ciências, Educação e Tecnologia de
Votuporanga). Licenciada Em Pedagogia pela Universidade Federal do Rio Grande do
Norte (UFRN). Licenciada em Matemática pela instituição de Educação Superior
Presidente Kennedy (Natal/RN). Tem experiência na área educacional há mais de vinte
anos, com ênfase no ensino fundamental anos iniciais e EJA (Educação de Jovens e
Adultos). Atualmente é professora da Educação Básica do município de Guamaré/RN.
MENDES, Maria de Cássia Ramos: Mestra em Ciência da Educação pela
Universidad Nacional Experimental de Guyana – VE. Possui especialização em Língua
e Literatura pela União das Escolas Superiores de Cacoal-RO. Graduada em
Licenciatura Plena em Letras pela Universidade Federal de Roraima/Universidad
Nacional Experimental de Guayana/Venezuela (2000), com habilitação em Língua
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Espanhola e Literaturas correspondentes. Atuou como professora orientadora de TCCs
do Centro Estadual de Formação dos Profissionais da Educação de Roraima.
Atualmente é professora no Centro de Atividades e Desenvolvimento de Altas
Habilidades/Superdotação.
MONTEIRO, Milena Félix Gomes: Especialista em Psicopedagogia e
educação infantil, pela Faculdade Venda Nova Do Imigrante – FAVENI. Especialista
em Ludopedagogia na Educação Infantil pela faculdade de educação e tecnologia da
região missioneira – FETREMIS. Especialista em LIBRAS pelo Instituto Superior de
Educação de Pesqueira – ISEP. Graduada em Pedagogia pelo Centro Universitário
Internacional – UNINTER. Graduada em Licenciatura em Letras pela Universidade do
Estado do Rio Grande do Norte – UERN. Atualmente leciona nos Municípios de
Guamaré/RN e Macau/RN exercendo a função de Professora de Educação Infantil.
MOTTA, Samuel de Oliveira: Mestre pelo Programa Pós Graduação Em
Ensino de Ciência e Tecnologia PPGECT na Universidade Tecnológica Federal do
Paraná (UTFPR), Especialista em Educação Especial - Com Ênfase na Deficiência
Múltipla pela instituição União Metropolitana Educação e Cultura - Unime, Transtorno
do Espectro Autista (TEA) & Transtorno Globais do Desenvolvimento (TGD) pela
instituição União Metropolitana Educação e Cultura - Unime. Educação Infantil Prática na Sala de Aula pela instituição União Metropolitana Educação e Cultura Unime. Graduado em: Bacharel em Direito pela Universidade Norte do Paraná Unopar Polo Ponta Grossa Paraná, Licenciatura Plena em Pedagogia pelo Centro Universitário
de Aras "Dr. Edmundo Ulson" UNAR. Desempenha atividades de Ensino e Pesquisa na
área de Educação Especial - Transtorno do Aspecto Autista.
NASCIMENTO, Manuella da Silveira: Mestranda em Ciências da Educação
pelo Centro de Educação Continuada e Aperfeiçoamento Profissional (CECAP).
Especialista em Ensino Aprendizagem de Língua Portuguesa pela Universidade Federal
do Rio Grande do Norte - UFRN (2015). Possui Graduação em Letras - Língua
Portuguesa e suas respectivas Literaturas pela Universidade do Estado do Rio Grande
do Norte - UERN (2013). Atualmente é professora de Língua Portuguesa na Escola
Municipal Benvinda Nunes Teixeira, Guamaré/RN.
OLIVEIRA, Janilza de Melo Firmino: Mestranda do curso de Ciências da
Educação pelo Centro de Educação Continuada e Aperfeiçoamento Profissional
(CECAP). Especialista em coordenação pedagógica e supervisão escolar pela Faculdade
FAVENI. Especialista em Atendimento Educacional Especializado e sala de recursos
multifuncionais pela Faculdade FAVENI. Especialista Em Educação Especial e
Inclusiva pela Faculdade UNIFACEX. Especialista em Psicopedagogia Institucional e
Clínica pela Faculdade FALC-Aldeia de Carapicuíba. Graduada em Pedagogia pela
Universidade ULBRA. Professora desde 2002 atuando como alfabetizadora de jovens e
adultos. Professora efetiva do Município de Ipanguaçu/RN. Atualmente leciona em sala
de recursos multifuncional.
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OLIVEIRA, Leandro Vicente de: Mestre em Ciência da Educação Universidad Politécnica y Artística del Paraguay - UPAP. Graduado em Letras pela
Universidade do Estado de Minas Gerais, UEMG.
OLIVEIRA, Vanessa Kalindra Labre de: Doutora em Comunicação e
Informação pelo PPGCOM-UFRGS. Mestra em Comunicação e Cultura
Contemporâneas pela UFBA, e licenciada em Teatro pela UFRN. Atualmente, cursa
graduação em Comunicação Social – Audiovisual na UFRN e integra o quadro do
Projeto Proarte, vinculado ao município de Guamaré/RN. Tem experiência no ensino de
artes nos níveis fundamentais e médio. Além disso, é atriz profissional, tendo atuado em
diversos curtas-metragens, websérie, longa-metragem e comerciais para a televisão.
PAULA, Georgete Cristiane Haas de: Mestranda no Programa Pós
Graduação Em Ensino de Ciências e Tecnologia PPGECT na Universidade Tecnológica
Federal do Paraná (UTFPR), licenciatura plena em Pedagogia pela Universidade
Estadual de Ponta Grossa -Paraná. Professora na Educação Infantil, Especialista na área
de Neuropisicopedagogia. Desempenha atividades de Ensino e Pesquisa na Área de
Educação Infantil em Matemática
PEREIRA, Imgredy Jadna Nascimento: Técnica em Recursos Pesqueiros
pelo Instituto Federal de educação Ciências e Tecnologia do Rio Grande do Norte
(IFRN). Técnica em Radiologia pela Escola Técnica Politécnica. Graduanda do curso de
Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).
Graduanda do Curso de Pedagogia pela Faculdade Anhanguera. Atuou como professora
na rede privada de Pendências/RN.
PISSOLATO, Solange Teresinha Carvalho: Mestranda em Direito pela
Universidade De Marília (UNIMAR). Mestre em Educação pela Universidad
Evangélica del Paraguay, UEP, Asunción, Paraguai (2018). Especialista em Direito
Tributário pela ATAME. Graduada em Serviço Social, Administração, Ciências
Contáveis, Enfermagem, e Direito- OAB 20.745 MT. Professora Substituta do curso de
Direito da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT). Desempenhou o cargo
de Secretária Municipal de Saúde no município de Diamantino no período de 1989 a
1992. Presidente da Associação Comercial e Industrial de Diamantino-ACID nos
períodos de 1998 a 2000, 2000 a 2002 e 2002 a 2004. ORCID:http://orcid.org/00000002-1447-5045. Lattes: http://lattes.cnpq.br/1179800249211528.
ROCHA, Nelmara da Costa: Especialista em educação Infantil e
Alfabetização pela Faculdade de Educação e Tecnologia da Região MissioneiraFETREMIS. Especialista em Educação Infantil e Ensino Fundamental pela Faculdade
do Vale Elvira Dayrell. Especialista em Gestão Escolar pelo Instituto Superior de
Educação Ateneu. Atualmente cursando Especialista em Alfabetização e Letramento
pelo Grupo Educacional FAVINI. Pedagoga formada pela UVA - Universidade
Estadual Vale do Acaraú. Atualmente é professora da rede pública cidade de
Guamaré/RN.
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RODRIGUES, Elizete da Silva: Especialista em Educação Infantil Anos
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SILVA, Vania de Oliveira: Mestra em administração (FEAD-MG),
especialista em gestão pública (ICEC) e formada em Ciências Contábeis (UNEMAT).
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Educação de Pesquisa (ISEP/CE). Especialista em Alfabetização e Letramento Pela
Faculdade Futura, mantida pelo Instituto de Ciência, Educação e Tecnologia de
Votuporanga/SP. Especialista em Educação Infantil e Anos Iniciais pela Faculdade de
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VICENTE, Marluza Medeiros: Mestre em Ciência da Educação pela
Universidad Politécnica y Artística del Paraguay - UPAP.
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