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RESUMO 
 

 
O ensino da Matemática sempre foi tema de discussão no ambiente escolar e nos 

bancos universitários, local em que se formam os docentes que ministram tal 

disciplina. Além disso, frequentemente, esse componente curricular é visto como um 

dos que mais gera dúvidas nos alunos da Educação Básica e do Ensino Superior. Foi 

a partir desta perspectiva que surgiu a ideia geradora desta pesquisa. Objetivou-se, 

dessa forma, investigar porque tantos alunos apresentam dificuldades ao longo do 

processo de ensino-aprendizagem da Matemática. Para tanto, investigou-se o tipo de 

discurso que os educadores utilizam em suas aulas, bem como suas estratégias de 

ensino. Produziu-se, também, um breve histórico sobre o ensino da Matemática no 

Brasil e sobre o processo de formação dos professores dessa área. Por fim, há um 

relato de experiência, pautado nos pressupostos teóricos da educação dialógica de 

Freire e no uso das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) - entre elas 

o Facebook -, que buscou propor uma maior aproximação entre educadores e 

educandos para que tanto o discurso professoral quanto a prática didático-

metodológica conseguissem maior êxito ao longo do processo de ensino-

aprendizagem. 

 

Palavras-chave: ensino; matemática; educação dialógica; TIC. 
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ABSTRACT 
 

 
The teaching of Mathematics has always been a topic of discussion in university, 

where the teachers that teach such discipline are formed. Moreover, this curricular 

component is often seen as one of the most questionable ones in the students of Basic 

Education and College. It was from this perspective that the idea generating this 

research emerged. The objective was to investigate why many students present 

difficulties throughout the teaching-learning process of Mathematics. To do so, we 

investigated the type of discourse that educators use in their classes, as well as their 

teaching strategies. We also produced a brief history about the teaching of 

Mathematics in Brazil and about the process of training teachers in this area. Finally, 

there is an experience report, based on the theoretical presuppositions of Freire's 

dialogic education and on the use of Information and Communication Technologies 

(ICT), among them Facebook, which sought to propose a closer approximation 

between educators and learners so that both the professorial discourse and the 

didactic-methodological practice were more successful throughout the teaching-

learning process. 

 

Key words: teching; Mathematics; dialogic education; ICT. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Antes de mais nada é necessário saber discriminar 
os problemas que merecem e devem ser 
investigados. Mas esse poder de discriminação não 
nos vem da ciência. A ciência só nos pode oferecer 
métodos para explorar, organizar, explicar e testar 
problemas previamente escolhidos. Ela não nos 
pode dizer o que é importante ou não. A escolha 
dos problemas é um ato anterior à pesquisa, que 
tem a ver com os valores do investigador. 

(Rubem Alves, 1980, p. 06)  
 
 

O professor é um agente que rompe barreiras, aquele que estabelece a 

possibilidade de criar um novo amanhã. Um promotor de possibilidades, que em um 

simples pulsar cria uma infinidade de casualidades. 

Entre tantas barreiras encontradas ao longo de sua jornada, defrontamo-nos 

com o discurso. Essa exposição de ideias, de conhecimentos, estabelece uma troca 

de conhecimento.  

No campo educacional, esse discurso é chamado de discurso pedagógico, 

prática desenvolvida ao longo dos séculos, que promove a troca de conhecimento ao 

longo da história. 

Ao se falar sobre o discurso pedagógico, tradicionalmente, o que se pressupõe 

é ter-se o professor como o transmissor, aquele que detém o conhecimento, logo, 

aquele que sabe e ensina o estudante, o receptor que não sabe e aprende.  

Ao longo dos séculos, observamos mudanças no desenvolvimento do discurso 

pedagógico. Na Idade Média, o aprendiz repetia sem nenhuma reflexão. No século 

XII, a leitura passou a ser a forma determinante de adquirir o conhecimento. Somente 

no século XIII surgiu a ideia de debate. Esse novo aluno, o aprendiz-leitor, passou a 

ensaiar o protagonismo do processo de sua própria aprendizagem, ainda que de 

forma sutil. 

O sujeito cognoscente, encarado como um intérprete do conhecimento dado, 

inicia seu caminho rumo a uma nova educação, a um novo paradigma de ensino e de 
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aprendizagem que pode levá-lo a melhor compreender o mundo para modificá-lo. [...] 

Todas as concepções novas em educação - os novos modelos - [... nasceram] de 

movimentos sociais dentro de um conjunto de mudanças sociais e políticas 

(GADOTTI,1987, p. 103). 

O discurso pedagógico possibilita a interlocução, o não silenciamento nas 

relações de dominação, que caracterizam o discurso autoritário. Para entendermos o 

discurso pedagógico, é necessário compreender o que acontece dentro do universo 

escolar. Nesses contornos, estão o contexto histórico e social de uma sociedade, que 

se reflete nas práticas encontradas ali dentro daquele pequeno universo chamado 

sala de aula.  

Saber ouvir os educandos é fundamental para conhecer o contorno geográfico, 

social e econômico dos aprendizes e, também, da escola. Essa prática reflete respeito 

pelos educandos e gera o desenvolvimento de uma relação intercomunicativa que 

pode gerar grandes progressos ao longo do processo ensino-aprendizagem. 

O professor, por maior que seja o seu conhecimento e a sua experiência, não 

pode fechar-se em um mundo sem diálogo. Ao se analisar a escola brasileira, contudo, 

constata-se que nem sempre houve essa preocupação com o diálogo entre professor 

e aluno. 

Pautando-se nos pressupostos teóricos da educação dialógica de Freire e no 

uso das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) - entre elas o Facebook 

-, esta pesquisa buscou propor uma maior aproximação entre educadores e 

educandos, para que tanto o discurso professoral quanto a prática didático-

metodológica conseguissem maior êxito ao longo do processo de ensino-

aprendizagem. 

A metodologia utilizada nesta pesquisa, de cunho qualitativo, pautou-se tanto 

no modelo de pesquisa-ação quanto no relato de experiência, entendendo que tais 

caminhos se completam. De acordo com Pereira (2001, p. 167), a pesquisa-ação: 

 

Unifica processos considerados muitas vezes independentes, como o 
ensino, a avaliação, a pesquisa, o desenvolvimento profissional. Integra 
ensino e desenvolvimento do professor, desenvolvimento do currículo e 
avaliação, pesquisa e reflexão filosófica em uma concepção holística de 
prática reflexiva educativa. 
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Buscou-se qualificar por meio de relatos de graduandos do Curso de 

Publicidade e Propaganda a influência gerada na apropriação do conhecimento, ao 

participarem de intervenções realizadas no Facebook. 

Dessa forma, almejou-se, ao longo do próprio processo de pesquisa, a 

intervenção na prática e, posteriormente, o relato dessa intervenção. Nesse contexto, 

a professora/pesquisadora procurou intervir em uma situação com a finalidade de 

verificar se sua proposta era eficaz ou não. 

No ambiente acadêmico, tem-se discutido cada vez mais a educação no Brasil, 

tanto a ofertada na Educação Básica quanto a no Ensino Superior. Baixos salários, 

péssimas condições de trabalho, jornada semanal exaustiva, baixa estima social, 

indisciplina e violência por parte dos alunos e da comunidade fazem parte das 

temáticas mais abordadas em congressos da área e em textos publicados por autores 

renomados. 

Partindo do pressuposto de que é impossível investigar, ao mesmo tempo, os 

dois universos mencionados anteriormente, Educação Básica e Ensino Superior, esta 

pesquisa terá como foco o Ensino Superior e utilizará como corpus de análise todo o 

material produzido a partir da disciplina Métodos Quantitativos e Pesquisa de 

Marketing do Curso de Graduação em Publicidade e Propaganda de uma renomada 

instituição de Ensino Superior da cidade de São Paulo. 

Entre os vários objetivos da disciplina, há a meta de capacitar o aluno para que 

ele possa realizar um trabalho de campo que responda às necessidades dos projetos 

de pesquisa de marketing de uma empresa, com processamento, tabulação e análises 

de dados, evidenciando a importância da análise dos dados coletados e da estatística 

e da pesquisa de marketing como ferramentas científicas e de gestão, para a clareza 

dos fenômenos observados no composto mercadológico. 

Nesse contexto, há, portanto, conceitos matemáticos a serem desenvolvidos. 

O ensino da Matemática no Brasil sempre foi tema de discussão no ambiente escolar 

e nos bancos universitários, pois, frequentemente, esse componente curricular é visto 

como um dos que mais gera dúvidas nos alunos da Educação Básica e do Ensino 

Superior.  

A disciplina Métodos Quantitativos, ministrada por esta docente, enfrenta 

desafios ainda maiores ao se deparar com alunos de ciências humanas na graduação 
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do Curso de Publicidade e Propaganda. Muitos deles acreditam não mais precisarem 

das ferramentas matemáticas trabalhadas na Educação Básica, demonstrando, 

assim, uma visão deturpada em relação ao conhecimento apreendido. O educando 

acredita em um discurso repetitivo de que a Matemática é difícil e acredita que ela não 

será mais necessária para a sua formação, esquecendo-se de que é uma ferramenta 

fundamental para a tomada de decisão. 

Nas agências e em grandes empresas, em que boa parte dos alunos da área 

de comunicação vão trabalhar, é cada vez mais necessária a aptidão com os números, 

ora para explorar possibilidades, ora para analisar dados provenientes do retorno de 

investimentos (ROI – Return On Investment) ou mesmo como fonte de inspiração e 

oportunidade de insights, para se trabalhar com grandes bases de dados, algoritmos, 

planilhas e uma realidade advinda principalmente do mundo digital. 

Foi a partir desta perspectiva que surgiu a ideia geradora desta pesquisa. 

Objetivou-se, dessa forma, investigar por que tantos alunos apresentam dificuldades 

ao longo do processo de ensino-aprendizagem da Matemática. Para tanto, investigar-

se-á o discurso que os graduandos do Curso de Publicidade e Propaganda têm 

registrado em suas memórias das aulas de Matemática, as estratégias utilizadas para 

os estudos e quais as expectativas essa disciplina gera em um curso da área de 

humanas. 

Ao longo dos anos, grandes esforços tanto de caráter político quanto 

pedagógico foram realizados para tornar a Matemática mais palatável aos alunos. 

Nesse contexto, inúmeras mudanças educacionais foram postas em prática e algumas 

aprimoradas para reformularem a prática didático-metodológica dentro e fora da sala 

de aula.  

Esta dissertação de mestrado está estruturada em três capítulos. O primeiro - 

O discurso pedagógico - analisado sob o ponto de vista de Orlandi (1983), apresenta 

o discurso como um processo que se estabelece entre alunos e professores sobre 

objetos de conhecimento. A educação que se faz na escola é mediada pelo discurso 

pedagógico, evidenciando a importância do diálogo para a ideal interação entre 

professores e alunos. A educação dialógica e democrática preconizada por Paulo 

Freire (2015) é exposta como um caminho para um processo de ensino-aprendizagem 

efetivo. 
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Este primeiro capítulo busca analisar, ainda, o relacionamento professor-aluno, 

intermediado pelo discurso pedagógico, como uma estratégia de ensino que busca 

atingir o aprendizado do alunado, especificando as nuances e a importância do 

mesmo para uma aprendizagem efetiva. 

O discurso pedagógico, aquele que se dá em sala de aula, não deve ser 

autoritário, mas, sim, dialógico. O diálogo, segundo Freire (2015), é testemunha para 

a abertura ao outro, aguça sua curiosidade, apoia e nos torna disponíveis sem ferir, 

sem diminuir, sem se engrandecer.  

Conhecer o outro, ter empatia por sua história e o seu percurso, permite a 

interlocução de forma mais franca e respeitosa, o que leva a um melhor 

desenvolvimento e acima de tudo a uma confiança de que o processo de ensino-

aprendizagem ali estabelecido será um dos muitos degraus a serem percorridos. 

O segundo capítulo - O aluno e seu protagonismo - parte da discussão acerca 

das características da educação bancária1, a abordagem de ensino da escola 

tradicional, a partir da qual o papel central está reservado ao professor até se chegar 

à educação problematizadora cujo sujeito é o aluno. 

Ao longo da história, a preocupação educacional não foi de fato estimulada 

para aproximar o educando do conhecimento. Na área da Matemática, isso fica muito 

mais perceptivo. Ao analisarmos a cronologia da cadeira da Matemática ao longo da 

educação brasileira, percebemos, com muita clareza, que ela sempre buscou 

instrumentalizar a população para conhecimentos básicos sem se preocupar em criar 

possibilidades para que o educando produzisse o seu próprio conhecimento. 

Essa preocupação em não refletir o saber Matemática e acreditar que essa 

disciplina é condescendente com um modelo educacional, em função do qual se 

adestra as fórmulas apenas, mostra um modelo educacional ultrapassado e não 

reflexivo impede o aprofundamento e a apropriação do conhecimento. 

No terceiro capítulo - Recursos de Tecnologia de Informação e da 

Comunicação aplicados em aulas do Ensino Superior -, é discutida a utilização de 

uma rede social (o Facebook) em busca de uma educação dialógica, na medida em 

que o relato de experiência que fecha o capítulo traz à tona uma prática pedagógica 

                                                             
1 Educação bancária é expressão cunhada por Paulo Freire para designar o modelo de educação que 
parte do pressuposto de que o aluno nada sabe e o professor é detentor do saber. 
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que uniu o ensino da Matemática, o discurso pedagógico, o diálogo freireano e as 

Tecnologias de Informação e Comunicação. Neste capítulo, são narradas 

possibilidades de intervenções que possibilitam o diálogo nessa geração tecnológica, 

que abrem portas para uma educação/aprendizagem mais colaborativa e humana, 

desvencilhando-se de pré-conceitos e permitindo uma interação democrática e 

significativa entre professores e alunos e entre os próprios alunos. 
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CAPÍTULO 1  
O DISCURSO PEDAGÓGICO 

 

 

1.1  O DISCURSO PEDAGÓGICO AUTORITÁRIO 
 

 
A palavra discurso, etimologicamente, tem em si a 
ideia de curso, de percurso, de correr por, de 
movimento. O discurso é assim palavras em 
movimento, prática de linguagem: com o estudo do 
discurso observa-se o homem falando. 

(ORLANDI, 2003, p. 15)  
 

 

Partindo do princípio de que o discurso é o efeito de sentidos entre locutores, 

ele possui movimentos que permitem a compreensão mediante significados 

concebidos pelos locutores. 

Dentre as várias possibilidades de discursos, fazemos o uso, como 

educadores, em particular, do discurso pedagógico que busca por meio do ato de 

ensinar, persuadir o educando sobre um saber que ele pressupõe existir, mas que 

ainda não conhece. “O discurso pedagógico é o processo discursivo que se 

estabelece entre alunos e professores sobre objetos de conhecimento” (PEY,1984, p. 

11). 

Nesse palco chamado escola, onde vários atores protagonizam a cena 

educativa, são estabelecidas diferentes relações sociais, entre elas a relação 

professor-aluno que se apropria do discurso pedagógico como instrumento de 

intermediação. 

Para Orlandi (1983), existem fundamentalmente três tipos de discursos: o 

lúdico, o polêmico e o autoritário. Para distingui-los, utiliza-se o critério da 

reversibilidade.  

No tipo lúdico, acontece a reversibilidade total: o “eu” e o “tu” falam sem 

imposições. Ocorre a troca, sem constrangimento, entre os interlocutores. No discurso 

do tipo polêmico, a reversibilidade é condicionada e ocorre em determinadas 
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circunstâncias. No discurso autoritário, por sua vez, não é aceita a reversibilidade. O 

professor transmite a informação, sem uma polissemia de sentido. A relação 

professor-aluno baseia-se na dominação e o distanciamento entre o receptor é total, 

predominando, assim, o uso do verbo “ser”. 

O emissor tem o papel de reprodutor do conhecimento, que não permite a 

interlocução, que não permite o questionamento. Ele entende que a sua fala é a 

verdade absoluta. Não se preocupa com o contexto do educando e muito menos em 

ressignificar os conhecimentos que já existem. Pressupõe que, no uso de sua 

autoridade, lhe cabe empregar o autoritarismo.  

Ao longo da história, percebemos que o discurso pedagógico é 

predominantemente autoritário porque é visto como um mero transmissor de 

conhecimento, não dando lugar para a ponderação, mostrando-se incompreensível 

ao interlocutor e, muitas vezes, castrador ao não permitir a imaginação e a associação 

para que o outro estabeleça relações, impossibilitando a assimilação do saber e da 

possibilidade de um diálogo. 

O discurso pedagógico autoritário é um discurso de poder, em função do fato 

de que este não é questionado, somente obedecido. O professor pergunta e o aluno 

responde. Em sala de aula, calcula-se e mostra-se o resultado. Não existe a 

possibilidade da reversibilidade, não existe a interpretação, somente a repetição, não 

existe o outro.  

Historicamente, esse discurso pedagógico autoritário fez predominar, da 

Antiguidade até o início do século XIX, na prática escolar, uma aprendizagem passiva. 

Aprender envolvia quase exclusivamente memorizar, sendo que a compreensão 

desempenhava um papel muito reduzido. Segundo Zilberman e Rösing (2009, p. 71), 

é “o que se observa, por exemplo, no modelo de bom aluno repetidor, cuja 

competência mais valorizada é dizer aquilo que o livro didático ou o professor já disse: 

quanto mais literal a repetição, melhor”. 

Nesse contexto, o processo discursivo que se estabelece entre alunos e 

professores é impregnado de intencionalidades que visam ao processo de ensino-

aprendizagem. O discurso pedagógico autoritário caracteriza-se com uma maior 

abundância das seguintes características: ausência de interlocução; reversibilidade; 
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domínio do professor; conhecimento com uma única verdade dos fatos e 

imparcialidade. 

A primeira característica apontada do discurso pedagógico autoritário, a 

ausência de interlocução, leva o professor a não dialogar. O estudante é apenas um 

ouvinte e não existe a preocupação do entendimento do contexto desse aluno, 

existindo um distanciamento, uma indiferença. Martins (2014a, p. 23) explica, 

inclusive, que 

 

Na escola tradicional, a ausência do diálogo era vista como uma 
situação normal no cotidiano escolar. Aliás, o silêncio, desejo maior da 
maioria dos mestres, era visto como sinônimo de respeito por parte 
dos alunos. Uma ilusão já que, muitas vezes, o silêncio representava 
medo, desinteresse ou uma situação de submissão em relação ao 
professor que era o detentor absoluto do saber. 

 

 Em função da segunda característica elencada, a reversibilidade, nota-se que 

a falta de significação para o ouvinte impede, muitas vezes, a compreensão do 

conteúdo. Assim, o professor não se coloca no lugar do educando para entender o 

contexto social e ajudá-lo a encontrar a acepção do conhecimento. Além disso, o 

docente também não permite questionamentos. Logo o aluno finge que entendeu e o 

professor finge que explicou. Portanto, não se leva em consideração o contexto 

histórico-social do educando. 

 Ao refletirmos sobre a terceira característica, o domínio, compreendemos que 

é em função dele que o professor julga que detém o conhecimento, não permitindo 

que o aluno como um sujeito histórico compartilhe suas experiências de vida para 

ressignificar o conhecimento. Há a repetição sem nenhuma discussão. Apenas 

reproduz-se o conteúdo para o professor: 

 

O educador, que aliena a ignorância, se mantém em posições fixas, 
invariáveis. Será sempre o que sabe, enquanto os educandos serão 
sempre os que não sabem. A rigidez destas posições nega a 
educação e o conhecimento como processos de busca. O educador 
se põe frente aos educandos como sua antinomia necessária. 
Reconhece na absolutização da ignorância daqueles a razão de sua 
existência (FREIRE, 2005, p. 67). 
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 Em função da terceira característica, surge a quarta característica do discurso 

pedagógico autoritário: o conhecimento é apresentado segundo uma única ideologia, 

que visa a perpetuar um modelo científico que oculta a realidade e a reflexão. Aponta 

uma única versão dos fatos, seja pelos modelos apresentados pelos livros didáticos 

ou apostilados. O conteúdo é oferecido segundo concepções religiosas, familiares e 

políticas que, constantemente, são criadas de acordo com os desejos da classe 

dominante. 

 Por fim, é devido à última característica do discurso pedagógico autoritário, a 

imparcialidade, que entendemos que o discurso é apresentado com uma 

pseudoneutralidade de forma acrítica, não possibilitando o debate de ideias, já que 

não existe opiniões contrárias. É importante ressaltar, ainda, que admitir e discutir 

ideias supõe ser menor que o aluno, mostrar-se menor. 

 Para entendermos com maior profundidade essas questões, é necessário 

pontuar que o contexto histórico-social penetra no discurso e não poderia ser diferente 

no pedagógico, assim como penetra todo o interesse político nas questões 

educacionais. 

    

O discurso pedagógico reflete o discurso social predominante. Do 
micro ao macro, a sociedade capitalista contém toda uma rede de 
relações, autoritárias, normalmente incorporadas às instituições, 
estruturas, ideologias e processos sociais, e potencialmente aptas a 
oscilar em função de alterações do contexto (FERNANDES, 1979, p. 
13). 

 

 É importante salientar que o discurso pedagógico, ainda que de características 

marcadamente autoritárias, sofre, portanto, atenuações (ou exacerbações) em 

decorrência do momento sócio-histórico em que se viva, assim como pode modular-

se em decorrência do professor que o pratique. 

 O discurso pedagógico autoritário constrói barreiras que mistificam e impedem 

a apreensão do saber pelos educandos. Da mesma forma, que em um processo de 

colonização, por exemplo, busca-se impregnar com uma cultura que, frequentemente, 

não tem significado para os colonizados e que tem como maior interesse suplantar a 

sua cultura. O discurso pedagógico, de uma forma autoritária, faz uso dos mesmos 

artifícios reguladores para controlar as ações de ensino. 
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Para entendermos o quanto o discurso pedagógico autoritário mostra-se 

impregnado na educação brasileira, faz-se necessário um apanhado histórico de 

como se estabeleceu a educação no Brasil. 

 

 

1.2  AS RAÍZES DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA  
 

 

Nosso país, desde a sua colonização, teve como premissa em sua educação 

uma cultura autoritária, que buscava, por meio dos jesuítas, impor uma fé religiosa, 

costumes, uma língua e seus interesses: 

 

[...] seria mais fácil submeter o índio, conquistando suas terras, se os 
portugueses aqui se apresentassem em nome de Deus, abençoados 
pela Igreja. Dessa forma, a realeza e a Igreja aliaram-se na conquista 
do Novo Mundo, para alcançar de forma mais eficiente seus objetivos: 
a realeza procurava facilitar o trabalho missionário da Igreja e esta, na 
medida em que procurava converter os índios aos costumes europeus 
e a religião católica, favorecia o trabalho colonizador da Coroa 
Portuguesa (PILETTI; PILETTI, 2010, p. 134-5). 

 

Através de um trabalho educativo, os jesuítas ensinaram, sim, as primeiras 

letras, a gramática latina e os costumes europeus, mas, por meio das atividades 

missionárias, facilitaram a penetração dos colonizadores. A ideia, portanto, era “tomar 

conta das crianças, cuidar delas, discipliná-las, ensinar-lhes comportamentos, 

conhecimentos e modos de operar” (SAVIANI, 2008, p. 27). 

O Brasil, então colônia de Portugal, era composto em sua maioria por 

escravocratas, latifundiários e aristocratas que precisavam de trabalhadores braçais 

e não de pessoas letradas. Quanto menor o conhecimento maior seria a submissão 

desses trabalhadores.  

Saviani (2008, p. 102-3), para explicar a educação desse período histórico, 

elenca frases do filósofo e economista holandês Bernard Mandeville (1982, p. 190) 

que defendia a extinção das escolas para os pobres, explicando que “cada hora que 
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esses infelizes dedicam aos livros é outro tanto de tempo perdido para a sociedade” 

e que “para fazer feliz a sociedade e manter contentes as pessoas, ainda que nas 

circunstâncias mais humildes, é indispensável que o maior número delas seja pobre 
e, ao mesmo tempo, totalmente ignorante”.  

Dessa forma, na escolarização do período colonial, existia o objetivo de anular 

a cultura dos colonizados, buscando suplantar e dominar qualquer possibilidade de 

reflexão, tornando, assim, um terreno fértil para a construção de uma única verdade, 

aquela que a colônia desejava sedimentar. As condições no campo educacional em 

que se achava a Colônia não podiam, portanto, ser mais adversas ao desenvolvimento 

científico. 

A imprensa era proibida e o intercâmbio comercial e cultural com os países 

europeus, seja pela distância geográfica, seja pela influência cultural que as grandes 

metrópoles poderiam exercer, era inadmissível.    

No fim da monarquia, com a vinda do Rei de Portugal para o Brasil, foi 

necessário se reformular a educação na colônia, que precisava expandir sua atuação 

no território, que desde o século XVI esteve a cargo da companhia de Jesus que tinha 

como maior objetivo a arregimentação da fé católica. 

No século XIX, a monarquia deparou-se com a necessidade de mão de obra 

mais especializada para suplantar cargos de controle, fiscalização e administração 

governamental, criando os primeiros cursos de nível superior. 

Nesse contexto, o saber está relacionado à hierarquia de classes. Quanto 

maior conhecimento o sujeito possuir, mais ele exerce sua autoridade, permitindo que 

somente se escute aquele que detém estudo e o decorrente conhecimento, excluindo, 

assim, as possibilidades de os menos favorecidos serem representados e/ou ouvidos, 

aumentando a cada dia mais a desigualdade entre as classes sociais. 

A monarquia, pressionada pela burguesia, percebia o movimento e as 

inquietações dessa nova classe e iniciou-se a expansão da educação de forma 

gradativa.  

Com problemas estruturais e ainda maiores de mão de obra, a forma 

encontrada foi a do método monitorial ou lancasteriano, em homenagem a Joseph 
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Lancaster, que se utilizava dos melhores alunos de sala de aula, como professores 

assistentes, que logo assumiam as suas próprias turmas: 

 

O problema, na verdade, era que tais discentes, que executariam 
apenas a função de monitores, acabavam assumindo por completo a 
função docente, realidade esta que também se vê hoje, já que, no 
universo educacional, é grande o número de futuros docentes que, 
como estagiários, veem, com frequência, o professor, responsável 
pela turma de alunos, abandonar a sala por diversos motivos e 
solicitar, sem nenhuma instrução prévia, que o estagiário dê a aula em 
questão em seu lugar. Outro problema do método lancasteriano era 
que embora o monitor tivesse, teoricamente, papel central nesse 
mecanismo pedagógico, o foco da proposta, na prática, acabava 
sendo deslocado para regras pré-determinadas, disciplina rigorosa e 
memorização dos conteúdos (MARTINS, 2014b, p. 27). 

 

Portanto, conclui-se que essa forma de método monitorial se tratava de um 

processo de repetição, sem reflexão e extremamente rigoroso disciplinarmente. De 

acordo com Neves (2003, p. 223), “[...] a maior habilidade exigida e a ser desenvolvida 

no processo de ensino e aprendizagem, no plano pedagógico de Lancaster, era a 

memória e não a fluência verbal”, que a conversa em sala não era admitida e que “o 

aluno falante havia de ser punido com severidade”. 

Assim, “em nenhum momento aparecem elogios quanto à parte propriamente 

pedagógica do método, isto é, ao seu potencial de instruir bem” (VILLELA, 1999, p. 

155). “Não é o seu aspecto qualitativo, mas, sim, o quantitativo que é sempre 

enaltecido, ou seja, a possibilidade de instruir muitas pessoas ao mesmo tempo e a 

um baixo custo” (idem, ibidem, p. 156), realidade que ainda também se vê hoje no 
Brasil.  

Saviani (2008) afirma que, resumidamente, nessa época, havia insuficiência 

quantitativa de escolas, falta de preparo profissional dos professores, baixas 

remunerações, pouca dedicação de muitos docentes, escolas com instalações físicas 
inadequadas e ausência de fiscalização por parte das autoridades de ensino. 

Na segunda metade do século XIX, o Brasil já possuía muitas indústrias e o 

fluxo de imigrantes era volumoso, o que dificultava para a monarquia o controle do 

intercâmbio de conhecimento. No início do século XX, o mercado consumidor crescia, 

assim como o investimento de comerciantes e banqueiros na industrialização. O país 
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saía de um modelo agrário para um modelo desenvolvimentista o que acarretou na 

educação, na década de 1920, uma mudança estrutural impulsionada pela 

industrialização, que necessitava de uma nova mão de obra, que não estava 

preparada com o modelo educacional existente.  

Surgiu então, a Escola Nova, um movimento de educadores que visava à 

renovação do modelo de ensino existente. Esse movimento teve início na Europa e, 

no Brasil, teve o seu marco após a divulgação do Manifesto dos Pioneiros da 

Educação Nova, de 1932. Influenciado por ideias Dewey, entre outros, a escola 

começava a ser encarada não mais como mero local de transmissão de 

conhecimento, mas, sim, pequenas comunidades com identidades próprias. 

Com o então presidente Getúlio Vargas, mudanças estruturais e pedagógicas 

na escola foram efetuadas. O mundo estava mudando, a Primeira Guerra Mundial 

tinha mexido com as estruturas mundiais e, por consequência, na educação, que 

continuava com um discurso autoritário, porém mais amplo em possibilidades de 

conhecimento. No Estado Novo, surgiu a Lei de Diretrizes e Bases e a mudança na 

gratuidade para a educação primária. 

Em 1964, os militares tomaram o poder e junto com eles o autoritarismo foi 

instaurado no país de maneira generalizada. A educação fechou-se e o Brasil tornou-

se o berço da educação tecnicista. 

O sistema tecnocrático tinha como objetivo a servidão dos países 

subdesenvolvidos em relação às grandes potências. Éramos o país gerador de 

desenvolvimento da industrialização de base para o primeiro mundo. Assim como a 

economia, a educação era vestida pela bandeira da tecnocracia, promotora de uma 

sociedade silenciada e servil. Tornamo-nos uma sociedade refém de interesses 

externos e omissa às suas reais necessidades e, como consequência, uma sociedade 

sem reflexão e com uma gigantesca desigualdade social. 

Com a retomada da democracia, a educação precisava se abrir, porém, a 

escola manteve-se como uma escola autoritária, na forma de seu discurso, que 

reproduzia e impunha as ideias da classe dominante, buscando reforçar a servidão e 

a anulação do discurso próprio, tornando o sujeito que “não sabe” secundário e 

dependente da tutela de um sistema que visava a afastá-lo a cada dia do espaço 

público. 
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Muitas reformas e debates aconteceram para tentar identificar e propor 

melhorias no sistema educacional brasileiro com a abertura da democracia. Algumas 

dessas mudanças estruturais atingiram a Lei de Diretrizes e Bases, que teve sua 

última versão em 1996.  

A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, é fruto de muitos debates de 

intelectuais e educadores que se debruçaram sobre questões estruturais e 

pedagógicas de uma educação mais reflexiva e transformadora. De um modo muito 

sutil, inicialmente, a LDB norteou mudanças importantes e necessárias para uma 

educação que passava a ter uma preocupação com o educando em sua prática social. 

Em função disso, a educação aparece, em diversos momentos, ligada à preparação 

do indivíduo para o exercício da cidadania e à qualificação para o trabalho. Vê-se no 

Artigo 2º, que trata dos Princípios e Fins da Educação Nacional, o seguinte texto:  

 

Art. 2º A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos 
princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por 
finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (BRANDÃO, 
2006, p. 19). 

 

Destaca-se que, somente na LDB de 1996, foi criado um capítulo específico 

para a Educação Superior, pois, na LDB de 1971, existia uma única secção que 

contemplava, a grosso modo, questões sobre os profissionais da educação e das 

licenciaturas. 

Portanto, a partir da LDB de 1996, mostrou-se uma preocupação não só com 

a formação dos professores, mas, também, com os princípios básicos que deveriam 

ser trabalhados: 

 

Art. 43. A educação superior tem por finalidade: 

I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito 
científico e do pensamento reflexivo; 

II - formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos 
para a inserção em setores profissionais e para a participação no 
desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação 
contínua; 

III - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando 
o desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão 
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da cultura, e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e 
do meio em que vive; 

IV - promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e 
técnicos que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o 
saber através do ensino, de publicações ou de outras formas de 
comunicação; 

V - suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e 
profissional e possibilitar a correspondente concretização, integrando 
os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura 
intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração; 

VI - estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em 
particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à 
comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade; 

VII - promover a extensão, aberta à participação da população, 
visando à difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação 
cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição. 

VIII - atuar em favor da universalização e do aprimoramento da 
educação básica, mediante a formação e a capacitação de 
profissionais, a realização de pesquisas pedagógicas e o 
desenvolvimento de atividades de extensão que aproximem os dois 
níveis escolares (BRANDÃO, 2006, p. 105-106).    

  

Na sequência do texto legal da LDB, o Art. 62 institui que a “formação de 

docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de 

licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos superiores de 

educação” (NEVES, 2010, p. 38) e o Art. 65 determina que a “formação docente, 

exceto para a educação superior, incluirá prática de ensino de, no mínimo, trezentas 

horas” (idem, ibidem, p. 39). 

Observa-se, novamente, a preocupação com a real prática docente durante o 

período de formação, formação esta que sempre necessitou de atenção especial e 

planejamento. 

Nota-se, assim, uma preocupação com a construção de uma sociedade 

democrática que contradiz tudo o que o discurso autoritário pratica. A sociedade 

democrática é dialógica e possibilita ações e reflexões em um contexto de 

interlocução, provocando a ideia, o debate e a construção do outro. 
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1.3 A IMPORTÂNCIA DO CONCEITO FREIREANO DE EDUCAÇÃO 
DIALÓGICA  
 
 

Na escola tradicional, a ausência do diálogo era vista como uma situação normal 

no cotidiano escolar. Ademais, o silêncio era visto como sinônimo de respeito por parte 

dos alunos. Todavia, muitas vezes, o silêncio pode representar medo, desinteresse 

ou uma situação de submissão em relação ao professor que sempre foi, 

historicamente, o detentor absoluto do saber (MARTINS, 2014b).  

Consciente das transformações que ocorrem e já ocorreram nas relações 

sociais, todo docente necessita ter consciência de que a relação professor-aluno, que 

respeita o aluno - sujeito do processo de aprendizagem - deve estar calcada no 

diálogo.  

A obra A Educação como prática da liberdade, que foi escrita por Paulo Freire 

em meados de 1964, apresenta-nos uma educação dialógica, que busca promover e 

desenvolver o espírito crítico do educando, através de uma educação aberta a 

reflexões sobre a sociedade e sua própria cultura: 

 

O fechamento ao mundo e aos outros se torna transgressão ao 
impulso natural da incompletude. O sujeito que se abre ao mundo e 
aos outros inaugura com seu gesto a relação dialógica em que se 
confirma como inquietação e curiosidade, como inconclusão em 
permanente movimento na História (FREIRE, 2015, p. 136). 

 

Freire (2015, p. 135) explica que “viver a abertura respeitosa aos outros e, de 

quando em vez, de acordo com o momento, tomar a própria prática de abertura ao 

outro como objeto da reflexão crítica deveria fazer parte da aventura docente”. 

Contudo, pelo fato de o país se encontrar fechado pela ditadura militar, na época 

da publicação da obra A Educação como prática de liberdade, as crenças e os valores 

do educador Paulo Freire tornaram-se indesejados. Por ser o “pedagogo do oprimido”, 

da conscientização, da liberdade, foi exilado, porém, manteve-se firme à sua essência 

e a seus princípios mesmo depois de 15 anos de exílio. Foi nesse período que seu 
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pensamento e sua obra começaram a tornar-se mundialmente conhecidos e 

respeitados. 

O discurso pedagógico autoritário, segundo Freire (1979), nada mais é do que 

uma forma de violência, uma brutalidade, que favorece a acomodação e o 

escamoteamento da realidade, facilitando a permanência do status quo a partir do 

qual os oprimidos não percebam seus opressores. “O diálogo que Paulo Freire nos 

fala não é o diálogo românico entre oprimidos e opressores, mas o diálogo entre os 

oprimidos para a superação de sua condição de oprimidos” (FREIRE, 1979, p. 13). 

Para o diálogo pedagógico adequado, segundo Freire (1979), é imprescindível o 

conflito, inquietações, um querer buscar que nos leva a refletir e a nos comprometer 

com possibilidades antes não observadas, transformando a nossa realidade e a nossa 

visão de mundo.  

Dessa forma, o diálogo freireano envolve um discurso pedagógico em função do 

qual são respeitadas as diferenças dos educandos e que promove a reflexão do 

conhecimento, que busca, por meio do diálogo, levantar hipóteses e possibilidades de 

transformação de suas próprias realidades, empenhando-se para ofertar ao educando 

autonomia, pois, para Freire (2015, p. 20), “somos seres condicionados e não 

determinados”. 

Se não somos determinados, temos, então, a possibilidade de mudar, mudar 

para que o nosso condicionamento não nos oprima, mas sim nos liberte, entendendo, 

também, que para ensinar primeiramente aprendemos e não existe aprender sem 

ensinar. Assim, todo o conhecimento se transforma. 

No livro A pedagogia da Autonomia (1996), Paulo Freire nos apresenta os 

saberes fundamentais para a prática de uma educação emancipadora, sendo todos 

esses saberes constituintes da base de um saber pedagógico democrático. São eles: 

rigorosidade; pesquisa; respeito aos saberes dos educandos; criticidade; 

corporificação das palavras pelo exemplo; risco e aceitação do novo; rejeição a 

qualquer forma de discriminação; reflexão crítica sobre a prática; reconhecimento e 

assunção da identidade cultural; consciência do inacabamento; reconhecimento de 

ser condicionado; respeito à autonomia do ser educando; bom-senso; humildade; 

tolerância; luta em defesa dos direitos dos educadores; apreensão da realidade; 

alegria e esperança; convicção de que a mudança é possível; curiosidade; segurança, 
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competência profissional e generosidade; comprometimento; liberdade e autoridade; 

tomada consciente de decisões; disponibilidade para o diálogo e querer bem aos 

educandos. 

Sabemos que todos os saberes expostos no livro anteriormente citado são 

fundamentais para um processo de ensino-aprendizagem libertador e democrático, 

refletindo uma prática reflexiva, na qual não há espaço para um discurso pedagógico 

impregnado de autoritarismo. Sabemos, também, que com apenas um desses 

saberes não se faz uma boa prática, que será construída no entrelaçamento de todos 

eles. Quando estamos em sala de aula, não se demanda do professor um único saber 

listado acima, porém, daremos destaque a alguns deles, em função do foco de 

pesquisa deste Mestrado. 

O primeiro a merecer destaque é o diálogo. O discurso pedagógico autoritário 

não abre espaço para tal prática. Para Freire (1996), é indispensável se abrir ao outro, 

permitir que o educando compreenda que o não saber não o diminui, que por meio 

das diferenças ou das inconclusões podemos dialogar e experimentar possibilidades 

de caminhos ou de incertezas.  

Quando nos abrimos para o diálogo, aprendemos a respeitar as diferenças e a 

argumentar sobre nossas crenças e opiniões, permitindo que o outro articule e faça 

parte das hipóteses que acreditamos conhecer. O diálogo estimula a criatividade, a 

vontade de conhecer e de projetar-se nos outros. O diálogo propicia a aprendizagem 

mútua de interlocutores que se respeitam. 

A ótica dialógica de Freire nos permite ampliar a sala de aula que passa a não 

mais permanecer dentro de quatro paredes. Ela permite transcender os limites da 

escola ao possibilitar a troca de conhecimento, diminuindo a distância entre o saber 

já aprendido, porém, muitas vezes não sistematizado pelos educados.   

O diálogo permite, assim, fazer parte da construção dos saberes. Nesse 

contexto, não há educação imposta. O diálogo nos permite convencer com o amor e 

com a humildade daquele que sabe que sempre pode aprender com o outro. 

Assim, o que Freire propõe, como caminho metodológico para uma educação 

mais justa, libertadora e crítica, é o diálogo, que não estará, no entanto, sozinho. 

Outros saberes deverão acompanhar a prática docente desse professor democrático, 

efetivamente comprometido com o ato de educar. 
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Saber ouvir os educandos é fundamental para conhecer o contorno geográfico, 

social e econômico dos aprendizes e, também, da escola. Essa prática reflete respeito 

pelos educandos e por seus saberes e gera o desenvolvimento de uma relação 

intercomunicativa que pode conseguir grandes progressos ao longo do processo de 

ensino-aprendizagem e não se trata aqui de diálogos vazios, cheios de pena ou 

consolo.  

Freire (1996, p. 138) fala de diálogos capazes de “desocultar verdades 

escondidas”, de “desmistificar a farsa ideológica, espécie de arapuca atraente em que 

facilmente caímos”, de “enfrentar o extraordinário poder da mídia, da linguagem da 

televisão, de sua ‘sintaxe’ que reduz a um mesmo plano o passado e o presente”. 

O diálogo promove um envolvimento, que permite ao educando perceber que 

seus saberes estão sendo respeitados, que a sua realidade também faz parte do 

processo da educação e que os conteúdos apresentados em sala de aula estão 

relacionados a essas experiências vivenciadas. Quando respeitamos a história, o 

contexto social do educando, respeitamos seu papel social, sua visão de mundo que 

poderá ser ampliada ao longo da jornada educacional. 

Somente quando me sinto parte, quando sou incluído, posso me comprometer e 

estabelecer minha posição, demostrando assim comprometimento e passo a assumir 

a posição de construtor do próprio saber, estabelecendo relações com esse novo 

mundo, indagando e promovendo reflexões que possibilitem a construção de uma 

nova realidade.  

Um discurso democrático posto em prática permite o desenvolvimento da 

curiosidade crítica, que se contrapõe a normas e padrões que mecanizam, que 

alienam.  

 

A existência, porque humana, não pode ser muda, silenciosa, nem 
tampouco pode nutrir-se de falsas palavras, mas de palavras 
verdadeiras, com que os homens transformam o mundo. Existir, 
humanamente, é pronunciar o mundo, é modificá-lo. O mundo 
pronunciado, por sua vez, se volta problematizado aos sujeitos 
pronunciantes, a exigir deles novo pronunciar. Não é no silêncio que 
os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação-reflexão 
(FREIRE, 2005, p. 90). 
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A criticidade vai além da curiosidade. A criticidade é uma curiosidade aguçada, 

com metodologia, com epistemologia, que vai além da curiosidade ingênua. Ao se 

desenvolver a criticidade do educando, construímos um agente que se adapta a outros 

mundos, a outras realidades, pois seu desenvolvimento é sistematizado. Ele saberá 

que as respostas não são fixas, que as incertezas acontecerão e não temerá por isso. 

Ele compreenderá que, para saber, é necessário pensar sobre o fazer, trilhando assim 

o rumo de sua autonomia. 

O educando não irá temer o novo. Compreenderá que todo conhecimento 

provém de riscos, de incertezas e, para que isso ocorra, é fundamental a aceitação 

do novo, não como um invasor, mas como um promotor, um gerador de possiblidades, 

de uma sociedade que se desenvolve e estabelece novos paradigmas. Uma 

sociedade que não pode aceitar qualquer forma de discriminação, que deve zelar pelo 

respeito e pela prática inclusiva de qualquer natureza, seja de etnia, gênero, classe 

social e/ou intelectual. Uma prática democrática que permite agregar, somar, respeitar 

e refletir. Uma sociedade aberta que constrói novos percursos, novos caminhos, sem 

julgamentos, sem restrições sobre as escolhas tomadas. Entenderá que qualquer 

caminho será válido, porque entende que os indivíduos compõem sua própria história 

em busca da sua autonomia. 

Segundo Freire (2005), os indivíduos transformam-se e ganham significação 

enquanto homens, quando reconquistam o direito de dialogar. Dialogar, muitas vezes, 

é libertar-se de uma situação de opressão. É por esse motivo que o professor não 

pode reduzir sua profissão à rotina de depositar informações e conhecimentos no 

outro, a não ser que queira manter a situação opressora entre mestres e aprendizes 

que, constantemente, instala-se no ambiente escolar (MARTINS, 2014a). Nessa 

situação, impera apenas a educação “bancária”2.  

A prática democrática de uma educação libertadora reconhece que toda e 

qualquer mudança só será possível se a educação for vista como a construção de 

uma grande engrenagem, que após ser encaixada e acionada não permitirá voltar ao 

que a gerou. Essa engrenagem não para, é incessante e a todo instante cria novas 

possibilidades para o desenvolvimento de uma nova sociedade, de um novo amanhã. 

                                                             
2 Termo consagrado por Freire (2005, p. 59). 
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O educando entende que tudo é transitório, tudo é mutável. Ele não tem a ilusão 

de se fixar, porque sabe que, como uma engrenagem, ela deve continuar a girar, e 

cada nova volta, cada novo dia é diferente do anterior, seja por uma transformação 

interna, seja pela própria transformação do percurso. Sabe que, da mesma forma que 

seu olhar muda para com os outros, a sociedade também o olha diferente. Nada será 

como antes e ele não temerá por isso, porque nessa busca incansável terá como 

companhia a esperança e a alegria, mais dois saberes fundamentais para a prática 

de uma educação emancipadora. 

Duas pontas que durante o percurso serão vitais para o andamento dessa 

engrenagem são a esperança e a alegria, que levam o ser humano a acreditar nas 

mudanças possíveis e nas práticas realizadas em sala de aula, que entende que o 

clima de uma sala está ligado a quanto o diálogo, o amor e o respeito estão 

instaurados naquele lugar. Esse educando sabe que o professor não deseja puni-lo. 

Sabe que sua participação é vista com alegria, porque entende que é na troca, na 

permutação que aprendemos, que ensinamos e nos complementamos. Em um 

ambiente alegre e esperançoso, qualquer obstáculo é visto de uma forma menos dura.  

Contudo, é grande o número de docentes que se esquece tanto da alegria 

quanto da esperança que deveriam estar presentes diariamente em sala de aula, 

assim como esquecem que não há diálogo sem amor aos homens: 

 

Sendo fundamento do diálogo, o amor é, também, diálogo. Daí que 
seja essencialmente tarefa de sujeitos e que não possa verificar-se na 
relação de dominação. Nesta, o que há é patologia de amor: sadismo 
em quem domina; masoquismo nos dominados. Amor, não. Porque é 
um ato de coragem, nunca de medo, o amor é compromisso com os 
homens. Onde quer que estejam estes, oprimidos, o ato de amor está 
em comprometer-se com sua causa. A causa de sua libertação. Mas, 
este compromisso, porque é amoroso, é dialógico (FREIRE, 2005, p. 
92). 

 

A realidade educacional brasileira que se observa na atualidade torna-se mais 

complexa na medida em que também não são todos os docentes que carregam o 

sentimento amor para as suas salas de aula: 
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Logo, nota-se que a educação intelectual deve caminhar junto da 
educação afetiva. O professor deve levar em consideração tanto os 
aspectos cognitivos quanto os aspectos afetivos, porém é importante 
ressaltar que o desenvolvimento de uma boa afetividade pode fazer 
com que o indivíduo tenha uma vida mais plena, equilibrada e sadia 
e o diálogo é uma das peças mais fundamentais nesse processo 
(MARTINS, 2014, p. 37). 

 

Freire (2005) dá valor ao profundo vínculo entre o diálogo e a afetividade, além 

do respeito ao educando na figura não só do aluno, mas, também, no papel de 

indivíduo em processo de formação. 

Volta-se, mais uma vez, para a importante prática do respeito aos saberes dos 

educandos. Não se pode atualmente, portanto, julgar que os alunos são aqueles que 

nada sabem. Conhecer o que os alunos já sabem e partir desse conhecimento pode 

ser a forma mais natural para propor discussões e fazer com que o aluno reflita por si 

só novas ideias e pensamentos, chegando, assim, a uma criticidade verdadeira e não 

ingênua e artificial. 

Porém, nada disso pode ocorrer se o docente não tiver convicção de que a 

mudança é possível, outro saber fundamental para a prática de uma educação 

emancipadora segundo Freire (1996, p. 46): 

 

Um dos saberes primeiros, indispensáveis a quem, chegando a 
favelas ou a realidades marcadas pela traição a nosso direito de ser, 
pretende que sua presença se vá tornando convivência, que seu estar 
no contexto vá virando estar com ele, é o saber do futuro como 
problema e não como inexorabilidade. É o saber da História como 
possibilidade e não como determinação. O mundo não é. O mundo 
está sendo. Como subjetividade curiosa, inteligente, interferidora na 
objetividade com que dialeticamente me relaciono, meu papel no 
mundo não é só o de quem constata o que ocorre, mas também o de 
quem intervém como sujeito de ocorrências.  

 

 É sabido por todos que grande parte das escolas brasileiras, em sua maioria 

públicas, não têm todas as condições adequadas de infraestrutura, por exemplo. 

Contudo, o maior diferencial para se alterar condições de vida continua sendo 

humano. É o ser humano que pode inspirar.  
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Nesse contexto, os docentes não podem se esquecer de que eles devem ser 

os primeiros a acreditar que mudanças são possíveis, que mudanças de condições 

de vida também são possíveis na medida em que essa postura professoral pode levar 

grande parte dos alunos a sonhar com mudanças em suas próprias vidas e a colocar 

em prática planos para que elas se efetivem, chegando, também, a desenvolver, 

assim e verdadeiramente, a autonomia do ser educando. 

É sobre essa autonomia que levaria o aluno a ser o protagonista do seu 

desenvolvimento que trata o próximo capítulo desta pesquisa. 
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CAPÍTULO 2  

O ALUNO E SEU PROTAGONISMO 

 

 

2.1 DA EDUCAÇÃO BANCÁRIA À EDUCAÇÃO 
PROBLEMATIZADORA 

 

 

[Na educação bancária, ] a única margem de ação 
que se oferece aos educandos é a de receberem 
os depósitos, guardá-los e arquivá-los.  

(FREIRE, 2005, p. 59) 

 

 

A educação bancária, termo consagrado por Freire, coloca-nos à frente de um 

discurso pedagógico autoritário, que dispõe do conhecimento sem significado, sem 

reflexão diante de seu depositário, o aluno. Nesse contexto, o estudante, peça final 

desse modelo pedagógico que reprime, não dialoga, não tem liberdade, não contesta. 

Na visão “bancária” da educação, o saber é uma doação dos que se julgam sábios 

aos que julgam nada saber. Trata-se de um modelo que só reproduz informações, 

sem significado, pois muito pouco é vivenciado. Assim, de acordo com Freire (2005, 

p. 59), quando a educação é do tipo bancária, 

 

 a única margem de ação que se oferece aos educandos é a de 
receberem os depósitos, guardá-los e arquivá-los. [...] 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”. 
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  A concepção bancária é antidialógica por natureza. Freire (2005) aborda essa 

questão de maneira didática, elencando uma série de características. São elas: 

- o professor ensina e os alunos são ensinados, não havendo a hipótese de parceria 

entre ambos;  

- o professor sabe tudo e os alunos nada sabem, pois estes são considerados 

ignorantes de um saber que lhes está sendo ofertado; 

- o professor pensa para si e para os estudantes, desconsiderando as competências 

e o saber que os alunos carregam naturalmente consigo;  

- o professor fala e os alunos escutam, sem participação, domesticadamente;  

- o professor estabelece a disciplina e os alunos são disciplinados, submetendo-se a 

regras que, na maioria das vezes, nem lhes fazem sentido;  

- o professor escolhe, impõe sua opção e os alunos submetem-se;  

- o professor atua e os alunos têm a ilusão de atuar graças à ação do professor, que 

ao perguntar, não quer saber o que o aluno pensa, mas sim quer ouvir o eco de suas 

próprias palavras;  

- o professor escolhe o conteúdo do programa e os alunos - que não foram 

consultados - adaptam-se;  

- o professor confunde a autoridade do conhecimento com sua própria autoridade 

profissional, que ele opõe à liberdade dos alunos e 

- o professor é sujeito do processo de formação enquanto que os alunos são simples 

objetos dele. 

A repetição sem reflexão toma a dimensão do falso saber, do depósito, de 

conteúdos impostos. A quantidade está relacionada com o saber mais, o que, na 

prática, não tem fundamento na medida em que quantidade nem sempre denota 

qualidade. De acordo com Freire (2005, p. 67),  

O educador, que aliena a ignorância, se mantém em posições fixas, 
invariáveis. Será sempre o que sabe, enquanto os educandos serão 
sempre os que não sabem. A rigidez destas posições nega a 
educação e o conhecimento como processos de busca. O educador 
se põe frente aos educandos como sua antinomia necessária. 
Reconhece na absolutização da ignorância daqueles a razão de sua 
existência.  
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Fazem parte desse grupo de educadores aqueles que ministram sempre as 

mesmas aulas, com os mesmos recursos e as mesmas metodologias. Por fim, 

também avaliam seus alunos, utilizando, habitualmente, o mesmo instrumento e que 

terminam o ano sem grandes reflexões pedagógicas. Nesse contexto, o processo de 

ensino-aprendizagem fica completamente comprometido já que se “anula o poder 

criador dos educandos ou o minimiza, estimulando sua ingenuidade e não sua 

criticidade” (FREIRE, 2005, p. 69). 

Também é comum, segundo esse modelo educacional, encontrar professores 

que colocam a culpa do fracasso escolar nos educandos apenas, docentes que dizem 

não fazer nada diferente porque a escola não oferece recursos e mestres que 

sustentam que não vale a pena fazer nada de novo porque os discentes não se 

envolverão com propostas de trabalho distintas das atividades normais do dia a dia 

escolar: 

 

O seu “humanitarismo”, e não humanismo, está em preservar a 
situação de que são beneficiários e que lhes possibilita a manutenção 
de sua falsa generosidade [...].  Por isto mesmo é que reagem, até 
instintivamente, contra qualquer tentativa de uma educação 
estimulante do pensar autêntico, que não se deixa emaranhar pelas 
visões parciais da realidade, buscando sempre os nexos que prendem 
um ponto a outro, ou um problema a outro (FREIRE, 2005, p. 69). 

 

Ademais, constata-se, infelizmente, que o modelo tradicional de educação 

ignora, também, o que ocorre fora da escola – como as tecnologias que invadem o 

dia a dia de todos –, e como hoje o que ocorre além dos muros da escola está cada 

vez mais longe do que ocorre dentro, a distância entre professores e alunos só 

aumenta (MARTINS, 2014a). Albuquerque (2006, p. 13) explica que isso ocorre 

 

em decorrência da existência de um desequilíbrio entre o sistema de 
ensino e a sociedade, desequilíbrio decorrente, de um lado, do 
desenvolvimento da produção científica que ressalta, em determinado 
período, uma distância significativa entre o saber científico e o saber 
a ensinar, e, do outro, de mudanças ocorridas na própria sociedade, 
como a existência de processos de democratização do ensino que 
resultam em um novo perfil de alunado, que não se adapta aos 
saberes até então prescritos para serem ensinados, o que pode gerar 
uma crise no ensino e a consequente necessidade de mudanças na 
natureza do saber a ensinar. 
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“Convém ressaltar que, durante um tempo, o modelo tradicional fora satisfatório 

quando os objetivos eram outros, porém, na atualidade, ele não consegue mais 

acompanhar o mundo no qual se apresenta” (MARTINS, 2014a, p. 23). Seria mais 

proveitoso e sábio se a oposição entre professores e alunos fosse superada de tal 

maneira que se fizessem “ambos, simultaneamente, educadores e educandos” 

(FREIRE, 2005, p. 67). Nesse contexto, a educação problematizadora surge como um 

possível caminho. 

Na educação problematizadora, para aprender, faz-se necessário entender a 

realidade do aluno e para isso o diálogo torna-se peça fundamental, possibilitando o 

entendimento do contexto social e buscando, assim, possibilidades para a 

transformação da realidade. O esforço efetiva-se na busca da compreensão do mundo 

e das relações com ele, tornando o educando protagonista e crítico, capaz de lutar 

pela sua emancipação: 

 

Desta maneira, o educador já não é o que apenas educa, mas o que, 
enquanto educa, é educado, em diálogo com o educando que, ao ser 
educado, também educa. Ambos, assim, se tornam sujeitos do 
processo em que crescem juntos e em que os “argumentos de 
autoridade” já não valem. Em que, para ser-se, funcionalmente, 
autoridade, se necessita de estar sendo com as liberdades e não 
contra elas (FREIRE, 2005, p. 79). 

 

A educação problematizadora visa a uma transformação do educando por ser 

uma educação crítica. A comunicação pode ofertar significado à vida humana. O 

pensar do educador somente ganha autenticidade do pensar dos educandos se 

estiverem ambos mediatizados pela realidade, ocorrendo, portanto, uma 

intercomunicação. Essa mesma intercomunicação, que é intencional e é planejada 

como prática libertadora, instiga a busca, a inquietação, o inconformismo e a não 

aceitação (FREIRE, 2005). 

Ela busca na realidade do educando significados que permitem transpor as 

barreiras, problematizando o conhecimento na busca por uma reflexão e uma 

organização de uma consciência crítica.  
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Na educação problematizadora, o conhecimento passa, então, a ser 
encarado não como algo que alguém transmite, mas, sim, como uma 
descoberta que a própria pessoa realiza, um ato que se dá no interior 
do indivíduo, sendo uma das funções do educador ajudar o aluno a 
descobrir, inclusive por si mesmo, a verdade (MARTINS, 2014b, p. 
37).  

 

Em verdade, o foco afastou-se do professor e passou a dar destaque ao 

educando, sendo o genuíno educador aquele que contribui para que o aluno, 

verdadeiramente, aprenda. Conduzida por meio da sutil perspicácia do docente, a aula 

de qualidade primaria, então, pela ação ativa e autônoma do discente, que seria 

estimulado a confrontar-se com diversas informações e situações, reconstruindo seus 

conhecimentos prévios. 

Dessa forma, observa-se que são duas concepções divergentes. Na bancária, 

o discurso é narrador e, na problematizadora, o discurso é dissertativo. A primeira tem 

como objetivo a dominação; a segunda, a libertação. A bancária entende os conteúdos 

como sistemas hierárquicos e sua apresentação por parte do professor é sempre 

vertical. Já a problematizadora baseia-se na igualdade e na horizontalidade dos 

conteúdos e das relações. 

 

2.2 O ENSINO SUPERIOR EM PERSPECTIVA 

 

No início do período republicano, ainda não havia no Brasil um sistema nacional 

eficiente, sólido e articulado de Ensino Superior. De acordo com Teixeira (1998, p. 93-

4), havia 

 

[...] duas alienações no Ensino Superior. A primeira grande alienação 
é que o ensino, voltado para o passado, nos levava ao desdém pelo 
presente. A segunda alienação é que toda a cultura transmitida era 
cultura europeia. E nisso tudo o Brasil era esquecido.   

 

Ademais, havia uma questão relevante que envolvia o baixo investimento na 

educação do país:  
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com efeito, durante os 49 anos correspondentes ao segundo Império, 
entre 1840 e 1888, a média anual dos recursos financeiros investidos 
em educação foi de 1,8% do orçamento do governo imperial, 
destinando-se, para a instituição primária e secundária, a média de 
0,47% (CHAIA, 1965, p. 129).  

 

Sem investimentos adequados, não havia como ocorrerem progressos na 

educação brasileira. Em função disso, o Ensino Superior manteve, durante o início da 

República, um pequeno número de escolas superiores isoladas. 

É importante ressaltar que “até o início do século XIX, os brasileiros que 

chegavam ao Ensino Superior tinham de estudar, em sua imensa maioria, na 

Universidade de Coimbra ou na de Évora nas quais se graduaram cerca de 2.500 

brasileiros” (MARTINS, 2014b, p. 34). Segundo Teixeira (1976, p. 244), o Brasil 

constituiu, inclusive, 

 

uma exceção na América Latina: enquanto a Espanha espalhou 
universidades pelas suas colônias - eram 27 ao tempo da 
independência - Portugal, fora do colégios reais dos jesuítas, nos 
deixou limitados às Universidades da Metrópole: Coimbra e Évora. 

 

Só anos depois, com a vinda da Família Real para o Rio de Janeiro, é que 

foram criadas as primeiras escolas superiores já que era necessário prover condições 

mínimas de infraestrutura para 15.000 pessoas que chegavam à Colônia. Com 

profissionais, muitas vezes, apenas com bacharelado, inúmeros sem nenhuma 

preocupação didático-metodológica, fora criado o ambiente universitário brasileiro 

para sanar a necessidade emergencial de determinadas profissões (MARTINS, 

2014b). 

Segundo Ribeiro (1975), o modelo universitário inspirador da organização 

curricular dos cursos superiores foi o francês, não em sua totalidade, mas em suas 

características de escola autárquica com uma supervalorização das ciências exatas e 

tecnológicas em detrimento das ciências humanas e da filosofia. Seguindo a mesma 

linha de pensamento, Masetto (2012, p. 10) resume as características dos cursos 

superiores expondo que se tratavam de 
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Currículos seriados, programas fechados, que constavam unicamente 
das disciplinas que interessavam imediata e diretamente ao exercício 
daquela profissão e procuravam formar profissionais competentes em 
uma determinada área ou especialidade. 

 

Dessa forma, o Ensino Superior sempre teve como maior objetivo o caráter da 

formação profissional do educando. Ao se trabalhar com os diversos conteúdos que 

compunham a grade curricular determinada na graduação, a maior preocupação 

envolvia a aplicação das informações ofertadas ao mercado profissional. Dessa forma, 

ao longo da história, podemos dizer que a educação superior no setor privado se 

confunde com a história econômica, política e social do Brasil. 

Foi apenas a partir da década de 1920, que o modelo educacional, que se 

voltava para a formação das elites, começou a ser questionado em defesa de um 

sistema educacional com ênfase na educação inicial, na época, intitulado ensino 

primário, mas que formasse um conjunto bem articulado com o Ensino Superior. De 

acordo com Piletti e Piletti (2010, p. 165), tratava-se de um “grande entusiasmo pela 

educação”, pois os educadores da época “acreditavam que através dela poderiam 

modificar a própria sociedade”. 

Com a fundação da Universidade de São Paulo, em 1934, o Ensino Superior 

privado foi levado a se organizar de maneira mais estruturada. A partir de 1970, a 

expansão aconteceu de forma mais expressiva com faculdades sendo criadas em 

todas as capitais e principais cidades do país. 

Em 1997, o Artigo 1o. do decreto 2306 (DOU 19/08/1997) deu nova força a essa 

expansão. Esse artigo dispunha que as entidades mantenedoras poderiam assumir 

qualquer das formas admitidas em direito de natureza civil e comercial e, quando 

constituídas como fundações, seriam regidas pelo Código Civil Brasileiro (art. 24). 

Dessa forma, o artigo passou a permitir que as entidades mantenedoras das 

instituições de Ensino Superior alterassem seus estatutos, escolhendo assumir 

natureza civil ou comercial. Com base nesse dispositivo, essas instituições passaram 

a ser classificadas como: entidade mantenedora de instituição sem finalidade lucrativa 

e entidade mantenedora de instituição particular, em sentido estrito, com finalidade 

lucrativa. As últimas, ainda que de natureza civil, quando mantidas e administradas 

por pessoa física, ficaram submetidas ao regime da legislação mercantil no que diz 
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respeito aos encargos fiscais, parafiscais e trabalhistas; em outras palavras, passam 

a responder como entidades comerciais. 

Em 2016, as instituições de ensino privado representavam 87,7% do mercado 

educacional brasileiro em nível superior. Destas, mais de 80% tinham fins lucrativos. 

Note-se que o total de instituições de Ensino Superior no Brasil, em 2015, era de 

2.407, sendo que 2111 são instituições privadas de ensino. Os últimos dados de 2016, 

segundo o MEC (Ministério da Educação e da Cultura), apontam uma pequena 

redução que acontece desde 2012 e que se deve, em grande parte, às fusões do 

setor. Em 2016, havia 8.048.701 milhões de alunos matriculados no Ensino Superior, 

desse total, 93,84% estavam na modalidade presencial.  

O número de alunos matriculados na rede privada em 2016 foi de 6.058.623, 

contabilizando 75,3% de todas as matrículas do Ensino Superior brasileiro. Dessas 

matrículas, 77,36% estão em cursos presenciais e 22,64% em cursos de Educação a 

Distância (EAD), que, anualmente, apresentam um aumento em relação às matrículas 

presenciais. 

A rede privada é a maior responsável pelo Ensino Superior brasileiro na 

modalidade presencial e na modalidade a distância.  

 

Fig. 1 Número de matriculados em cursos presenciais  

e número de Instituições de Ensino Superior em 2016  
(Fonte: MEC/INEP) 
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No Estado de São Paulo, esse avanço ocorreu na metade da década de 1980, 

com a transformação das Instituições de Ensino Superior (IES) em Universidades, 

visando a gozar de autonomia e da possibilidade de liberar-se do controle burocrático 

do antigo Conselho Federal de Educação (CFE), especialmente no que diz respeito à 

criação e extinção de cursos na sede e ao remanejamento do número de vagas 

oferecidas, prerrogativa apenas das Universidades. Tal prerrogativa permitiu à 

iniciativa privada responder de forma ainda mais rápida ao atendimento da demanda. 

Entre 1985 e 1996, o número de universidades privadas mais do que triplicou (de 20 

para 64), evidenciando a percepção do setor de que instituições maiores e autônomas, 

com uma oferta mais diversificada de cursos, teriam vantagens competitivas na 

disputa pela clientela. 

A grande expansão do setor privado de Ensino Superior aconteceu no governo 

Fernando Henrique Cardoso com o estabelecimento do Plano Nacional de Educação, 

que tinha como objetivo fazer o país atingir, em 2010, o índice de 30% de universitários 

na idade entre 18 a 24 anos, além de ampliar a oferta de ensino público de modo a 

assegurar uma proporção nunca inferior a 40% do total das vagas, prevendo inclusive 

a parceria da União com os Estados na criação de novos estabelecimentos de 

educação superior, promovendo uma política de expansão que diminuísse as 

desigualdades de ofertas existentes entre as diferentes regiões do país.   

O governo federal aprimorou seu sistema de avaliação, e alguns dos 

participantes do mercado profissionalizaram sua gestão, abrindo, inclusive capital na 

Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) e realizando aquisições e novos 

investimentos por todo país.  Exemplos de companhias abertas são a Kroton 

Educacional S.A., a Anhanguera Educacional Participações S.A., a Estácio 

Participações S.A.; o SEB Sistema Educacional Brasileiro S.A., dentre outros.  Juntas, 

essas redes já respondem por aproximadamente 45% das matrículas de Ensino 

Superior privado no país. Para se ter uma ideia desse rápido crescimento, em 2006, 

a Anhanguera Educacional Participações S. A. tinha 24 mil alunos. Em 2010, 300 mil 

e hoje, de acordo com dados de 2016, o grupo Kroton Educacional S.A. (que engloba 

a Anhanguera Educacional) possui 979.193 alunos matriculados somente na 

educação presencial. 



 47 

Muitas fusões aconteceram no setor e a otimização de campi possibilitou a 

expansão e, em algumas regiões, a introdução da primeira instituição de Ensino 

Superior, mesmo que, em alguns casos, na forma de polo de Educação a Distância. 

 

  

 Fig. 2 Instituições de Ensino Superior no Brasil de 1980 a 2016 
(Fonte: MEC/INEP) 

 

Poucos setores da economia brasileira passaram por um movimento de 

crescimento comparado ao do Ensino Superior Privado no Brasil. Segundo dados da 

Hoper Consultoria, o setor foi responsável por uma expansão de 394% da oferta de 

vagas no período 1997 a 2007, uma média de 17,30% ao ano, um crescimento quase 

sem precedentes, apenas comparável ao crescimento da oferta de telecomunicações, 

após a privatização, e ao crescimento dos serviços financeiros nas décadas de 1980 

e 1990. 

Os principais fatores que contribuíram para a expansão do setor no período de 

1999 a 2009 foram: 

- a flexibilização das regras para abertura de cursos e instituições a partir de 1997, por 

iniciativa do então ministro Paulo Renato Souza, durante o governo Fernando 

Henrique Cardoso; 
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- a regulamentação da lei, em 1998, que permitiu que instituições de Ensino Superior, 

doravante denominadas IES, fossem constituídas enquanto empresas com 

finalidades lucrativas. 

- a existência de uma enorme demanda reprimida de jovens que não conseguiam 

aprovação em processos seletivos das IES. Essa demanda reprimida esgotou-se no 

ano de 2002 quando a oferta de vagas superou a procura. 

- um maior número de egressos do Ensino Médio, consequência da LDB de 1996, 

aumentando a demanda pelo Ensino Superior. 

- o retorno aos estudos de boa parte das pessoas oriundas da população 

economicamente ativa (PEA) que já haviam concluído o Ensino Médio há cinco anos 

ou mais. Tal fato deve-se ao aumento do número de instituições e a interiorização das 

mesmas, facilitando o acesso, bem como a maiores exigências do mercado de 

trabalho por qualificação. 

- a diminuição do valor médio das mensalidades no Ensino a Distância e na educação 

presencial, atualmente em torno dos R$450,00, com o surgimento de cursos e 

instituições cobrando valores cada vez menores, possibilitando a entrada no mercado 

de alunos da classe socioeconômica C e de parte da classe D. 

 O Ensino Superior, após o primeiro período (1999-2009), continuou evoluindo, 

com mais corpo, fruto das empresas de capital aberto, que investiram em massa no 

sistema educacional brasileiro, tanto no nível superior quanto na Educação Básica.  

 Com uma concorrência cada vez maior, até mesmo predatória, o Ensino 

Superior na Educação privada baixou os valores das mensalidades. Os valores estão 

representados a seguir:  
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Fig. 3 Pesquisa sobre o valor das mensalidades de cursos presenciais de 2004 a 2017  
(Fonte: Hoper Educação - Análise setorial 2017) 

 

No cenário atual, no qual o mercado sofre retração, há uma diminuição em 

torno de 3%, prevista por mudanças nas novas regras do FIES (Fundo de 

Financiamento Estudantil), além da crise econômica e política vivenciada no ano de 

2017 pelo país. 

O crescimento do setor do Ensino Superior também foi positivo para a imagem 

do Brasil no exterior e ajudou no crescimento da economia, tanto direta quanto 

indiretamente, contribuindo para a melhoria do chamado “Risco Brasil”. Conforme 

estudo realizado por Jacques Shwartzman e Simon Schwartzman (2002), ressalta-se 

que não é possível tratar o Ensino Superior privado como um setor homogêneo. 

Tamanha expansão do Ensino Superior privado necessitaria de melhores 

instrumentos de planejamento e avaliação. 

Hoje, para essa finalidade, existe a Secretaria de Ensino Superior do MEC 

(SESU), o Conselho Nacional de Educação (CNE) e o Instituto Nacional de Estudos 

Pedagógicos (INEP), sendo este último o responsável pela implementação de toda a 

política de avaliação e de cadastramento (CENSO) no Ensino Superior. 

Historicamente, o INEP foi criado para desenvolver pesquisas e reflexões sobre 

a educação. Porém, na última década, o seu papel está cada vez mais diversificado 

e ampliado, sendo o provedor de dados sobre a educação no país, realizando 

anualmente diversos censos, seja tanto no âmbito da Educação Básica quanto no 

nível superior. 
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Com base nos dados disponibilizados pelo INEP, no censo de 2016, observa-

se a expansão das instituições de Ensino Superior no Brasil e das matrículas.  

 

 

Fig. 4 Número de Instituições de Educação Superior no Brasil de 2005 a 2016  
(Fonte: MEC/INEP) 

 

Observando uma série histórica, disponibilizada pelo INEP, as instituições de 

ensino privado em 1995 eram 684 e, em 2016, totalizam-se 2111. Analisando o 

período de 21 anos, o crescimento foi de 208,6%, com uma média anual de 9,93% no 

período (1995-2016), mostrando claramente o quanto a flexibilização das regras no 

ano de 1997 foi a propulsora de um aumento tão vertiginoso.  

 A distribuição da Educação Superior no Brasil hoje está concentrada em 8,18% 

de Universidades, 6,9% em Centros Universitários, 83,26% em Faculdades e IFS 

(Instituto Federal de Educação) e CEFET (Centro Federal de Educação Tecnológica) 

1,66%. A rede privada de ensino é a predominante no Ensino Superior. 
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Fig. 5 Percentual de instituições de Ensino Superior, por categoria administrativa no Brasil em 2016  

(Fonte: MEC/INEP) 

 

Hoje podemos falar que o Ensino Superior Privado detém 87,70% de todos os 

alunos. 

No período de 1980 a 2016, houve um aumento de 484,39% de ingressantes 

no Ensino Superior. Os números são significativos. Saiu-se de um universo de 

1.377.286 em 1980, para, em 2016, chegar à marca de 8.048.701 universitários no 

país. A matrícula do Ensino Superior ainda é majoritariamente na modalidade 

presencial - a mais procurada - com 81,43% das matrículas. 

 

 

Fig. 6 Número de matrículas em curso de graduação no Brasil de 1980 a 2016  
(Fonte: MEC/INEP) 
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O número de alunos na modalidade a distância cresce, atingindo 1,5 milhão em 

2016, o que representa 18,57% do total das matrículas. 

A Educação a Distância, portanto, destaca-se como uma modalidade cada vez 

mais atrativa para o ensino privado. Ao se comparar com dados do último censo, vê-

se na rede pública somente, 6,16% das matrículas, sendo, na rede privada, 22,64% 

na modalidade a distância. 
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Fig. 7 Número de matrículas no Ensino Superior no Brasil de 1980 a 2016  
(Fonte: MEC/ INEP) 

 

Percebe-se um aumento significativo no ensino privado quando se compara o 

número de matrículas ao longo dos 36 anos em que o censo já foi realizado. 

 

1.377.286
1.386.792
1.407.987
1.438.992
1.399.539
1.367.609
1.418.196
1.470.555
1.503.555
1.518.904
1.540.080
1.565.056
1.535.788
1.594.668
1.661.034
1.759.703
1.868.529
1.945.615
2.125.958
2.369.945
2.695.927
3.036.113

3.520.627
3.936.933
4.223.344
4.567.798
4.883.852
5.250.147

5.808.017
5.954.021
6.379.299
6.739.689
7.037.688
7.305.977

7.828.013
8.027.297
8.048.701

0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000 9.000.000

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Número	de	matrículas	em	Curso	de	Graduação		-
Brasil	(1980	- 2016)

matriculas



 54 

 

Fig. 8 Número de matrículas no Ensino Superior público e privado no Brasil de 1980 a 2016  
(Fonte: MEC/ INEP) 
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147,98% na oferta de curso de graduação. Os números apontam para uma tendência 

no mercado educacional. 

 

 
Fig. 9 Número de matrículas na graduação por modalidade de ensino de 2006 a 2016 

(Fonte: MEC/ INEP) 
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Conceito Institucional Quantidade anual de polos 

3 50 

4 150 

5 250 

 

O MEC anunciou a medida como uma forma de liberar o represamento que 

acontecia na EAD e, assim, impulsionar o Ensino Superior para cumprir a Meta 12 do 

Plano Nacional de Educação de acordo com a qual se objetiva: 

 

Elevar a taxa bruta de matrícula na Educação Superior para 50% e a 
taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos, assegurada a 
qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40% das novas 
matrículas, no segmento público. 

 

O governo, de uma forma orquestrada, impulsiona a Educação Superior como 

um todo e a EAD será a forma mais rápida para impulsionar essa expansão. Será 

possível observar, nos próximos anos, a mudança numérica dessa expansão que hoje 

acontece de forma ainda mais rápida com muitas possibilidades de crescer, em 

quantidade e em alcance geográfico. 
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Fig. 10 Número de cursos de graduação por modalidade de ensino no Brasil de 2006 a 2016  

(Fonte: MEC/INEP) 

 

Segundo dados do Censo de 2016, os 10 maiores cursos de graduação em 

relação ao número de matrículas, de ingressantes e de concluintes no país são os 

seguintes: 
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5ª Ciências Contábeis 
6ª Enfermagem 
7ª Psicologia 
8ª Formação de professores de Educação Física 
9ª Arquitetura e Urbanismo 
10ª Engenharia de Produção 
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Em relação à Pós-Graduação, o número de matrículas (mestrado, mestrado 

profissional e doutorado), em 1998 era de 76.084 no país (49.387 de mestrado e 

26.697 de doutorado). Em 2016, atingiu 266.818 alunos na pós-graduação (126.436 

no mestrado, 107.640 no doutorado e 32.742 no mestrado profissional), um aumento 

significativo. Para se ter uma dimensão quantitativa, o mestrado teve um salto de 

256% nesse período, o doutorado quadriplicou, tendo um aumento de 403,2%, e o 

mestrado profissional, que só surgiu 1999, teve um aumento de 5.558,9%. 

	

  
Fig. 11 Matrículas em Pós-Graduação no Brasil de 1998 a 2016  

(Fonte: MEC/CAPES) 

 

Os números na pós-graduação na iniciativa privada ainda são tímidos se 

comparados aos números da graduação. Na rede privada, há, em 2016, somente 

15,85% dos alunos. Isso se deve, em grande parte, ao investimento de infraestrutura 

e de professores mais qualificados, encarecendo muito mais a pós-graduação que, 

por essa razão e por economia de mercado, concentra-se muito mais na rede pública.  

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), 

uma fundação do MEC, é a responsável pela estruturação da pós-graduação em todo 

o território nacional. Ela desempenha o papel de avaliar, fiscalizar e autorizar todos 

os cursos de pós-graduação no país.   
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No Brasil, há 4.175 programas, segundo dados, de 2016, da CAPES. Destes 

18,6% estão na rede privada. A maior quantidade de cursos de pós-graduação está 

nas áreas multidisciplinar, ciências da saúde e ciências humanas. Apesar das três 

áreas terem mais programas abertos pelo país, na área Multidisciplinar, há somente 

um programa com a nota máxima. A área que possui mais programas com a nota 

máxima é a área das ciências exatas e da terra, seguida pelos cursos da área das 

ciências da saúde. 

No relatório quadrienal da CAPES de 2017, foi realizado um comparativo com 

o relatório de 2013 e notou-se um crescimento significativo no número de programas 

de mestrado, doutorado e mestrado profissional. Todos os cursos tiveram expansão: 

um crescimento de 117,46% no mestrado, 122,88% no doutorado e 177,08% no 

mestrado profissional. 

 

 

Fig. 12 Quantidade de cursos de pós-graduação, comparativo quadrienal 2013 e 2017  
(Fonte: CAPES) 
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Uma nova reestruturação deve acontecer já que os cursos que obtiveram notas 

inferiores a 3 serão descredenciados.  A nota 3, por sua vez, garante o mínimo de 

qualidade, devendo o programa ficar ainda impossibilitado de abrir outros cursos. 

 

 

Fig. 13 Notas das avaliações de curso de pós-graduação no comparativo quadrienal 2013 e 2017  
(Fonte: CAPES) 

 

Os cursos mais procurados e com maior número de alunos matriculados são 

os de ciências humanas, engenharia, ciências da computação e ciências da saúde. 

Nos últimos anos, o aumento em média de cursos regulamentados pela CAPES tem 

crescido 9% ao ano. A região de maior concentração de alunos MATRICULADOS na 

pós-graduação é a região sudeste, seguida pela região norte e a região centro-oeste 

do país. 

Ressalta-se que a pós-graduação sofreu modificações ao longo dos anos por 

passar por cortes profundos de verbas governamentais, o que prejudica e muito a 

pesquisa e o desenvolvimento do conhecimento científico no país. Grande parte dos 

recursos da pós-graduação são destinados a estruturas dos cursos, como a folha de 

pagamento dos professores e o auxílio aos alunos bolsistas. A maioria desses alunos, 

aqueles que recebem bolsa modalidade PROSUP, se mantêm exclusivamente com 

as bolsas já que não podem ter nenhum vínculo empregatício.  
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Ao longo dos últimos 5 anos, as verbas têm sido reduzidas drasticamente. No 

ano de 2017, o governo federal fez cortes tão profundos que muitos alunos estão sem 

bolsa e vários programas passam por uma crise nunca vista no país, com cortes 

orçamentários na faixa de 42% a 44% do orçamento previsto.  

Para se entender a dimensão dos números da crise na pós-graduação, o auxílio 

à pesquisa que, em 2014, obteve R$ 631,6 milhões, em 2016, ficou em R$ 2 milhões. 

Os recursos para bolsas no exterior passaram de R$ 808,1 milhões em 2014 para R$ 

13,6 milhões em 2016, de acordo com dados disponíveis no portal do CNPq (Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico). 

 

 

Fig. 14 Número de titulações em cursos de pós-graduação no Brasil de 1998 a 2016  
(Fonte: MEC/CAPES) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12351

490023915

20603

10612

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

EVOLUÇÃO	NO	NÚMERO	DE	TITULAÇÕES	- (1998	- 2016)	

MESTRADO	TITULAÇÃO DOUTORADO	TITULAÇÃO MESTRADO	PROFISSIONAL	TITULAÇÃO



 62 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 15 Número de alunos matriculados pela quantidade de titulação  

de mestrado no Brasil de 1998 a 2016  

(Fonte: MEC/CAPES) 

 

 Apesar da expansão de cursos de pós-graduação, a proporção de número de 

matriculados, pelo número de concluinte no mestrado, sempre se manteve entre 35%, 

chegando no máximo a 41%, em 2013. A realidade do doutorado ainda é mais 

significativa. A taxa de conclusão nunca chegou a passar dos 20% ao longo dos anos. 

Isso mostra como é difícil seguir a linha acadêmica no país sem auxílio financeiro e 

estrutural.  

 Pesquisa sempre será algo custoso. Para fazer pesquisa, é necessário pensar 

no amanhã. Isso vai além das políticas públicas atuais. Para um país crescer, é 

essencial o investimento na pós-graduação e em pesquisa. 
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Fig. 16 Número de alunos matriculados pela quantidade de titulação  

de doutorados no Brasil de 1998 a 2016  

(Fonte: MEC/CAPES) 

  

Outro grande problema enfrentado na educação brasileira diz respeito à 

formação de professores. Grandes esforços foram feitos e até o presente momento 

poucas mudanças são percebidas em comparação aos índices e estatísticas 

apresentados pelo governo federal no último censo do Ensino Superior. No país, o 

perfil dos professores do Ensino Superior, segundo os dados do Censo de 2016, é 

composto da seguinte forma: 
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Na rede pública, o número de docentes em tempo integral quase dobrou nos 

últimos dez anos, fato não acompanhado pela rede privada. Em 2016, havia 384.094 

docentes em exercício no Ensino Superior, sendo 55,9%, na rede privada e 44,1% em 

instituições públicas. 

 

  

Fig. 17 Percentual do número de docentes na educação superior  

na rede pública e privada por regime de trabalho de 2006  a 2016  

(Fonte: MEC/INEP) 

 

O número de professores com doutorado aumenta anualmente na rede pública 

e na rede privada, assim como diminui o número de especialistas, o que é um fato 

positivo. 

 

 

 

Fig. 18 Percentual de docentes em IES pública e IES privada por grau de formação de 2006 a 2016  
(Fonte: MEC/INEP) 
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Outro grande dilema que o Ensino Superior enfrenta, para o qual Paulo Freire 

já nos chamava atenção, está na importância dos contextos e dos saberes que entram 

no processo de ensino-aprendizagem do futuro docente. A função do professor vai 

além da transferência de conhecimento. Ele transmite, também, a relação que tem 

com o saber que se aproprio e do qual se tornou autor, enriquecendo-o. com seus 

estudos e pesquisas. Professores que não se envolvem com o saber acabam por 

reproduzir suas relações; professores disciplinados transmitem disciplina; professores 

críticos transmitem perguntas.  

Há uma grande carência de professores fato que denota a nossa incapacidade 

governamental e política de direcionar o país para este que é um dos problemas mais 

graves a ser enfrentado pela nossa sociedade. A falta de enfrentamento e de políticas 

públicas sérias torna o povo refém daquilo que não plantou. A falta de professores é 

uma realidade que se agravará em 2025 e muito pouco poderá ser feito já que o 

problema envolve muito mais esforços dos que os aplicados até o momento.  

Da mesma forma, a desvalorização do professor vai muito além de questões 

monetárias e trabalhistas. Ela percorre caminhos que são sutis e para alguns até 

imperceptíveis. Ser professor torna-se cada vez mais monótono. São infindáveis 

preparações de caráter burocráticos, pressões em todas as esferas (coordenadores, 

famílias, alunos e seus próprios pares), além de não receber nenhum suporte 

institucional para atualizações culturais e de formação contínua.  

Ademais, o número de ingressantes nos cursos de licenciatura é pequeno. 

Entre os dez cursos mais procurados, há somente a 3ª posição para a graduação em 

Pedagogia e a 8ª posição para o curso de formação de professores para a Educação 

Física.  

Os cursos de licenciatura estão na sua grande maioria sendo extintos. Nas IES 

privadas, a manutenção dos cursos de licenciaturas só acontece pela injeção de 

dinheiro público, como com o Programa Universidade Para Todos (PROUNI) que foi 

criado em 2005 e já financiou 748 mil bolsas de estudos integrais e parciais em 

universidades particulares de Ensino Superior, além da Universidade Aberta do Brasil 

(UAB) que promove cursos a distância de Ensino Superior para professores da 

Educação Básica. A situação das licenciaturas na área de exatas, por sua vez, é ainda 

mais grave com um número cada vez mais reduzido de cursos.  
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Fig. 19 Número de matrículas em licenciaturas no período de 2006 a 2016  

(Fonte: MEC/INEP) 

 

 Mesmo com todos os esforços, o número de matrículas nos cursos de 

licenciatura decresce anualmente. Em 2006, do total de matrículas no Ensino 

Superior, 20,96% eram em cursos de licenciatura. Em 2016, essa porcentagem caiu 

para 18,89%, mesmo com todos os incentivos governamentais. 

 

 

2.3 O ENSINO DA MATEMÁTICA NO ENSINO SUPERIOR: COMO É E 
COMO PODER SER 

 

Ao longo dos anos, muitas das profissões tradicionais, em função das quais os 

cursos superiores foram estruturados, tiveram grandes mudanças e boa parte dos 

conteúdos ministrados tiveram de sofrer adequações nos seus currículos.  

Na área de exatas, por exemplo, boa parte dos conteúdos são pré-requisitos 

para o entendimento de conteúdos mais complexos. Em função disso, em grande 

parte dos cursos, existe a necessidade de um nivelamento do conhecimento 

matemático do aluno para que se possa dar continuidade ao que se desenvolve no 

nível superior. Isso ocorre, principalmente, nas etapas iniciais do curso superior, 
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porque, na Educação Básica, o ensino tem deixado de desenvolver muitos dos 

conteúdos necessários, tendo, inclusive, flexibilizado a cobrança de requisitos 

mínimos, havendo assim a necessidade de um nivelamento para se iniciar o processo 

de ensino e aprendizado do conteúdo específico do Ensino Superior. 

Sem saudosismo, antes os alunos saíam da Educação Básica com domínio e 

segurança para trabalhar os conteúdos matemáticos. Agora, chegam ao Ensino 

Superior, apenas parcialmente instrumentalizados e não possuem segurança 

suficiente para desenvolverem sozinhos os desafios que lhes são apresentados. Isso 

ocorre, por exemplo, com conteúdos clássicos e fundamentais para a vida diária de 

todo cidadão, como proporcionalidade e porcentagem, assuntos básicos que são 

apresentados no Ensino Fundamental II e regularmente mencionados nas séries 

sequentes. Quando esses assuntos são abordados no Ensino Superior, percebe-se 

uma insegurança e/ou total falta de manejo com as propriedades e o uso desses 

conteúdos.  

Na disciplina Métodos Quantitativos, por exemplo, trabalha-se com um 

conteúdo que, em grande parte, foi ministrado no final do Ensino Fundamental II, no 

9o. ano. Outra parte é trabalhada nas séries iniciais do Ensino Médio, no qual os 

conteúdos são mecanizados de forma a sistematizar os conceitos. Isso acontece 

rotineiramente em função do vestibular, que acaba muitas vezes tornando a educação 

Matemática na Educação Básica refém de um sistema mecânico e repetitivo, em prol 

de uma melhor classificação nas melhores universidades.  

Essa concepção de uma Matemática “dura”, decorada, sem criatividade e 

reflexão causa frequentemente uma repulsa pela disciplina. A ponte que poderia ser 

na Universidade aberta, com a orientação de aplicações e de possibilidades de 

intepretações se perde por falta da interlocução entre pesquisa e ensino, que também 

será discutida neste trabalho. 

No Ensino Superior, o ciclo de reprodução sem a devida reflexão deveria ser 

cortado, já que nesse nível espera-se preparar o profissional. Masetto (2012, p.10) 

elenca as características dos cursos superiores da seguinte forma: 

 

[...] currículo seriado, programas fechados, que constavam 
unicamente das disciplinas que interessavam imediata e diretamente 
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ao exercício daquela profissão e procuravam formar profissionais 
competentes em uma determinada área ou especialidade [...] 

 

Boa parte dos profissionais que ministram aulas de Métodos Quantitativos, na 

sua grande maioria de formação Matemática e/ou estatística, são alocados nos mais 

variados cursos de graduação e usam o seu conhecimento específico simplesmente, 

não tendo o cuidado de contextualizar o conteúdo que está sendo trabalhado em 

função das necessidades específicas de cada uma das profissões.  

Isso, em grande parte, deve-se à formação desses professores que, ao 

escolherem trabalhar com essa parcela dos educandos, lamentavelmente, 

desconhecem por completo a realidade pela qual o mesmo passou em toda a sua 

Educação Básica, dificultando, assim, a relação entre o conhecimento já apreendido 

e o novo.  

Nesse contexto, a articulação entre a Educação Básica e o Ensino Superior é 

praticamente nula, não importando a disciplina sobre a qual se faça referência, seja 

ela Matemática, Língua Portuguesa, Física ou outra. O vestibular entra aqui com o 

papel de medidor seletivo de assuntos específicos que muito pouco refletem a nova 

realidade em que o aluno adentra, tornando-se um instrumento apenas de seleção de 

candidatos e não de diagnóstico de eventuais falhas no processo de apreensão do 

conhecimento. A não existência dessa ponte de interlocução torna os dois lados 

isolados. O educando é tomado por um abismo profundo e, muitas vezes, demora a 

perceber que grande parte de sua angústia provém de um sistema que não possui 

articulação alguma. 

Um outro ponto que não podemos deixar de mencionar é que, no nível superior, 

as salas de aulas possuem mais que o dobro de alunos do que na Educação Básica, 

o que torna ainda mais difícil qualquer aproximação entre discentes e docentes. Em 

sua grande maioria, as aulas são somente expositivas e, quando os professores usam 

o recurso tecnológico, este tem como função somente a projeção do conteúdo.  

O que vemos realmente é uma prática muito semelhante a uma aula régia - da 

época da chegada dos jesuítas no Brasil - na qual o conteúdo da disciplina era 

trabalhado sem articulação com os demais saberes: 
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As aulas régias não pertenciam a escola alguma e eram isoladas, não 
se articulando com outras aulas e não havendo, também, nenhum 
currículo ordenado ou duração prefixada dos estudos. Os professores, 
por sua vez, não tinham larga formação profissional e eram mal pagos. 
A educação verdadeira, que se preocupa com o desenvolvimento 
pleno do educando, não era, assim, prioridade do governo, mas mais 
entristecedor ainda é lembrar que, hoje, grande parte da educação 
brasileira ainda vive tal precariedade (MARTINS, 2014b, p. 24). 

 

Enquanto na Educação Básica as aulas são ministradas com o cunho 

interdisciplinar em grande parte das disciplinas e há um tempo de permanência maior 

em sala de aula, no Ensino Superior, a quantidade de aulas ministradas 

semanalmente pelo professor é bem mais reduzida. Depois de se analisar essa 

realidade, é possível apontar algumas reflexões importantes sobre a prática docente 

no Ensino Superior e a sua formação inicial. De acordo com Masetto (2012, p.11), 

inicialmente os professores do Ensino Superior eram 

 

Pessoas formadas pelas universidades europeias, [...] mas, logo 
depois, com o crescimento e a expansão dos cursos superiores, o 
corpo docente precisou ser ampliado com profissionais das diferentes 
áreas do conhecimento. Ou seja, os cursos superiores ou faculdades 
procuravam profissionais renomados, com sucesso em suas 
atividades profissionais e os convidavam a ensinar seus alunos a 
serem tão bons profissionais com eles. 

 

Durante a Segunda Guerra Mundial, recebemos grandes nomes da Matemática 

mundial, de várias partes do mundo, para lecionar em nosso país e muitos doutores 

da ex-União Soviética, Polônia e outros países do leste europeu.  

O percurso profissional na área da Matemática não foi diferente das demais 

áreas da educação, com a peculiaridade de que os profissionais renomados que mais 

tarde tornaram-se professores eram, em sua grande maioria, oriundos das 

engenharias e da área militar, que concentrou os mais respeitados profissionais da 

Matemática. Talvez isso tenha impulsionado mais do que em outras áreas a rigidez 

de seus professores.  

Ademais, a maioria dos livros eram estrangeiros o que dificultava ainda mais o 

entendimento. Foi somente na década de 1970 que algumas editoras brasileiras 
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passaram a publicar livros didáticos sobre a Matemática. Alguns eram traduções, 

porém, a maioria foi escrita por matemáticos brasileiros (SILVA, 2003). 

Na década de 1960, podemos dizer que de fato aconteceu a expansão da 

licenciatura e do bacharelado em Matemática, no território nacional, devido à 

necessidade de professores da disciplina na então escola secundária, assim como 

nas universidades. Assim foram contratados além de graduados, todos aqueles que 

tinham formação nas áreas de Engenharia Civil, Mecânica, Química, Agronomia e 

Florestal.  

No início da década de 1970, houve o desenvolvimento da pós-graduação, com 

a introdução de programa de incentivo financeiro para alunos, crescendo assim o 

número de ingressos na pós-graduação. É importante destacar, contudo, que a pós-

graduação, apesar de ser o caminho acadêmico para a inserção do professor no 

Ensino Superior, não se preocupou com as questões pedagógicas para os discentes. 

Dessa forma, a expansão da pós-graduação na década de 1970, não qualificou 

profissionais para o exercício da docência, preocupando-se muito mais com a 

pesquisa do que com o ensino.  

Segundo Vasconcelos (2009), a formação dos professores universitários é, ou 

deveria ser, delegada à pós-graduação, que, por sua vez, deveria refletir sobre os 

conteúdos específicos de cada área de pesquisa, transformando, também, o futuro 

professor em um pesquisador. O problema é que não há a preocupação em 

instrumentalizá-lo para a prática da docência, continuando um ciclo vicioso, com 

sérias deficiências na formação inicial e continuada.  

 

[...] O aspecto da competência pedagógica envolve, na verdade, muito 
mais do que o simples domínio de métodos e técnicas. Envolve, da 
mesma forma, primeira e fundamentalmente, uma nova postura frente 
ao ato pedagógico, ao desempenho do papel docente [...] 
(VASCONCELOS, 2009, p. 13). 

 

O professor universitário, ao adentrar na carreira acadêmica, acaba por se 

sentir solitário e muitas vezes impotente diante da realidade com que se defronta e 

que é agravada pela falta de clareza de muitos projetos pedagógicos das 

universidades. 
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A universidade, muitas vezes comprometida com outros interesses alheios à 

educação, afasta-se do seu papel delimitado no Art. 43 da Lei de Diretrizes de Bases, 

já mencionado anteriormente, de desenvolver o ensino e a pesquisa, interligando-os.  

Constantemente, o docente não tem o entendimento, por total 

desconhecimento, do projeto pedagógico de seu curso, logo não se compromete com 

aquilo que desconhece. A universidade precisa abrir suas portas para o diálogo. Para 

isso, é necessária a compreensão de que o professor é o protagonista de qualquer 

transformação que se faça necessária. O professor é o principal agente de mudanças 

e precisa estar amparado, qualificado e motivado para que ações que promovam a 

qualidade do ensino sejam colocadas em prática. A tríade da universidade - Ensino, 

Pesquisa e Extensão - é sustentada pela prática docente, que sofre de várias formas 

para mantê-la em equilíbrio. 

Não raro, atualmente, no Ensino Superior, o papel desempenhado pelo 

docente ocorre sem a articulação entre Ensino, Pesquisa e Extensão e as 

universidades, com constância, não ofertam efetivamente recursos para que tal 

relação ocorra. Além disso, algumas outras situações vivenciadas pelo professor 

dificultam ainda mais todo esse processo. 

Muitos trabalham em mais de uma instituição, pois as universidades costumam 

trabalhar com um número mínimo de professores em período integral, usando, muitas 

vezes, professores em regime de trabalho de tempo parcial para cobrir eventuais 

necessidades administrativas. O reflexo disso é um professor cansado que não 

consegue pôr em prática a pesquisa, o ensino e muito menos a extensão. 

Em sua grande maioria, os professores do Ensino Superior, por conta de não 

terem sido adequadamente preparados para a docência, quando, em seus cursos de 

formação inicial, não tiveram qualquer contato prático e reflexivo com o fazer 

pedagógico, têm dificuldade em estabelecer um correto processo de ensino-

aprendizagem com suas turmas. 

O professor do Ensino Superior, de forma geral, tem um percurso na carreira 

docente bem diferente dos educadores que escolheram trabalhar com a Educação 

Básica. Muitos são graduados em áreas afins, como engenharia, e construíram, com 

o mestrado e com o doutorado, sua carreira para a universidade e não 

necessariamente passaram pelas disciplinas pedagógicas para compreender os 
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processos e as metodologias para o processo de ensino-aprendizagem e, se o 

tiveram, isso se deu de forma superficial sem o conhecimento pedagógico devido. 

Vasconcelos (2012, p. 86), por meio de um questionário específico e de 

entrevistas não estruturadas, realizados em função de sua tese de Doutorado, 

voltados “para a melhor compreensão do perfil do professor universitário, centrando” 

suas “preocupações no professor universitário sem formação pedagógica”, relata que 

a “grande maioria dos respondentes (68,7%)  ingressou no magistério a ‘convite’, 

quase que por acaso e, geralmente, o convite foi aceito como uma forma de tornar 

mais claramente divulgada a sua competência profissional (não como professor)”. Por 

meio da mesma pesquisa, Vasconcelos (2012, p. 91) também evidenciou que 

 

72% dos professores não fizeram qualquer curso de formação para o 
magistério e nas observações e entrevistas foi percebida uma forte 
“resistência” a frequentar esse tipo de curso. Um professor assim se 
manifestou: “Nunca frequentei curso de formação. Sou de opinião de 
que se alguém possui voz, com o devido treino, poderá ser bom 
cantor. Se não possuir boa voz, por mais cursos que faça, nunca será 
bom cantor”. 

 

Ser um renomado profissional em determinada área não garante eficiência em 

sala de aula. O comentário anterior do docente entrevistado demonstra a 

desvalorização pela atividade docente. É imprescindível destacar que ministrar aulas 

no Ensino Superior, assim como em toda a Educação Básica, exige competências 

específicas que, normalmente, não são abordadas nos bacharelados ou, até mesmo, 

nos programas de pós-graduação lato sensu e stricto senso.  

Além disso, o professor reproduz o modelo com o qual foi ensinado e não 

percebe e/ou tem resistência em perceber que mudanças metodológicas são 

necessárias. Esse educador acredita que, para ensinar, bastar ter o conhecimento 

específico, o domínio do conteúdo, mas a prática nos mostra que, sem metodologia e 

sem a compreensão dos caminhos percorridos pelos educandos, o processo torna-se 

mais doloroso para ambos os lados.  

Dessa forma, o ambiente universitário brasileiro possui vários profissionais, 

muitas vezes apenas com bacharelado, sem nenhuma preocupação didático-

metodológica. 
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Outra ponta da tríade Ensino, Pesquisa e Extensão envolve o fato de a 

atividade de pesquisa exigir recursos que muitas vezes demoram para serem 

liberados e estão a cargo de órgãos de fomento que delimitam o financiamento para 

as áreas que julgam serem mais importantes, tornando o professor refém no 

desenvolvimento de sua pesquisa. Soma-se a esse fato outra dificuldade: o não 

investimento em pesquisa por parte da maioria das IES brasileiras. 

A extensão, por sua vez, é encarada de forma equivocada ou como um 

complemento de lacunas no processo de ensino, esquecendo que é o laço, o 

fechamento, a parcela de contribuição para com a sociedade, a ponte entre o científico 

e o prático, a moeda de retorno do investimento no conhecimento.  

 O papel do professor no Ensino Superior deveria ser produzir novos 

conhecimentos para uma sociedade e para tanto poderia fazer uso da mediação entre 

Ensino, Pesquisa e Extensão que também só ocorrerá se esse educador tiver a 

certeza de seu papel como profissional e se a instituição educacional incentivar, 

concretamente, as ações docentes nesse sentido. 

O professor deve ser o protagonista de mudanças efetivas na educação e na 

construção de um país. Ser educador não é um sacerdócio ou um dom. É uma 

atividade profissional. O bom docente é aquele que tem o domínio do conteúdo, que 

compreende como ensinar e que sabe como os alunos aprendem, além de ser aquele 

que possui um comprometimento com a aprendizagem e com o desenvolvimento dos 

educandos. 

Um caminho viável para a educação no Ensino Superior envolveria a adoção 

de um projeto pedagógico comprometido com o educador e com o educando, 

intermediado pela reflexão e pelo diálogo entre ambos, para que se construísse, 

efetivamente, um curso em que a teoria e a prática se desenvolveriam juntas, em que 

as necessidades e as possibilidades fossem refletidas verdadeiramente. Um projeto 

pedagógico que reconhecesse as realidades dos educandos e que levasse em 

consideração práticas pedagógicas contínuas de interlocução entre as diversas 

realidades. Um projeto que conduzisse o educando para as atividades de pesquisa e 

extensão para que ele se enxergasse como um agente transformador. Isso 

representaria sim um diálogo verdadeiro entre a tríade da universidade.  
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 A dinâmica da sala de aula é cada vez mais impulsionada para reflexões e 

mudanças de uma sociedade contemporânea. Na área da Matemática, essa realidade 

é vivenciada diariamente, por dados coletados, por tecnologias, por possibilidades de 

otimização e de modelagem, porém a prática pedagógica não se apresenta com a 

rapidez necessária aos novos tempos.  

Os educandos questionam esses modelos mecanicistas e fazem críticas ao 

engessamento da prática docente. Conflitos são gerados e a causa muitas vezes é a 

necessidade de um saber pedagógico que necessita urgentemente ser atualizado. Tal 

fato distancia docentes de discentes, tirando a atenção dos estudantes das aulas, 

frequentemente apenas expositivas, em que predominam maçantes conteúdos 

programáticos e que desestimulam os jovens a optarem pela continuidade dos 
estudos em nível de pós-graduação. 

 Durante alguns anos foi questionado que a educação voltada para a prática 

dos alunos não os capacitaria para a prática profissional. Hoje nos defrontamos com 

questões talvez mais complexas: a prática pedagógica realmente é voltada para o 

aluno? As metodologias utilizadas realmente levam em consideração o educando e 

seus saberes? Afinal estamos construindo quais conhecimentos? 

 A sociedade mudou, e a escola deve mudar. As profissões não são as mesmas 

e as habilidades e as competências para o desenvolvimento desse aluno exigem 

muito mais que lousa e giz. 

 As formas de aprender foram ampliadas e vão além da sala de aula. O 

conhecimento passou a ser customizado. É possível ir em busca daquilo que me 

interessa através de outras formas de atuação. A tecnologia ampliou as 

possibilidades, derrubou muros e tornou-se uma rede de novos saberes. 

 Nas aulas de Matemática no Ensino Superior, o professor se depara com 

desafios de partilhar e construir conjuntamente com o educando essas novas 

competências, preparando-o para o mundo do trabalho, auxiliando a planejar o seu 

projeto de vida pessoal, profissional e social. 

 A universidade nesse universo deve tomar para si outras responsabilidades: a 

de orientar, amparar e aprimorar esses docentes para essa nova realidade. A troca 

de experiências e a prática de situações bem-sucedidas devem ser divulgadas e 

aperfeiçoadas, ajudando assim os professores a saírem de suas ilhas de isolamento, 
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que os tornam reféns de suas frustações e angústias. Cada vez mais será necessário 

um trabalho colaborativo, mas para isso é necessário se sentir parte.   

 A aproximação entre o saber científico e a prática, entre a pós-graduação e a 

graduação, deverá ser mais efetiva, pois essa cumplicidade é primordial para ambos 

os lados evoluírem.  

 Temos ainda problemas estruturais a serem ultrapassados, como uma menor 

quantidade de alunos por sala, porém um comprometimento maior das instituições de 

ensino com a educação de fato é primordial. Além disso, um projeto pedagógico 

efetivamente participativo, uma carreira docente que permita uma evolução e o 

reconhecimento dos trabalhos dos professores também seriam fundamentais para o 

real desenvolvimento e amadurecimento do Ensino Superior no Brasil.   
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CAPÍTULO 3  
RECURSOS DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E DA 
COMUNICAÇÃO APLICADOS EM AULAS DO ENSINO SUPERIOR 
 
 

As inovações educacionais, em sua grande 
maioria, pressupõem mudança na prática 
docente, não sendo exigência exclusiva 
daqueles que envolvem o uso de tecnologia 
informática. A docência, independente do uso 
de TI, é uma profissão complexa. Nela estão 
envolvidas as propostas pedagógicas, os 
recursos técnicos, as peculiaridades da 
disciplina que se ensina, as leis que estruturam 
o funcionamento da escola, os alunos, os pais, 
a direção, a supervisão, os educadores, os 
colegas professores, os pesquisadores entre 
outros (BORBA; PENTEADO, 2000, p. 56).  

 

 

Nossa sociedade tem passado por alterações profundas e grande parte delas 

devem-se às tecnologias que, rapidamente, alteram o contexto sociocultural dos 

indivíduos. Essas mudanças, cada vez mais aceleradas e contínuas, acabam por 

influenciar as relações pessoais e sociais. A expansão da internet, além de influenciar 

a vida em sociedade, altera, também, a educação na medida em que proporciona 

novas possibilidades no ambiente escolar e acadêmico. 

 Em um mundo conectado, a educação, portanto, transformou-se. Findou-se um 

universo no qual os indivíduos se comunicavam na relação um a um, como por meio 

do telefone, e, agora, há a comunicação de muitos para muitos, sendo que, nesse 

contexto, a utilização do computador e das mídias sociais está fortemente presente 

no cotidiano escolar, o que não seria diferente no Ensino Superior.  

O computador adentrou no universo escolar na década de 1980 e longas 

discussões ocorreram em relação à sua função no processo de ensino-aprendizagem. 

Hoje, em um mundo amplamente digital, as mídias sociais são ferramentas 

imprescindíveis como elemento de comunicação para os educandos, no mundo do 

trabalho e para os profissionais de comunicação. 
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3.1 O USO DE REDE SOCIAL COMO CAMINHO PARA A EDUCAÇÃO 
DIALÓGICA  

 

As redes sociais na internet ampliaram as 
possibilidades de conexões, ampliaram 
também a capacidade de difusão de 
informações. Algumas redes sociais pensadas 
como um canal de relacionamento e 
divulgação de informação acabaram tornando-
se comunidades virtuais de aprendizagem dos 
mais diversificados temas, onde participam 
usuários especialistas e interessados que se 
conhecem entre si, mas cujo interesse na troca 
de experiência e na discussão sobre a 
temática os leva a participação e 
consequentemente à aprendizagem 
colaborativa (PEÑA; MASINI, 2010, p. 56). 

 

 O ambiente escolar amplificou-se com a vinda do computador e passou de um 

ambiente estático e reservado para um mundo de possibilidades, sendo que foi a 

internet que possibilitou essa expansão. O que se pensava na década de 1980 com a 

vinda dos computadores para o universo escolar também se alterou. Hoje a realidade 

mostra-nos uma sala de aula dinâmica e amplificada, graças aos computadores e 

dispositivos móveis, que conectados à internet ressignificaram, entre outros 

elementos, a sala de aula. 

Buscando atrair e ilustrar os conteúdos ministrados no Ensino Superior, hoje 

há uma extensa variedade de softwares e recursos audiovisuais, que promovem uma 

maior interação, tornando a aprendizagem mais significativa e, por consequência, 

despertando maior interesse dos alunos para com a sua própria aprendizagem.   

Muitos professores afligem-se com a tecnologia por acreditar que tais recursos 

os tornam desnecessários. Esse sentimento trata-se de um equívoco, pois, nesse 

mundo de possibilidades, ainda é fundamental um professor guiar e orientar a 

aprendizagem. A tecnologia apenas tem o papel de representar um recurso 

estratégico de ensino-aprendizagem. 

Assim, o professor deve se apropriar dos recursos tecnológicos disponíveis 

para ressignificar sua sala de aula, fazendo uso das informações disponíveis para, 
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então, elaborar um outro conhecimento do qual, muitas vezes, ele mesmo não se 

apropriou.  

Diante desse novo cenário, a reflexão e o discernimento serão os norteadores 

do trabalho do professor, pois somente o educador será capaz de promover uma 

postura crítica e reflexiva sobre os saberes do educando. Essa maturidade professoral 

permitirá explorar dentro do universo de informações disponíveis para o educando em 

quais ele deve confiar, descriminar, comparar, auxiliando-o a verificar a credibilidade 

das informações, a qualidade desses conteúdos e o mais fantástico: a possibilidade 

de conhecer visões diferentes.  

A tecnologia permite-nos, em um mesmo espaço, reunir uma diversidade de 

conhecimentos, situação muito diferente do mundo em que a grande maioria dos 

professores que hoje estão na sala de aula vivenciou, no qual existiam somente 

algumas verdades absolutas, que eram disponibilizadas nos livros didáticos. A sala 

de aula desse professor ampliou-se e está muito além dos muros da escola e da sala 

de aula. 

Atualmente, é possível enxergar uma realidade muito distante da nossa. A 

tecnologia promove a união de pessoas com um objetivo comum a centenas de 

quilômetros de distância. Essa mesma tecnologia propiciou uma educação 

colaborativa que agrega, aceita e respeita o outro. 

No mundo virtual, a aprendizagem acontece de forma transdisciplinar 

(composto de um conjunto de saberes que se relacionam entre si), tornando o 

conhecimento significativo para o aluno, pois o uso de tecnologias como ferramentas 

cognitivas proporciona a articulação de informações significativas para que o aluno 

possa compreender, representar e resolver problemas ou desenvolver projetos, 

exercitando o pensamento crítico, a construção e a reconstrução do conhecimento. 

Surge, dessa forma, o aprender em interlocução com o outro. 

O avanço das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) a partir de 

2007, com a Web 3.0, viabilizou, além de um avanço nos dispositivos móveis, uma 

maior interação entre os usuários da rede, pois as conexões estavam mais estáveis e 

mais acessíveis à grande maioria da população brasileira.  

Desde então, os usuários passaram a usufruir da rede não como um mero leitor 

digital, passando a protagonista, contribuindo coletivamente para a construção de 
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novos saberes. Ferramentas, como a Wikipédia, surgiram e favoreceram a construção 

de uma nova identidade social a coletiva ou colaborativa digital. 

Nesse contexto da Web 3.0, as redes sociais são impulsionadas como 

estruturas que inter-relacionam empresas e/ou pessoas, de acordo com suas 

preferências e especificidades. Agora há um cenário de conectividade 24 horas, 7 dias 

por semana, por meio de smartphones, smarttvs, ipods, tablets, automóveis e 

videogames.  

As redes sociais ganharam espaços cada vez maiores ao possibilitar conexões 

e facilitar a interação entre pessoas e grupos. Nos dias atuais, há mais de 300 tipos 

de redes sociais que possibilitam a construção de redes de caráter pessoal e/ou 

empresarial, sendo que elas são procuradas por sua facilidade de democratizar o 

conhecimento. Por meio delas, os usuários buscam o compartilhamento das 

informações e do conhecimento entre pessoas que se relacionam, criando, assim, 

uma rede pública e, ao mesmo tempo, privada de networking e informação. 

No contexto contemporâneo, não existe mais a retenção da informação. Todos, 

em qualquer lugar do mundo, podem se conectar e disponibilizar informações e 

conhecimento. Saiu-se de uma esfera privada para uma esfera pública. 

Partindo desse novo ambiente de troca de informações, esta pesquisa tratará, 

especificamente, da rede social Facebook, ferramenta mais utilizada pelos alunos no 

Ensino Superior atualmente. Por se tratar de uma rede social, ela nasceu com o 

princípio de conectar pessoas. 

 O Facebook3 surgiu em 2003. Seu fundador, Mark Zuckerberg, já relatou, 

diversas vezes, que, em setembro daquele ano, teve a ideia no seu alojamento. Ele 

tinha como princípio criar uma rede que auxiliasse os alunos na escolha das 

disciplinas que iriam cursar em função daqueles que já cursavam. Naquele momento, 

a rede chamou-se Course Match. No mesmo ano, em outubro, já percebendo a 

importância dos relacionamentos como influenciadores, Zuckerberg deu início a um 

outro projeto: o Facematch.  

                                                             
3 Dados retirados do livro O efeito Facebook, de David Kirkpatrick, que foi escrito conjuntamente com 
Mark Zuckerberg. 
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 Inicialmente, a Facematch, que foi criada por jovens para jovens, não buscava 

nada muito acadêmico, mas, sim, a relação entre os alunos da Universidade Havard, 

onde Zuckerberg estudava. Ele buscou catalogar através do banco de dados da 

própria universidade (de forma ilícita), as pessoas mais atraentes do campus. Assim, 

seus usuários, ao entrarem na rede, conectavam-se e formavam, então, uma rede 

social virtual. 

 A ideia mostrou-se muito boa e logo caiu no uso de todos no campus, 

apontando um grande potencial que, na sequência, Zuckerberg tratou de explorar. 

Contudo, o criador do projeto foi chamado pelo Conselho de Administração Disciplinar 

de Harvard devido à sua ideia. 

O que, em um primeiro momento, foi testado e aceito por um grupo de alunos 

de uma universidade, logo transcendeu os muros da universidade. Essa explosão 

iniciou-se nos grupos estudantis desde Boston até Massachusetts. Nesse instante, a 

rede já tinha mudado de nome para TheFacebook.com e contava com 

aproximadamente um número maciço de estudantes nos Estado Unidos e 

universitários de todo o mundo foram se conectando. 

 No final do semestre de 2004, em um jantar de confraternização, Zuckerberg, 

que era um estudante do curso de matemática, refletiu sobre os acertos e erros 

vivenciados até aquele momento de suas experiências com o Course Match e o 

Thefabebook.com. Ponderando, inclusive, sobre as críticas de fundo ético que 

recebera ao expor sem o consentimento das pessoas seus perfis pessoais, 

Zuckerberg decidiu voltar para o seu alojamento e colocar em prática o Facebook que 

existe até os dias atuais. 

Em agosto de 2005, a rede contava com aproximadamente 5 milhões de 

membro ativos em todo o mundo. Não mais rackeou informações, mas, sim, 

possibilitou que cada usuário criasse o seu próprio perfil por livre e espontânea 

vontade. No livro O efeito Facebook, Zuckerberg explicou que: 

 

Nosso projeto foi posto em ação como uma maneira de ajudar as 
pessoas a compartilhar mais coisas em Harvard, de modo que 
pudessem ter uma visão mais ampla do que estava acontecendo na 
faculdade. Eu queria fazer isso para poder ter acesso à informação 
sobre qualquer pessoa e para que qualquer um pudesse compartilhar 
tudo o que quisesse (KIRKPATRICK, 2011, p. 13). 
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Sua ideia deu muito certo. Em fevereiro de 2006, o Facebook abriu-se para 

alunos de nível médio e empresas, restringindo o acesso apenas para menores de 13 

anos.  

No dia 27 de junho de 2017, o Facebook atingiu a incrível marca de 2 bilhões 

de usuários. Hoje quando se pensa em Facebook, é possível perceber-se diante de 

um grupo grande, no qual estão presentes também conjuntamente com a marca 

outros aplicativos - Instangram, rede adquirida em 2012 e WhatsApp, comprado em 

2014. Atualmente, o Facebook é uma empresa de capital aberto que tem como 

objetivos implementar o seu produto para que o usuário não deixe a rede. Assim, a 

maior preocupação dessa rede social está em ampliar as formas de comunicação e 

interação entre os usuários. 

O Brasil é o terceiro país do mundo com o número de contas, ficando atrás 

somente do seu berço, os EUA, e a Índia. No Brasil, a rede social expandiu-se de uma 

forma estrondosa. Pesquisas do próprio Facebook apontam que, mensalmente, 90% 

dos brasileiros usuários da rede conectam-se através de dispositivos móveis.  

Para os usuários, a rede não cobra nenhum valor, porém seu faturamento está 

relacionado à publicidade vendida por meio da rede. Os números são vultuosos. 

Segunda a matéria Lucro do Facebook cresce 77% no 1º trimestre, para US$ bilhões, 

publicada no jornal Valor Econômico, em 03/07/2017, a rede social obteve o lucro 

líquido de US$3 bilhões só no primeiro trimestre de 2017, uma alta de 76,6% em 

comparação ao mesmo período no ano de 2016.  

Dessa forma, a receita da companhia cresceu 49,2% e os números não param 

de crescer. O faturamento em relação à publicidade atingiu a marca de US$7,8 bilhões 

nos três primeiros meses do ano. Uma alta de 51%, mostrando assim que continua a 

ser uma rede das mais importantes para o mercado publicitário, transcendendo o 

objetivo do seu surgimento como uma simples rede social.  

No relatório estatístico dos usuários brasileiros do Facebook, de 2016, há as 

principais características dos usuários: 
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Fig. 20 Perfil dos usuários brasileiros no Facebook  

(Fonte: Pesquisa elaborada pelo Rock Content com empresas nacionais) 

 

 

 

 

Fig. 21 Faixa etária pelo número de usuários brasileiros no Facebook  
(Fonte: Pesquisa elaborada pelo Rock Content com empresas nacionais) 

 

 Por meio do relatório disponibilizado pela mesma pesquisa, pode-se ter a 

dimensão do comportamento dos usuários em relação à rede. Dados de 2016 

apontam que 67% dos brasileiros utiliza o Facebook pelo menos uma vez ao dia; 92% 

acessam o Facebook pelo menos uma vez por mês; 22 minutos é o tempo gasto em 
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média por dia e o horário das 13h às 15h é o horário de picos dos acessos durante os 

dias da semana. 

 A pesquisa realizada pela empresa Rock Content, que é especializada em 

mídias sociais, apontou na Revista Meio & Mensagem - edição especial Mídia e 

Mercado, de 02 de outubro de 2017, que, para a publicidade, o Facebook é uma rede 

em que se encontram 92,1% das empresas no Brasil. 70% dos usuários estão 

conectados a pelo menos uma página de negócios. 93% dos profissionais de 

marketing utilizam o Facebook em suas campanhas. 67% das empresas que atuam 

no segmento direto ao consumidor (B2C) já conseguiram novos clientes fazendo uso 

da rede social. Hoje, para os negócios, o Facebook representa 83% de visibilidade 

on-line e 63% de interação com o público. 

 Dentre as diversas vantagens da rede social para a publicidade, ela se 

apresenta com os benefícios de 77% de divulgação da marca, 63% de engajamento 

da audiência, 50% do aumento no tráfego de blog ou site e 48% de aumento no 

número de vendas e clientes.  

 As empresas que não estão no Facebook tem como principal motivo: 27% a 

falta de equipe suficiente, 35% a falta de tempo para o gerenciamento, 11% não tem 

conhecimento, 3% não vê resultado e 34% não souberam responder. No mundo 

coorporativos, as principais redes sociais utilizadas são: 97% o Facebook, 63% 

Instagram, 46% Linkedln, 44% Twitter, 44% Youtube e 32% Google +. 

Diante dessa realidade apresentada, o Facebook é unânime na eficiência de 

acessos tanto para os usuários quanto para as empresas, ficando clara a sua 

importância para os profissionais de marketing.  

A justificativa para se trabalhar com essa rede social está pautada na facilidade 

do acesso aos alunos, pois todos, em sua grande maioria, estão lá, além de 

possibilitar uma maior vivência dentro da rede, promovendo interações que também 

contribuem para a sua vida profissional, já que serão profissionais de comunicação é 

deverão ter o domínio dessa ferramenta. 

Dentro dos principais conteúdos divulgados nas redes sociais, os principais 

são: 72% imagens e gifs, 53% posts em blog, 44% vídeos, 19% e-book, 16% 

infográficos e 7% em live vídeos.  
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Sobre o investimento em mídias pagas nas redes sociais, há os seguintes 

dados obtidos no relatório 2017 da empresa Rock Content: 63% das empresas 

investes em mídias pagas; 37% não investe em mídias pagas; 98,5% das empresas 

investem no Facebook; 36,5% das empresas investem no Instagram; 10% das 

empresas investem no Linkedln e 8% no YouTube. 

Sobre o dinheiro investido em mídias sociais - o retorno (ROI) - as estatísticas 

apontam que 18,9% das empresas consideram muito positivo, 50,2% consideram um 

retorno positivo moderado e 14,7% consideram o retorno pouco positivo.  

Assim como na sala de aula, o desafio das empresas nas redes sociais é muito 

similar ao de um professor. Os números mostram que entre os desafios estão: 70,9% 

de manter o público engajado, 63% em aumentar o alcance das publicações, 39,8% 

em manter uma frequência de publicações e 22,2% em monitorar menções e 

comentários.  

Esta pesquisa optou por traçar um paralelo com a sala de aula por acreditar 

que, no exercício da profissão docente, o educador deve manter os alunos motivados, 

buscando aumentar a sua produção/conhecimento, manter uma frequência de estudo 

e monitorar o que acontece no dia a dia escolar para perceber se está, de fato, 

acontecendo o aprendizado. 

 O Facebook foi escolhido como ferramenta para a interação professor-aluno 

por ser a rede social mais utilizada pelos alunos no Ensino Superior, possibilitando 

assim uma maior abrangência das interações. Freire já expunha seus pensamentos 

sobre tecnologia ao afirmar que: “Não tenho dúvida nenhuma do enorme potencial de 

estímulo e desafios à curiosidade que a tecnologia põe a serviço das crianças e dos 

adolescentes” (FREIRE, 2009, p. 87). 

Dentre os vários recursos possíveis de interagir em uma rede social, destaca-

se, ainda, que a pesquisadora deste Mestrado escolheu os memes, recurso que 

envolve conjuntamente atualidade, humor e/ou crítica com o recurso de imagens.  

O conceito de meme foi criado pelo zoólogo e escritor Richard Dawkins. Em 

seu livro O gene egoísta, publicado em 1976, Dawkins compara o meme a um gene 

por sua capacidade de multiplicação. Hoje é comum o uso do termo viralizar que trata 

de algo que se propaga como um vírus. O meme é visto dessa forma. Com um 
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linguajar simples, direto e fazendo uso de imagens, ele transforma a informação em 

um viral que se propaga de indivíduos para indivíduos de forma espontânea e rápida. 

 

 

Richard Dawkins (1976) sugeriu que um mecanismo semelhante se 
aplica à informação cultural.  Ideias, hábitos e tradições são 
comunicadas de indivíduo a indivíduo.  Isso pode ser interpretado 
como uma replicação: uma cópia (possivelmente com erros) da 
informação é feita na memória de um segundo indivíduo.  Dawkins 
chamou as unidades deste processo de replicação cultural “memes”.  
Praticamente todas as entidades culturais são memes: imagens, 
livros, poemas, teorias, religiões, linguagem, melodias, rumores, etc. 
Basta que o padrão subordinado de informação ou comportamento 
seja copiado. Por exemplo, quando as pessoas imitam os hábitos ou 
estilos de outras pessoas, quando aprendem outras ideias, ou 
reproduzem obras de arte.  Como os genes, as variantes culturais 
podem ser mais ou menos bem-sucedidas na disseminação da 
população. Eles, portanto, são submetidos à seleção natural e, 
portanto, à evolução (FRANCIS HEYLIGHEN, 1996, p. 13). 
 

O primeiro meme utilizado na internet é datado de 1998, por Joshua Schachter. 

Até os dias de hoje, a utilização dos memes evoluiu. A academia passou a estudar a 

Memética, o estudo da ciência que estuda os memes, que tem como maior objetivo o 

entendimento dos fenômenos virais na comunicação digital, buscando entender os 

comportamentos e a aceitação, possibilitando, assim, uma maior eficiência na 

indústria da propaganda, publicidade e marketing, uma área de conhecimento 

científico ainda a ser desbravada pela academia.  

O estudioso Francis Heylighen (1996) utilizou-se de alguns critérios para 

determinar o que torna um meme bem-sucedido, ou seja, um meme que terá grande 

potencial para viralizar. Segundo esses critérios, há a necessidade, primeiramente, de 

coerência. O meme tem de ter consistência e não se contradizer. O segundo ponto é 

a novidade. Para um meme se eficaz, é necessário haver criatividade, isto é, faz-se 

imprescindível inovar para atrair as pessoas. Logo, os temas devem ser atuais. O 

terceiro aspecto é o da simplicidade. Com um linguajar simples e recursos visuais, um 

meme simples é aquele que não precisa de explicação. É de fácil entendimento e de 

rápida lembrança. Por fim, o quarto ponto é a utilidade individual. O meme deve 

colaborar para seus objetivos pessoais.   
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Ainda que notória na prática cotidiana de agências de comunicação, de 

profissionais e estudantes de marketing e de outros agentes atuantes nas mídias 

sociais digitais contemporâneas, a Memética aplicada ao estudo da apropriação dos 

memes aos propósitos da propaganda, da publicidade e do marketing, especialmente 

no ambiente digital, tem recebido pouca atenção acadêmica. De fato, a produção 

científica centrada nessa temática, especialmente no Brasil, é ainda limitada e pouco 

abrangente. Todavia, os memes cada vez mais fazem parte do dia a dia do universo 

publicitário, fazendo parte de ações de guerrilha no marketing digital. 

Esta pesquisa vem, nesse sentido, buscar contribuir para a interlocução do 

saber prático necessário aos educandos e as possibilidades de aberturas para os 

vários diálogos existentes dentro e fora da sala de aula.  

 

 

3.2 UM RELATO DE EXPERIÊNCIA: MEMES, MÉTODOS E 
MELHORIAS  

 

 

A realidade vivenciada neste trabalhou está muito distante da grande maioria 

das encontradas no Brasil. A experiência que será aqui descrita ocorreu em uma 

instituição de renome e de estrutura educacional e tecnologia diferenciada na qual há 

grande suporte de infraestrutura na área de tecnologia.  

O pressuposto deste trabalho foi avaliar, de forma concreta, os pressupostos 

teóricos de Paulo Freire e sua atuação como um educador. Em função disso, fez-se 

uso de uma rede social, o Facebook, para se estabelecer um diálogo pertinente, 

amoroso e aberto para com os educandos, sendo os memes os recursos escolhidos 

para propiciar, através de humor, um canal de aproximação entre a pesquisadora 

deste trabalho e seus alunos na disciplina Métodos Quantitativos, ministrada no 

primeiro semestre do curso de Publicidade e Propaganda. 

Com base na pesquisa-ação esta pesquisadora buscou, inicialmente, 

documentar e analisar os efeitos relacionados à prática pedagógica que aqui será 

descrita, atendendo ao princípio de sugerir uma ação didática bem sucedida.  . 
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Com a finalidade de conhecer o alunado, um questionário foi realizado no início 

do semestre de 2017 cuidando para que não houvesse qualquer contaminação da 

informação e/ou direcionamento na condução da pesquisa. Logo, a professora não 

conhecia ainda, profundamente, os seus alunos e não existia qualquer diálogo entre 

as partes. Para facilitar e preservar suas identidades, os questionários foram 

respondidos espontaneamente de forma on-line, disponibilizado pelo Facebook e 

compartilhado pela rede de amigos e professores. Ao total, foram coletados 234 

formulários. 

O instrumento de coleta foi composto por 10 perguntas: 8 questões de múltipla 

escolha e 2 questões abertas. Há a seguir as tabulações para exposição das 

conclusões observadas na análise de dados 

 

Fig. 22 Tabulação do resultado gerado a partir da pergunta 1 da pesquisa aplicada durante esta 
dissertação de Mestrado  

(Fonte: Lidiane Christovam) 

 

Na análise da primeira questão, observa-se que as principais palavras que 

remetem à matemática para os alunos são nesta ordem: exercícios, desafio, erro, 

medo, angústia, importância, fracasso e raiva. A grande maioria das palavras 

12,63% 
10,93% 

10,36% 
9,07% 

8,58% 
7,94% 

6,72% 
6,72% 
6,72% 

5,75% 
4,70% 

3,16% 
2,19% 
2,19% 

1,21% 
1,13% 

Exercícios
Desafio

Erro
Treino
Medo

Angústia
Importância
Ansiedade
Fracasso

Raiva
Superação
Progresso
Conquista
Estímulo
Divertido

Êxito

1.	Quando	pensa	na	disciplina	matemática,	quais	palavras	e	
ou	sentimentos	vem	a	sua	cabeça.

frequência	da	resposta
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escolhidas têm um cunho negativo, explicitando, assim, uma associação negativa 

para com o componente curricular matemática. 

Em relação à segunda pergunta, que era dissertativa, estão expostas a seguir 

algumas frases que foram apresentadas com maior frequência: 

 

Q2 - Quais os motivos que te levaram a ter tais sentimentos?  

“Dificuldades com a matéria desde a escola primária” 

“Sempre tive muita dificuldade” 

“Recorrentes notas baixas” 

“Dificuldade para entender e professores não didáticos” 

“Trauma do Ensino Médio” 

“Sempre tive dificuldade com números e minha professora no Ensino Médio era 

assustadora” 

“Sei da importância e superei minhas dificuldades fazendo exercícios” 

 

Analisando a questão anterior, nota-se que a grande maioria dos respondentes 

fez relatos de que a dificuldades sempre os acompanhou e muitos relacionam o medo 

do componente curricular Matemática à falta de didática e ao medo de seus 

professores na vida escolar. Os que relataram posições positivas mencionaram 

entender a importância da matemática na sua vida.   
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Fig. 23 Tabulação do resultado gerado a partir da pergunta 3 da pesquisa aplicada durante esta 
dissertação de Mestrado  

(Fonte: Lidiane Christovam) 

 

Quanto à autoavaliação sobre saber ou não Matemática, 54% dos 

respondentes acreditam que sabem o componente curricular. 

 

 

Fig. 24 Tabulação do resultado gerado a partir da pergunta 4 da pesquisa aplicada durante esta 
dissertação de Mestrado  

(Fonte: Lidiane Christovam) 

 

54% 
46% 

3.	Você	acredita	que	sabe	matemática?

SIM NÃO

72% 

28% 

4.	Quando	se	trata	de	matemática,	você	tem	
"medo"	do	conteúdo?

Sim Não
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Em relação ao medo do conteúdo, 74% confirmam que sentem medo. Explica-

se que, ao responder que não havia medo, a pesquisa, para esse aluno, era finalizada.  

 

 

 
Fig. 25 Tabulação do resultado gerado a partir da pergunta 5 da pesquisa aplicada durante esta 

dissertação de Mestrado  
(Fonte: Lidiane Christovam) 

 

A falta de habilidade em fazer as operações básicas principais não é a causa 

da maior insegurança para 51% dos alunos pesquisados. Contudo, observa-se que a 

diferença nessa investigação ficou muito pequena entre o sim e o não, praticamente 

havendo, assim, um empate técnico entre as opções. 

 

 

 

 

 

 

 

49% 51% 

5.	Caso	tenha	insegurança	em	relação	aos	conteúdos	de	
matemática,	você	acredita	que	isso	está	relacionado	a	
falta	de	habilidade	em	fazer	as	operações	básicas	(soma,	
subtração,	multiplicação,	divisão	e	porcentagem)?

Sim Não
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Fig. 26 Tabulação do resultado gerado a partir da pergunta 6 da pesquisa aplicada durante esta 

dissertação de Mestrado  
(Fonte: Lidiane Christovam) 

 

Por meio da questão 6, percebe-se, com maior clareza, que o medo 

mencionado nas respostas está muito mais relacionado ao entendimento dos 

conceitos, com 81% das respostas. 

 

 
Fig. 27 Tabulação do resultado gerado a partir da pergunta 7 da pesquisa aplicada durante esta 

dissertação de Mestrado  
(Fonte: Lidiane Christovam) 

81% 

19% 

6.	Você	acredita	que	esse	"medo"	está	
relacionado	ao	entendimento	dos	conceitos?

Sim Não

93% 

7% 

7.	Para	entender	um	conteúdo	de		matemática	é	
primordial	mostrar	a	aplicação	do	conteúdo?

Sim Não
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Com os resultados da questão 7, ficou explicitada a importância da aplicação 

do conteúdo para um bom entendimento. Foi apontada com 93% a importância desse 

fator. 

 

 

 
Fig. 28 Tabulação do resultado gerado a partir da pergunta 8 da pesquisa aplicada durante esta 

dissertação de Mestrado  
(Fonte: Lidiane Christovam) 

 

Dos entrevistados, 59% sabiam que trabalhariam com informações numéricas 

no curso de Publicidade e Propaganda. 

Posteriormente, foi questionada a expectativa gerada sobre o componente 

curricular Matemática. As principais respostas apresentadas foram: 

 

 

 

 

 

 

59% 

8. Ao ingressar no curso de Publicidade e
Propaganda, você sabia que iria cursar disciplinas
relacionadas aos conteúdos de matemática?

Sim Não
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Q9 - Qual a sua expectativa sobre esse conteúdo? Discorra sobre seus anseios.  

 “Aprender o suficiente para entrar no mercado de trabalho” 

“Acredito que terei dificuldades, mas procurarei estudar e fazer mais exercícios” 

“Aprender conceitos que serão aplicados no dia a dia.” 

“Temo em não conseguir me sair bem ou não entender a matéria” 

“Não entendia a necessidade até começar a aula” 

“Superar os meus medos” 

 

 Por fim, questionou-se se a relação entre professores e alunos influencia no 

processo de ensino-aprendizagem: 

 

 

 
Fig. 29 Tabulação do resultado gerado a partir da pergunta 10 da pesquisa aplicada durante esta 

dissertação de Mestrado  
(Fonte: Lidiane Christovam) 

 

Com 93% das respostas positivas, a importância da relação professor aluno 

aqui foi confirmada. 

Por meio dos questionários apresentados, fica claro nesta amostra que os 

exercícios, o desafio, o erro, o medo, a angústia, a importância, o fracasso e a raiva 

97% 

3% 

10.	A	relação	que	se	estabelece	entre	professor	e	
alunos	tem	influência	na	sua	aprendizagem?

SIM NÃO
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são os sentimentos dos educandos em relação ao conteúdo de Matemática e que tais 

sentimentos vêm desde a Educação Básica, sendo que muitos estudantes 

esclareceram que sempre apresentaram dificuldades. Alguns chegaram a colocar que 

não tiveram professores com uma boa didática e sempre entenderam a disciplina 

como algo complicado e difícil. 

 Os entrevistados reconhecem a importância da Matemática para a vida pessoal 

diária e para a profissão. Acreditam que as dificuldades estão relacionadas à parte 

conceitual e não à parte instrumental (com as operações básica). Além disso, apontam 

que é de extrema importância mostrar a aplicação do conteúdo para entender o que 

se aprende.  

 Em sua grande maioria, também afirmaram saber que cursariam disciplinas 

relacionadas à Matemática no curso de Publicidade e Propaganda e têm a clareza da 

importância do conteúdo. Acreditam, ainda, que terão dificuldades para passar e 

entender a matéria, mas buscam superar os seus medos.  

 Ademais, destaca-se o fato de os respondentes considerarem a relação 

professor-aluno um fator de total influência para seu aprendizado. 

 De posse desta pesquisa, pôde-se entender as marcas individuais que a 

matemática infundiu nos educandos.  

  Destaque deve ser dado às palavras “exercícios”, “medo” e “fracasso”, 

claramente marcadas nos educandos como expressões claras de uma educação 

bancária ainda vivenciada nos bancos escolares, uma educação que oprime, que os 

torna reféns dos erros. Alguns até demonstraram elaborar melhor essa questão e 

transformar no decorrer da sua vida tudo isso em “desafios”, mas, na grande maioria 

dos casos, esses sentimentos são guardados de forma amarga com o sentimento 

“raiva”. 

 Na prática, a continuação da vida estudantil permanecerá impregnada por 

esses sentimentos caso o ciclo não se rompa. É o que os alunos colocam já que o 

novo antes de ser apresentado já lhes remete a uma existência de medo e angústia. 

Nesse cenário, o educando já apresenta maturidade e começa a discernir a 

importância e a aplicabilidade do conteúdo de Matemática na vida profissional que 

almeja e consegue relacioná-la aos problemas do dia a dia, possibilitando ao professor 
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fazer uso desse entendimento para sensibilizar e mostrar a importância desse 

componente curricular. 

O aluno, agora mais maduro, espera do professor uma relação interpessoal e 

mostra com os resultados obtidos por meio dos questionários que essa relação é 

importante para se fazer entender. 

Tendo os pontos importantes a serem trabalhados, buscou-se criar estratégias 

para alterar os três eixos apresentados abaixo, para assim desenvolver um trabalho 

em função do qual, além do conteúdo, os educandos pudessem progredir em sua 

carreira acadêmica e profissional sem as marcas deixadas no passado. Almejou-se, 

portanto: 

- Mudar os sentimentos de medo e angústia relacionados ao componente curricular 

Matemática; 

- Buscar o entendimento do quanto a disciplina é importante para a vida profissional 

e pessoal e 

- Fazer uso da relação professor-aluno como uma ponte para o bom entendimento do 

conteúdo. 

Para isso, a pesquisadora desta dissertação de Mestrado criou uma estratégia 

que uniu a tecnologia, por meio do Facebook, ao espírito colaborativo, ao humor, e foi 

desenvolvida a “temporada de memes”. 

A temporada de memes era composta por ações colaborativas entre a 

professora do componente curricular Métodos Quantitativos e seus alunos do primeiro 

semestre do curso de Publicidade e Propaganda. Quando foi aberta a temporada, que 

aconteceu durante a semana de provas, a professora colocou um post no Facebook 

falando sobre a temporada dos memes, dizendo que todos que desejassem participar 

poderiam trabalhar nos temas disponibilizados inbox: 
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Fig. 30 Post inicial da temporada de memes  
(Fonte: Lidiane Christovam) 

 

Logo que a docente publicou o post de abertura da temporada de memes, foi 

possível visualizar vários comentários dos alunos no perfil da página pessoal da 

professora, criadora do projeto: 

 

 

Fig. 31 Comentários sobre o post em que era aberta a temporada de memes  
(Fonte: Lidiane Christovam)  

 

Os temas da temporada de memes foram selecionados em função de assuntos 

bem atuais e poderiam ser agregadas outras sugestões. Na ocasião, por exemplo, 

surgiram as seguintes temáticas:  
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- as delações premiadas que invadiram o cenário político brasileiro; 

- as investigações sobre o ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva; 

- as manifestações de rua contra o governo federal; 

- o JUCA (jogos universitários esportivos entre diversas universidades do Estado de 

São Paulo) e 

- a premiação do OSCAR.  

 Seguem alguns exemplos de memes criados durante o projeto: 

 

 

Fig. 32 Publicação de aluno durante a temporada de memes 
(Fonte: Lidiane Christovam) 
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Fig. 33 Publicação de aluno durante a temporada de memes 
(Fonte: Lidiane Christovam) 

 

 

 

Fig. 34 Publicação de aluno durante a temporada de memes 
(Fonte: Lidiane Christovam) 

 

É importante explicar que, desde o início da temporada de memes, os alunos 

e a professora tinham o critério de selecionar ou ajustar caso algum meme tivesse 

conteúdo impróprio, escrita ortográfica errada e/ou colocações de caráter 

preconceituoso. Trata-se, portanto, de um outro ponto positivo do projeto, além do 

objetivo de aproximar docente e discentes. Assim, era possível, também, levar os 

alunos a refletir o que era ou não adequado para ser postado. Não se tratava de 

censura, mas, sim, de reflexão, bom senso, respeito e bem-estar coletivo. 



 99 

Posteriormente, a educadora, pesquisadora desta dissertação de Mestrado, 

publicava memes sempre com o intuito de se aproximar dos estudantes. Como o 

componente curricular Métodos Quantitativos, calcado em conteúdos matemáticos, 

sempre gerava medo nos alunos ingressantes em função do receio adquirido na 

Educação Básica, a professora percebeu que só conseguiria atingir bons resultados 

com os educandos se a relação entre ambos fosse amorosa e dialógica, como a 

proposta por Freire (2005).  

 

 

Fig. 35 Publicação de aluno durante a temporada de memes  

(Fonte: Lidiane Christovam) 
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Fig. 36 Publicação de aluno durante a temporada de memes  

(Fonte: Lidiane Christovam) 

 

 

 

Fig. 37 Publicação de aluno durante a temporada de memes  

(Fonte: Lidiane Christovam) 
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Fig. 38 Publicação de aluno durante a temporada de memes  

(Fonte: Lidiane Christovam) 

 

 

Fig. 39 Publicação de aluno durante a temporada de memes  

(Fonte: Lidiane Christovam) 
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Fig. 40 Publicação de aluno durante a temporada de memes  

(Fonte: Lidiane Christovam)  
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Fig. 41 Publicação de aluno durante a temporada de memes  

(Fonte: Lidiane Christovam)  
 

As postagens aconteciam durante todo o semestre, mas eram intensificadas 

durante a semana da Prova 1, Prova 2, Prova Substitutiva, Prova Final e de correção 

das avaliações. Ao longo do semestre, era possível verificar que o objetivo da 

professora fora atingido e que a aproximação entre docente e discentes tinha ocorrido 

de forma saudável e divertida, como mostra o post a seguir em que um aluno 

estabeleceu relação entre a figura da professora e outros elementos: 
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Fig. 42 Publicação de aluno durante a temporada de memes  

(Fonte: Lidiane Christovam) 

 

Ao se analisar também os comentários dos alunos depois da postagem em que 

foi criado o meme sobre a professora, nota-se que havia amizade e carinho entre 

docente e discentes. 

Além disso, é importante notar, ainda, que a atividade docente, que é composta 

de tarefas árduas, como a correção das provas, tornou-se mais prazerosa também 

para a educadora que aproveitava os momentos de checagem da aprendizagem dos 

alunos para postar memes divertidos produzidos por ela própria. 
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Fig. 43 Publicação da professora minutos antes da correção das provas de uma de suas turmas  

(Fonte: Lidiane Christovam) 

 

 

Fig. 44 Publicação de aluno durante a temporada de memes  

(Fonte: Lidiane Christovam) 

 



 106 

Logo depois das postagens da professora, era possível visualizar vários 

comentários de alunos que, mais uma vez, demonstravam humor e carinho pela 

educadora, mesmo esta sendo a responsável por um dos componentes curriculares 

que mais causa angústia nos educandos: 

 

 

Fig. 45 Comentários dos alunos no post da professora sobre o momento de correção de provas  

(Fonte: Lidiane Christovam)  
 

 Por fim, é interessante comentar que outros professores, colegas de trabalho 

da pesquisadora desta pesquisa, também faziam comentários sobre a prática de 

aproximação entre alunos e professora: 
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Fig. 46 Postagem de uma professora da mesma instituição onde a pesquisadora trabalha  

(Fonte: Lidiane Christovam)  
 

 E mais uma vez comentários amorosas dirigidos à pesquisadora eram 

visualizados:  

 

Fig. 47 Comentários dos alunos após o post de homenagem à professora pesquisadora. 
 (Fonte: Lidiane Christovam) 
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Fig. 48 Comentários dos alunos após o post de homenagem à professora pesquisadora.  
 (Fonte: Lidiane Christovam) 

 

 

 Evidentemente, as dúvidas sobre o componente curricular Métodos 

Quantitativos continuavam, o receio tradicional antes das provas também. Porém, a 

aproximação entre professora e alunos fez com que o processo ensino-aprendizagem 

dos conteúdos se tornasse mais saudável, adequado e lúdico.  

 Se grande parte dos professores refletirem sobre sua prática e criarem 

estratégias dialógicas e amorosas, como a proposta por Freire (2005), talvez, a 

educação brasileira comece a dar os primeiros passos rumo a um real 

desenvolvimento e crescimento do processo de ensino-aprendizagem. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Enquanto os não oprimidos que se encontram em 
mesmas condições dos opressores não 
defenderem os oprimidos, nada mudará neste 
mundo. É preciso que: 
Brancos defendam Negros. 
Héteros defendam Gays. 
Cidadãos (Naturais) defendam imigrantes. 
Ricos defendam Pobres. 
Homens defendam Mulheres. 
Professores defendam Alunos.  
Proprietários defendam Inquilinos. 
Empresários defendam operários.  
Quem tem privilégios precisa defender quem não 
os tem.  
“Ficar neutro” ou “não querer se meter” é apoiar o 
Opressor.  

(Paulo Lima em post do Facebook) 
 

 
 Como todo trabalho, esta pesquisa construiu-se aos poucos. Durante a 

confecção desta dissertação de Mestrado, muitas mudanças ocorreram no país e é 

necessário pontuar algumas ocorrências, pois elas tiveram grande influência na 

elaboração da pesquisa. 

Nesse processo de construção e desconstrução da dissertação, o Brasil 

passou por crises políticas (troca de Presidência da República e escândalos com uma 

grande quantidade de políticos) e mudanças profundas no contexto trabalhista (uma 

nova legislação foi aprovada na data de 12 de agosto de 2017). 

Esses acontecimentos, que ocorreram durante o processo de escrita, têm 

interferência em grande parte dos panoramas apresentados no capítulo 2, mais 

especificamente no item 2.2. Também durante esse processo de redação da 

dissertação, houve algumas audiências públicas e consultas públicas sobre a nova 

reformulação do Ensino Médio brasileiro, prevista para ser implantada em 2021.  

Todas essas alterações externas à pesquisa contribuíram para grandes 

reflexões que Paulo Freire em sua jornada e história já nos apontava com sabedoria 

e simplicidade em seus inúmeros trabalhos.  

Ficou clara, portanto, a importância da leitura consciente das palavras e do 

mundo. No atual mundo conectado, onde os veículos de informação acabam por 
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publicar “verdades” segundo um único ponto de vista, fazem-se necessários, cada dia 

mais, o diálogo e a reflexão dentro e fora da sala de aula. Para se formar leitores 

conscientes, é indispensável auxiliar os alunos a terem uma leitura de mundo racional 

e coerente e, para que estes venham a ter uma opinião, é imprescindível formá-los 

verdadeiramente. Isso, contudo, só será possível por meio de uma educação 

libertadora, amorosa e dialogada. 

Com os saberes de Freire (2005) e a convicção de que a educação deve ser 

libertadora, amorosa e dialogada, esse trabalho levou sua pesquisadora a acreditar 

na relação aluno-professor, aquela relação, construída no dia a dia da sala de aula, 

que acontece entre esses dois seres: uma relação de confiança, de parceria e de 

muito envolvimento.  

Na Introdução deste trabalho, já foi anunciado que, com base nos pressupostos 

teóricos da educação dialógica de Freire e no uso das Tecnologias da Informação e 

da Comunicação (TIC), seria aqui proposta uma estratégia de maior aproximação 

entre educadores e educandos, para que tanto o discurso professoral quanto a prática 

didático-metodológica conseguissem maior êxito ao longo do processo de ensino-

aprendizagem. 

Esta dissertação de Mestrado, portanto, buscou mostrar que, mesmo no Ensino 

Superior, a atuação do professor em nada deve se diferenciar daquelas reflexões 

oferecidas por Paulo Freire, pois seu princípio básico está no alicerce do 

comprometimento do educador para com o educando.  

Em função desse comprometimento docente, buscam-se as mais diversas 

formas de dialogar com os educandos. Foi também em função desse compromisso 

com a educação, que a experiência didática aqui apresentada fez uso das Tecnologias 

da Informação e da Comunicação, apropriando-se de uma rede social para 

estabelecer esse diálogo entre a docente-pesquisadora e seus discentes, diálogo este 

que ocorreu de forma efetiva e que gerou, além de aproximação e afeto entre 

educadora e educandos, maior êxito no processo de ensino-aprendizagem dos 

conteúdos do componente curricular Métodos Quantitativos, ministrado para 

graduandos do primeiro semestre do Curso de Publicidade e Propaganda. 

Trabalhar com educação é se reinventar diariamente. É não deixar as 

animosidades da vida cotidiana estragarem o que virá, é munir-se de perseverança e 
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resiliência a cada novo dia, sem martírio, porque a cada novo dia o professor e o aluno 

transformam-se.  

Mesmo com mudanças que sempre virão, a sala de aula continua o local ideal 

para que tais mudanças sejam discutidas e outras possam ser plantadas. A educação 

é e será sempre o maior instrumento contra toda e qualquer opressão e desigualdade. 

As mudanças, muitas vezes, são sutis, mas acontecem. Discuti-las auxiliam os 

educandos no processo de compreensão e solidificam as relações entre professor e 

alunos. Essa relação pode transcender o tempo e, como a vida e as experiências têm 

mostrado à pesquisadora desta dissertação, também pode existir para a vida toda.  

Durante a carreira escolar, muitas são as estratégias para cativar e envolver os 

alunos, algumas bem-sucedidas e o dobro pelo menos malsucedidas. Perseverar será 

sempre a chave do sucesso. Quando um indivíduo se torna verdadeiramente 

professor, deve compreender que acreditar no futuro será uma característica que ele 

carregará para sempre. 

A experiência que foi aqui relatada não é nem foi estável, até porque o mundo 

continua em movimento. O que hoje foi uma boa estratégia não necessariamente o 

será, para sempre, principalmente por fazer uso de tecnologias, que se modificam em 

uma velocidade cada vez maior. 

Contudo, a proposta aqui relatada foi considerada digna de ser socializada 

porque trouxe à docente-pesquisadora grande êxito dentro e fora da sala de aula. 

Possibilitou enveredar por caminhos desconhecidos no uso da tecnologia e permitiu, 

também, colher, sem essa pretensão, afetos e declarações de carinho e parceria, que 

foram revigorantes tanto para os educandos quanto para a educadora. Em resumo, a 

variação de estratégias é um caminho a ser trilhado por todo professor que busque 

sempre a qualidade em seu trabalho, ainda que os caminhos a serem percorridos 

carreguem não só certezas, mas também riscos. 

Quando o ser humano se sente ouvido, contemplado, percebe que faz parte de 

algo. Com os memes foi assim. Erros simples, que são naturais no início do processo 

de ensino-aprendizagem, foram levados para o Facebook com humor. A docente e os 

discentes riam e trocaram comentários dentro da rede. Essa experiência rica levou os 

alunos a perceberem que aquele momento não era exclusivo deles e que muitos 

passaram por aquela situação. Dessa forma, os alunos sentiram-se reconhecidos e a 
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disciplina, por muitos vista como uma barreira de difícil transposição, passou a ser 

melhor recebida.  

Usando uma estrofe de Vinicius de Moraes, da Canção da Benção, pode-se 

traçar um paralelo. De acordo com o poeta-cantor: 

 
Mas pra fazer um samba com beleza 
É preciso um bocado de tristeza 
É preciso um bocado de tristeza 
Senão, não se faz um samba não 
 

 

Mesmo com todo o panorama político e educacional com que os professores 

brasileiros irão se defrontar em um futuro tão próximo, não se deve perder o 

encantamento e a beleza da profissão docente. É fundamental lembrar, nesse difícil 

momento, que é em meio a mudanças que ocorre a renovação, que as pessoas se 

reinventam. 

Este trabalho foi calcado na experiência de quem acredita e tem o compromisso 

de educar, com muito amor e diálogo, a todos com quem vier a encontrar. 
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ANEXO 

 

DECRETO Nº 9.057, DE 25 DE MAIO DE 2017 

Regulamenta o art. 80 da Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e 
bases da educação nacional. 

 
     O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 
84, caput, incisos IV e VI, alínea "a", da Constituição, e tendo em vista o disposto no 
art. 80 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, na Lei nº 10.861, de 14 de abril 
de 2004 e na Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, 

     DECRETA:  
 

CAPÍTULO I  
DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
 
     Art. 1º Para os fins deste Decreto, considera-se educação a distância a 
modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de 
ensino e aprendizagem ocorra com a utilização de meios e tecnologias de 
informação e comunicação, com pessoal qualificado, com políticas de acesso, com 
acompanhamento e avaliação compatíveis, entre outros, e desenvolva atividades 
educativas por estudantes e profissionais da educação que estejam em lugares e 
tempos diversos.  
 
     Art. 2º A educação básica e a educação superior poderão ser ofertadas na 
modalidade a distância nos termos deste Decreto, observadas as condições de 
acessibilidade que devem ser asseguradas nos espaços e meios utilizados.  
 
     Art. 3º A criação, a organização, a oferta e o desenvolvimento de cursos a 
distância observarão a legislação em vigor e as normas específicas expedidas pelo 
Ministério da Educação.  
 
     Art. 4º As atividades presenciais, como tutorias, avaliações, estágios, práticas 
profissionais e de laboratório e defesa de trabalhos, previstas nos projetos 
pedagógicos ou de desenvolvimento da instituição de ensino e do curso, serão 
realizadas na sede da instituição de ensino, nos polos de educação a distância ou 
em ambiente profissional, conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais.  
 
     Art. 5º O polo de educação a distância é a unidade acadêmica e operacional 
descentralizada, no País ou no exterior, para o desenvolvimento de atividades 
presenciais relativas aos cursos ofertados na modalidade a distância.  
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     Parágrafo único. Os polos de educação a distância deverão manter infraestrutura 
física, tecnológica e de pessoal adequada aos projetos pedagógicos ou de 
desenvolvimento da instituição de ensino e do curso.  
 
     Art. 6º Compete ao Ministério da Educação, em articulação com os órgãos e as 
entidades a ele vinculados:  
 
     I - o credenciamento e o recredenciamento de instituições de ensino dos 
sistemas de ensino federal, estaduais e distrital para a oferta de educação superior 
na modalidade a distância; e  
 
     II - a autorização, o reconhecimento e a renovação de reconhecimento de cursos 
superiores na modalidade a distância de instituições de ensino integrantes do 
sistema federal de ensino, respeitadas as prerrogativas de autonomia.  
 
     Art. 7º Os sistemas de ensino, em regime de colaboração, organizarão e 
manterão abertos ao público os dados e atos referentes a:  
 
     I - credenciamento e recredenciamento institucional para oferta de cursos na 
modalidade a distância;  
 
     II - autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos na 
modalidade a distância; e  
 
     III - resultados dos processos de avaliação e de supervisão da educação na 
modalidade a distância.  
 
 
CAPÍTULO II  
DA OFERTA DE CURSOS NA MODALIDADE A DISTÂNCIA 
NA EDUCAÇÃO BÁSICA 
 
 
     Art. 8º Compete às autoridades dos sistemas de ensino estaduais, municipais e 
distrital, no âmbito da unidade federativa, autorizar os cursos e o funcionamento de 
instituições de educação na modalidade a distância nos seguintes níveis e 
modalidades:  
 
     I - ensino fundamental, nos termos do § 4º do art. 32 da Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996;  
 
     II - ensino médio, nos termos do § 11 do art. 36 da Lei nº 9.394, de 1996;  
 
     III - educação profissional técnica de nível médio;  
 
     IV - educação de jovens e adultos; e  
 
     V - educação especial.  
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     Art. 9º A oferta de ensino fundamental na modalidade a distância em situações 
emergenciais, previstas no § 4º do art. 32 da Lei nº 9.394, de 1996, se refere a 
pessoas que:  
 
     I - estejam impedidas, por motivo de saúde, de acompanhar o ensino presencial;  
 
     II - se encontrem no exterior, por qualquer motivo;  
 
     III - vivam em localidades que não possuam rede regular de atendimento escolar 
presencial;  
 
     IV - sejam transferidas compulsoriamente para regiões de difícil acesso, incluídas 
as missões localizadas em regiões de fronteira;  
 
     V - estejam em situação de privação de liberdade; ou  
 
     VI - estejam matriculadas nos anos finais do ensino fundamental regular e 
estejam privadas da oferta de disciplinas obrigatórias do currículo escolar.  
 
     Art. 10. A oferta de educação básica na modalidade a distância pelas instituições 
de ensino do sistema federal de ensino ocorrerá conforme a sua autonomia e nos 
termos da legislação em vigor.  
 
 
CAPÍTULO III  
DA OFERTA DE CURSOS NA MODALIDADE A DISTÂNCIA 
NA EDUCAÇÃO SUPERIOR 
 
 
     Art. 11. As instituições de ensino superior privadas deverão solicitar 
credenciamento para a oferta de cursos superiores na modalidade a distância ao 
Ministério da Educação.  
 
     § 1º O credenciamento de que trata o caput considerará, para fins de avaliação, 
de regulação e de supervisão de que trata a Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, a 
sede da instituição de ensino acrescida dos endereços dos polos de educação a 
distância, quando previstos no Plano de Desenvolvimento Institucional e no Projeto 
Pedagógico de Curso.  
 
     § 2º É permitido o credenciamento de instituição de ensino superior 
exclusivamente para oferta de cursos de graduação e de pós-graduação lato 
sensu na modalidade a distância.  
 
     § 3º A oferta de curso de graduação é condição indispensável para a 
manutenção das prerrogativas do credenciamento de que trata o § 2º.  
 
     § 4º As escolas de governo do sistema federal credenciadas pelo Ministério da 
Educação para oferta de cursos de pós-graduação lato sensu poderão ofertar seus 
cursos nas modalidades presencial e a distância.  
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     § 5º As escolas de governo dos sistemas estaduais e distrital deverão solicitar 
credenciamento ao Ministério da Educação para oferta de cursos de pós-
graduação lato sensu na modalidade a distância.  
 
     Art. 12. As instituições de ensino superior públicas dos sistemas federal, 
estaduais e distrital ainda não credenciadas para a oferta de cursos superiores na 
modalidade a distância ficam automaticamente credenciadas, pelo prazo de cinco 
anos, contado do início da oferta do primeiro curso de graduação nesta modalidade, 
condicionado à previsão no Pl ano de Desenvolvimento Institucional.  
 
     Parágrafo único. As instituições de ensino de que trata o caput ficarão sujeitas ao 
recredenciamento para oferta de educação na modalidade a distância pelo Ministério 
da Educação, nos termos da legislação específica.  
 
     Art. 13. Os processos de credenciamento e recredenciamento institucional, de 
autorização, de reconhecimento e de renovação de reconhecimento de cursos 
superiores na modalidade a distância serão submetidos à avaliação in loco na sede 
da instituição de ensino, com o objetivo de verificar a existência e a adequação de 
metodologia, de infraestrutura física, tecnológica e de pessoal que possibilitem a 
realização das atividades previstas no Plano de Desenvolvimento Institucional e no 
Projeto Pedagógico de Curso.  
 
     Parágrafo único. Os processos previstos no caput observarão, no que couber, a 
disciplina processual aplicável aos processos regulatórios da educação superior em 
geral, nos termos da legislação específica e das normas expedidas pelo Ministério 
da Educação.  
 
     Art. 14. As instituições de ensino credenciadas para a oferta de educação 
superior na modalidade a distância que detenham a prerrogativa de autonomia dos 
sistemas de ensino federal, estaduais e distrital independem de autorização para 
funcionamento de curso superior na modalidade a distância.  
 
     Parágrafo único. Na hipótese de que trata o caput, as instituições de ensino 
deverão informar o Ministério da Educação quando da oferta de curso superior na 
modalidade a distância, no prazo de sessenta dias, contado da data de criação do 
curso, para fins de supervisão, de avaliação e de posterior reconhecimento, nos 
termos da legislação específica.  
 
     Art. 15. Os cursos de pós-graduação lato sensu na modalidade a distância 
poderão ter as atividades presenciais realizadas em locais distintos da sede ou dos 
polos de educação a distância.  
 
     Art. 16. A criação de polo de educação a distância, de competência da instituição 
de ensino credenciada para a oferta nesta modalidade, fica condicionada ao 
cumprimento dos parâmetros definidos pelo Ministério da Educação, de acordo com 
os resultados de avaliação institucional.  
 
     § 1º As instituições de ensino deverão informar a criação de polos de educação a 
distância e as alterações de seus endereços ao Ministério da Educação, nos termos 
a serem estabelecidos em regulamento.  
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     § 2º A extinção de polo de educação a distância deverá ser informada ao 
Ministério da Educação após o encerramento de todas as atividades educacionais, 
assegurados os direitos dos estudantes matriculados e da comunidade acadêmica.  
 
     Art. 17. Observado o disposto no art. 14, os pedidos de autorização, de 
reconhecimento e de renovação de reconhecimento de cursos superiores na 
modalidade a distância, ofertados nos limites dos Estados e do Distrito Federal nos 
quais estejam sediadas as instituições de ensino dos sistemas estaduais e distrital, 
deverão tramitar nos órgãos competentes de âmbito estadual ou distrital, conforme o 
caso, aos quais caberá a supervisão das instituições de ensino.  
 
     Parágrafo único. Os cursos das instituições de ensino de que trata o caput cujas 
atividades presenciais forem realizadas fora do Estado da sede da instituição de 
ensino, estarão sujeitos à regulamentação do Ministério da Educação.  
 
     Art. 18. A oferta de programas de pós-graduação stricto sensu na modalidade a 
distância ficará condicionada à recomendação da Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior - Capes, observadas as diretrizes e os pareceres do 
Conselho Nacional de Educação.  
 
     Art. 19. A oferta de cursos superiores na modalidade a distância admitirá regime 
de parceria entre a instituição de ensino credenciada para educação a distância e 
outras pessoas jurídicas, preferencialmente em instalações da instituição de ensino, 
exclusivamente para fins de funcionamento de polo de educação a distância, na 
forma a ser estabelecida em regulamento e respeitado o limite da capacidade de 
atendimento de estudantes.  
 
     § 1º A parceria de que trata o caput deverá ser formalizada em documento 
próprio, o qual conterá as obrigações das entidades parceiras e estabelecerá a 
responsabilidade exclusiva da instituição de ensino credenciada para educação a 
distância ofertante do curso quanto a:  
 
     I - prática de atos acadêmicos referentes ao objeto da parceria;  
 
     II - corpo docente;  
 
     III - tutores;  
 
     IV - material didático; e  
 
     V - expedição das titulações conferidas.  
 
     § 2º O documento de formalização da parceria de que trata o § 1º, ao qual deverá 
ser dada ampla divulgação, deverá ser elaborado em consonância com o Plano de 
Desenvolvimento Institucional de cada instituição de ensino credenciada para 
educação a distância.  
 
     § 3º A instituição de ensino credenciada para educação a distância deverá 
manter atualizadas junto ao Ministério da Educação as informações sobre os polos, 
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a celebração e o encerramento de parcerias, na forma a ser estabelecida em 
regulamento, a fim de garantir o atendimento aos critérios de qualidade e assegurar 
os direitos dos estudantes matriculados.  
 
 
CAPÍTULO IV  
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
 
     Art. 20. Os órgãos competentes dos sistemas de ensino poderão, 
motivadamente, realizar ações de monitoramento, de avaliação e de supervisão de 
cursos, polos ou instituições de ensino, observada a legislação em vigor e 
respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa.  
 
     Art. 21. O disposto neste Decreto não afasta as disposições específicas 
referentes aos sistemas públicos de educação a distância, à Universidade Aberta do 
Brasil e à Rede e-Tec Brasil.  
 
     Art. 22. Os atos de credenciamento para a oferta exclusiva de cursos de pós-
graduação lato sensu na modalidade a distância concedidos a instituições de ensino 
superior serão considerados também para fins de oferta de cursos de graduação 
nesta modalidade, dispensado novo credenciamento ou aditamento.  
 
     Art. 23. Os processos de credenciamento para oferta de educação a distância e 
de autorização de cursos a distância vinculados, em tramitação na data de 
publicação deste Decreto, cujas avaliações in loco na sede tenham sido concluídas, 
terão a fase de análise finalizada pela Secretaria competente no Ministério da 
Educação.  
 
     § 1º Os processos de autorização de cursos a distância vinculados de que trata 
o caput protocolados por instituições de ensino detentoras de autonomia, sem 
avaliação in loco realizada na sede, serão arquivados e a autorização ficará a cargo 
da instituição de ensino, após o credenciamento.  
 
     § 2º Nos processos mencionados no caput, somente serão considerados para 
fins de credenciamento de polos de educação a distância os endereços nos quais a 
avaliação in loco tenha sido realizada, e aqueles não avaliados serão arquivados, 
sem prejuízo de sua posterior criação pela instituição de ensino, conforme o disposto 
no art. 16.  
 
     § 3º O disposto no § 2º se aplica, no que couber, aos processos de aditamento 
de credenciamento de polos de educação a distância em tramitação na data de 
publicação deste Decreto.  
 
     § 4º Eventuais valores de taxas recolhidas para avaliações não realizadas ficarão 
disponíveis para utilização em outros processos de avaliação referentes à mesma 
instituição de ensino.  
 
     § 5º As instituições de ensino poderão optar pelo não arquivamento dos 
endereços não avaliados, na forma a ser estabelecida em regulamento.  
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     Art. 24. Ficam revogados:  
 
     I - o Decreto nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005; e  
 
     II - o art. 1º do Decreto nº 6.303, de 12 de dezembro de 2007.  
 
     Art. 25. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

     Brasília, 25 de maio de 2017; 196º da Independência e 129º da República. 

MICHEL TEMER  
José Mendonça Bezerra Filho 

 
 


