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RESUMO 

 

No universo do estudo da linguagem, as discussões a respeito das implicações 

discursivas envolvidas nas manifestações textuais orais e escritas são constantes, 

defendendo-se que o domínio do idioma, por parte de seus falantes, deve ultrapassar 

os limites da materialidade linguística e adentrar o campo da produção de sentidos. 

Isso porque compreender-se e fazer-se compreendido acerca de suas percepções e 

intenções no mundo consiste, desde os primórdios da humanidade, em prática de 

fundamental importância para o progresso do ser humano. Nesse processo, a 

linguagem, em sua abrangência multifacetada, é protagonista. Assim, a partir de tais 

concepções teóricas, a presente pesquisa, um Estudo de Caso, apresenta 

experiências que buscam desenvolver, em aulas de leitura e produção textual em 

Língua Portuguesa, além do conteúdo programático, as habilidades emocionais, 

sociais e afetivas do educando, na contribuição ativa para a formação de cidadãos 

críticos, ecumênicos e solidários, e tem por objetivo geral identificar de que maneira 

tais estratégias podem estimular essa formação integral na Educação Básica. Para 

tal, apresentam-se práticas didático-pedagógicas levadas a efeito na realidade de uma 

escola de Educação Básica, o Instituto de Educação José de Paiva Netto (IEJPN), 

localizado em São Paulo/SP, Brasil, a partir da aplicação do Método de Aprendizagem 

por Pesquisa Racional, Emocional e Intuitiva (MAPREI), ferramenta pedagógica 

desenvolvida pela referida Instituição de Ensino que, com a utilização de 

diversificadas estratégias agregadoras, busca contribuir com o desenvolvimento e a 

formação integral dos educandos e promover, entre outros aspectos, o protagonismo 

dos estudantes na construção do saber e no esforço pela transformação de suas 

realidades pessoais e coletivas. 

 

Palavras-chave: Língua Portuguesa; Educação; Práticas docentes; MAPREI. 
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ABSTRACT 

 

In the study of language, discussions about the discourse implications involved in oral 

and written communication are constantly present. One defends that language 

proficiency of its speakers must surpass the limits of the linguistic materiality and enter 

the field of the production of meaning. This is because to understand and be 

understood regarding their perceptions and intentions consists, from the very 

beginning of humanity, in a practice of fundamental importance for the progress of 

human beings. Language, with its broad scope, is the protagonist in this process. 

Therefore, based on such theoretical concepts, this research, a case study, presents 

experiences that seek to develop, in Portuguese reading and writing classes—besides 

the content of a syllabus—the emotional, social, and affective skills of the students, 

contributing effectively to the formation of ecumenical and solidary citizens who have 

critical thinking skills. This study has as main objective to identify in what way such 

strategies can encourage students’ complete formation in Primary Education. To this 

end, this research will present didactic and pedagogical practices carried out in a 

Primary Education school, the José de Paiva Netto Educational Institute (IEJPN), 

located in São Paulo, Brazil, in which the Learning Method through Rational-

Emotional-Intuitive Research (MAPREI, in Portuguese) is applied. This is a 

pedagogical tool developed by the aforementioned school that, with the use of different 

strategies, contributes to the development and complete education of its students and 

promotes, among other aspects, their leadership in the construction of knowledge and 

in the effort to transform their personal and collective realities. 

 

Keywords: Portuguese Language; Education; Teaching Practices; MAPREI. 
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INTRODUÇÃO 

 

Compreender-se e fazer-se compreendido acerca de suas percepções e 

intenções no mundo consiste, desde os primórdios da humanidade, em prática de 

fundamental importância para o progresso do ser humano. Nesse cenário, 

desenvolve-se, desde então e ainda atualmente, indispensável aspecto da evolução 

humana: a linguagem, em sua abrangência multifacetada, e as implicações de seu 

uso nas mais diversas circunstâncias. A respeito dela, afirma Batista: 

 

A linguagem humana é uma capacidade abstrata que possibilita a 
transmissão de variadas informações entre os usuários de uma língua, que é 
o sistema que possibilita uma das formas de concretização dessa habilidade 
natural para transmitir ideias e conceitos e expressar diferentes sentimentos 
(BATISTA, 2012, p. 25). 

 

Assim, a língua não se resume tão somente ao que reflete sua rica constituição 

formal, normalizada em indispensáveis fatores que a regimentam internamente, mas 

expressa-se, desenvolve-se e vive também nos contextos múltiplos em que seus 

falantes a utilizam, tanto no universo da escrita quanto no da oralidade.  

Tais aspectos são defendidos por diversas frentes da Academia. Já em 

Saussure (2006)1, cujo trabalho, no século XX, contribuiu fundamentalmente para o 

desenvolver da linguística tal como hoje a conhecemos (ainda e sempre em 

crescimento e transformação), pode-se notar, com suas conhecidas dicotomias2, a 

impossibilidade de resolver em um estudo estrutural todas as questões concernentes 

à expressão humana por meio do uso da língua (embora fosse essa a prioridade de 

seus estudos). Diante, portanto, dos aspectos que compõem a língua em sua 

abrangência, ou seja, a partir de elementos que transcendem sua estrutura, pode-se 

entender que 

De fato, é dentro da, e pela língua, que indivíduo e sociedade se determinam 
mutuamente. O homem sentiu sempre – e os poetas frequentemente 
cantaram – o poder fundador da linguagem, que instaura uma realidade 
imaginária, anima as coisas inertes, faz ver o que ainda não existe, traz de 
volta o que desapareceu. […] A sociedade não é possível a não ser pela 
língua; e, pela língua, também o indivíduo. O despertar da consciência na 
criança coincide sempre com a aprendizagem da linguagem, que a introduz 
pouco a pouco como indivíduo na sociedade (BENVENISTE, 2005, p. 27). 

 

                                                           
1 SAUSSURE, Ferdinand de. Curso de Linguística Geral. 27. ed. São Paulo: Cultrix, 2006. 
2 Marcos Antonio Costa (2012, p. 116), ao discorrer sobre as dicotomias saussureanas, destaca 
algumas delas: “língua e fala, sincronia e diacronia, paradigma e sintagma, forma e substância, 
significado e significante, motivado e arbitrário”. 
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Dessa forma, estudar o texto verbal (e também o visual, o sincrético) e seus 

elementos constitutivos, inserindo-os em reflexões que considerem o uso da língua 

como instrumental capaz de fornecer aos que a utilizam capacidade de conceber 

realidades sociais e nelas se constituírem, é dar à língua a amplitude que ela possui 

em sua importância para o desenvolvimento humano. Não é por acaso que as 

manifestações linguísticas têm acompanhado os passos de homens e mulheres no 

decorrer de sua história: por meio delas, estes tornam-se seres atuantes no mundo. 

 

Desde as manifestações grafadas nas paredes das cavernas, o ser humano 
pleiteou a possibilidade de expressão escrita, àquele tempo marcada pelo 
texto visual que, posteriormente, ganhou outros relevos até chegar às grafias, 
hoje compreendidas como a linguagem verbal escrita. Partindo da fala e 
conquistando o universo da palavra escrita e da imagem, o homem fez-se 
presente no mundo. Contou sua história, construiu o seu cotidiano, 
vislumbrou o seu futuro. Construiu, dia a dia, um universo inimaginável por 
gerações anteriores (GUIMARÃES, 2015, p. 27).  

 

Nesse contexto, no universo do estudo da linguagem, as discussões a respeito 

das implicações discursivas envolvidas nas manifestações textuais – orais e escritas 

– são constantes, pois, na sociedade globalizada do século XXI, diante dos 

incontáveis textos disseminados mundialmente, é necessário saber ler e compreender 

com profundidade os conteúdos produzidos e consumidos nas diversas línguas – no 

Brasil, especialmente, em Língua Portuguesa –, a fim de que o domínio do idioma, por 

parte de seus falantes, ultrapasse os limites da materialidade linguística e adentre o 

campo da produção de sentidos, que ocorre “a partir do momento em que intenções, 

informações, conceitos, ideias são transmitidos” (BATISTA, 2012, p. 36) e que, por 

isso mesmo, faz-se presente recorrentemente nas interações humanas.  

Nos múltiplos textos com os quais a sociedade tem contato em seu cotidiano, 

desde interações informais e casuais até materiais produzidos e veiculados pela mídia 

impressa, televisiva, radiofônica, on-line etc., há a cuidadosa utilização de elementos 

de um determinado idioma (neste caso, o Português) para alcançar-se os objetivos da 

interação estabelecida. Em um ambiente familiar, por exemplo, é comum o uso de 

linguagem descontraída, leve. Já em um contexto empresarial, a vivência linguística 

é diferente, tende a ser mais cerimonial. Em uma análise mais profunda, nas duas 

situações há ainda inúmeros fatores que podem influenciar os falantes a fazerem 

escolhas linguísticas não esperadas em tais circunstâncias para melhor corresponder 

às expectativas a elas relacionadas na ocasião específica na qual estes falantes 
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inserem-se. No texto escrito, isso se dá por meio da seleção dos vocábulos, das 

formas verbais, da estruturação das sentenças, da pontuação, da ordem de colocação 

das classes gramaticais que permitem mais de uma possibilidade, e assim por diante.  

Por isso, levar em conta a finalidade das produções realizadas pelos falantes 

de uma língua para a difusão de ideias e valores é entender a responsabilidade de 

cada indivíduo em relação ao que é dito/escrito e ao que é inferido a partir do que se 

diz/escreve, contribuindo para a compreensão de que  

 

Cada locutor não pode propor-se como sujeito sem implicar o outro, o 
parceiro que, dotado da mesma língua, tem em comum o mesmo repertório 
de formas, a mesma sintaxe de enunciação e igual maneira de organizar o 
conteúdo. A partir da função linguística, e em virtude da polaridade eu : tu, 
indivíduo e sociedade não são mais termos contraditórios, mas termos 
complementares (BENVENISTE, 2005, p. 27). 

 

Ter, portanto, autonomia para o entendimento de uma língua e, por 

conseguinte, do conteúdo gerado e transmitido por seus falantes por intermédio dela 

não somente é necessário para situar-se na realidade social em que se vive como 

trata-se de fator imprescindível para que seja possível nela atuar crítica e 

conscientemente. Em meio a tais reflexões introdutórias a respeito da língua e de 

fatores sociais a ela relacionados, surge o questionamento: onde o falante de Língua 

Portuguesa pode passar a ter esse contato crítico e mais profundo com o idioma e 

com os desdobramentos provenientes de seu uso? A resposta é previsível e até 

mesmo óbvia: considerando-se a realidade social brasileira, é na escola, 

especialmente nas aulas de Língua Portuguesa, que se encontram as ferramentas 

mais propícias para tal. 

Entendendo a língua como elemento constitutivo do ser humano e do mundo 

por ele construído, as propostas de pesquisa descritas neste trabalho justificam-se 

pela urgente necessidade de ampliação de práticas educacionais que considerem a 

formação de falantes do Português como processo de compreensão do idioma não 

restrito ao conhecimento linguístico superficial e estrutural da língua, de maneira a 

destacar-se seu potencial transformador na proposição, inclusive, de novas posturas 

e práticas sociais. Afinal, é no âmbito educacional que se encontram as mais 

numerosas oportunidades para a formação daqueles que dão vida à língua: seus 

falantes.  
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A esse respeito, nos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio 

(PCNEM), o Ministério da Educação assegura que a linguagem (que encontra na 

língua uma de suas manifestações) deve ser considerada 

 

como a capacidade humana de articular significados coletivos e compartilhá-
los, em sistemas arbitrários de representação, que variam de acordo com as 
necessidades e experiências da vida em sociedade. A principal razão de 
qualquer ato de linguagem é a produção de sentido (BRASIL, 2000, p. 5). 

 

Sendo assim, no que se refere ao ensino do Português no Brasil, a escola, 

espaço de compartilhamento e de construção do saber, tem a responsabilidade de 

oferecer as condições essenciais para o erigir de um falante autônomo, cônscio dos 

elementos que compõem a Língua Portuguesa em sua amplitude. E há, ainda, grande 

potencial a ser explorado nas práticas docentes do idioma para que, a partir do 

conhecimento deste em situações autênticas de seu uso, o educando torne-se apto a 

dominá-la e a exercer, por intermédio dela, sua cidadania.  

Dessa forma, a Língua Portuguesa pode consolidar-se como instrumental de 

transformação, constituindo-se como fator importante para que os papéis de 

educadores e educandos, empenhados em concretizar uma formação efetiva e de 

qualidade, seja cumprido, uma vez que 

 

Educador e educandos (lideranças e massas), co-intencionados à realidade, 
se encontram numa tarefa em que ambos são sujeitos no ato, não só de 
desvelá-la e, assim, criticamente conhecê-la, mas também no de recriar este 
conhecimento. Ao alcançarem, na reflexão e na ação em comum, este saber 
da realidade, se descobrem como seus refazedores permanentes (FREIRE, 
1987, p.56). 

 

Ao promover, então, a compreensão do papel que a língua desempenha na 

vida diária e na formação do ser humano enquanto indivíduo e integrante da 

sociedade mundial, o professor de Português passa a fazer do estudo do idioma uma 

oportunidade de capacitação de seus alunos para que exerçam, com criticidade, sua 

cidadania, ao trabalhar também os valores desejáveis a uma coletividade que tenha 

como um de seus objetivos alcançar realidades melhores para seu desenvolvimento 

por meio das interações verbais, visuais e sincréticas, a fim de que cada um 

desempenhe bem o seu papel social, de acordo com suas convicções e visões de 

mundo, inclusive porque 
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A língua, na sua atualização, representa e reflete a experiência em ação, as 
emoções, desejos, necessidades, a visão de mundo, valores, ponto de vista. 
A linguagem verbal é encontro e luta, é corpo a corpo que não admite 
passividade. Toda e qualquer análise gramatical, estilística, textual deve 
considerar a dimensão dialógica da linguagem como ponto de partida. O 
contexto, os interlocutores, gêneros discursivos, recursos utilizados pelos 
interlocutores para afirmar o dito/escrito, os significados sociais, a função 
social, os valores e o ponto de vista determinam formas de dizer/escrever. As 
paixões escondidas nas palavras, as relações de autoridade, o dialogismo 
entre textos e o diálogo fazem o cenário no qual a língua assume o papel 
principal (BRASIL, 2000, p. 21). 

 

Aprender, portanto, a interpretar o mundo e a compreender os aspectos 

linguísticos e discursivos que o constituem são práticas não apenas possíveis como 

também essenciais ao falante de Língua Portuguesa em formação na Educação 

Básica, porquanto a língua consiste em poderoso instrumental para a comunicação 

humana, ao estabelecer o intercâmbio de informações e a construção de sentidos 

provenientes de seu uso em situações educacionais, profissionais, pessoais e sociais 

como um todo. Nesse sentido, o aprendizado do idioma transcende o ato de atender 

às necessidades puramente intelectuais do educando e avança ao universo do 

humano, do sentir, do formar integralmente, viabilizando ao ser a oportunidade de 

exercer sua cidadania de maneira plena, atuando consciente e solidariamente no meio 

em que vive.  

Diante dos fatores até aqui expostos, esta dissertação insere-se na linha de 

pesquisa Línguas e literaturas: formação de professores e práticas docentes, e tem 

por objetivo geral identificar de que maneira o ensino do Português pode estimular 

uma formação intelectual, cidadã e ecumênica na Educação Básica. Frente a essa 

proposta, é válido observar que há, no Brasil, instituições escolares empenhadas em 

aplicar práticas pedagógicas que consideram a relevância de estratégias que 

conduzem à formação dos estudantes – cada qual à sua maneira, com suas 

particularidades –, e uma delas, escolhida para ser o lócus desta pesquisa, é o 

Instituto de Educação José de Paiva Netto (IEJPN)3, unidade de ensino cujas práticas 

pedagógicas aplicadas nas aulas de leitura e produção textual em Língua Portuguesa, 

                                                           
3 Instituto de Educação José de Paiva Netto (IEJPN): está localizado na cidade de São Paulo/SP, Brasil. 
Integra o Conjunto Educacional Boa Vontade, da Legião da Boa Vontade (LBV), fundado em 1986. É 
uma escola regular de Educação Básica, sob a jurisdição da Diretoria de Ensino Centro/SP (Decentro 
SP), com 85% de alunos bolsistas. 
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com turmas da 2a série do Ensino Médio, e nas aulas de Cultura Ecumênica4, com 

turmas da 3ª série do Ensino Médio, serão aqui analisadas por serem identificadas 

como ações inovadoras para o processo de ensino-aprendizagem do idioma, 

constituindo o corpus desta dissertação. 

A instituição escolar em estudo propõe que seja considerada “uma visão além 

do intelecto” sobre os conteúdos acadêmicos abordados, aliando o cognitivo e o 

afetivo na aquisição do conhecimento, por considerar os estudantes em sua 

integralidade, na diferenciada bagagem intelectual, emocional e espiritual que cada 

um possui, de forma única, com peculiaridades singulares que podem ser observadas 

no processo de formação de cada educando. Para promover este desenvolvimento 

das potencialidades de crianças e jovens, possibilitando-lhes a busca de novos 

horizontes de aprendizado que lhes sejam úteis no exercício de sua cidadania, a 

escola em referência utiliza uma metodologia própria de ensino, o Método de 

Aprendizagem por Pesquisa Racional e Intuitiva (MAPREI), organizado pelos 

educadores da escola em questão, com 7 (sete) etapas, que serão apresentadas 

nesta dissertação.   

Como objetivos secundários, propõe-se observar a relação entre educadores e 

educandos, estabelecida a partir do método de ensino da escola, que será objeto de 

estudo desta pesquisa, ao demonstrar a aplicabilidade das práticas didático-

pedagógicas expostas neste trabalho em instituições de ensino que possuam 

afinidade de propósitos com as experiências educacionais aqui descritas e avaliadas. 

Para alcançar o que se pretende, a metodologia de pesquisa utilizada para a 

composição desta dissertação é a Pesquisa Qualitativa, especificamente o Estudo de 

Caso, uma vez que será feita a análise de práticas didático-pedagógicas 

desenvolvidas nas aulas de leitura e produção textual em Língua Portuguesa de uma 

série específica de uma determinada escola.  

Segundo os conceitos explanados por Triviños, a partir de Bogdan5, a 

metodologia do presente trabalho corresponde a uma categoria específica do Estudo 

de Caso: o Estudo de Caso observacional, que, de acordo com o autor,  

 

                                                           
4 Disciplina da escola em análise cujo foco é trabalhar com estratégias que contribuam para a formação 

de cidadãos ecumênicos e solidários. A explicação com mais detalhes consta do capítulo 2 desta 

pesquisa, no item 2.7.1. 
5 Segundo referência do autor: BOGDAN, Robert C. & BIRTEN, S.K. Qualitative research for 
education; an introduction for theory and methods. Boston, Allyn an Bacon, 1982. 253 p., p. 56-65. 



23 

 

é uma categoria típica, poderíamos dizer, de pesquisa qualitativa. A técnica 
de coleta de informações mais importante dela é a observação participante, 
que, lembramos, às vezes, aparece como sinônima de enfoque qualitativo. O 
foco de exame pode ser uma escola, um clube, uma Associação de Vizinhos, 
uma Cooperativa de Produção e Consumo etc. [...] Nesse sentido, podem ser 
objeto da observação participante aspectos como os seguintes: 
a) O trabalho que realiza numa sala de aula de uma escola um grupo de 

professores que está aplicando novos métodos de ensino das 
matemáticas. 

b) O treinamento e jogos oficiais de uma equipe de futebol de um clube de 
esportes. 

c) As reuniões de planejamento anual do trabalho de uma Associação de 
Vizinhos. 

d) As sessões de uma Cooperativa de Produção e Consumo para modificar 
seus estatutos etc. (TRIVIÑOS, 1987, p. 135). 

 

Assim, percebe-se, neste trabalho, que as práticas docentes e a escolha de 

métodos e de materiais a serem utilizados nas aulas de Língua Portuguesa podem 

contribuir para que o estudante sinta-se não apenas capacitado intelectualmente para 

inserir-se no mundo, mas também preparado para exercer sua cidadania, viabilizando 

seu protagonismo no processo de compreensão do importante papel que a língua 

desempenha em sua vida diária e em sua formação, para uma atuação efetiva na 

sociedade.  

            No entanto, como atingir este amplo propósito, garantindo que o processo de 

ensino-aprendizagem cumpra os requisitos da legislação vigente, atendendo aos 

currículos escolares nos quais as instituições de ensino se fundamentam para a 

sistematização de suas práticas educacionais? De que maneira a escola, o educador 

e o educando podem atuar nesse processo? E mais: como as produções e os 

conteúdos selecionados e aplicados em sala de aula podem contribuir com essa 

finalidade, considerando-se uma proposta que visa o desenvolvimento da formação 

integral do estudante? 

Tais questões, norteadoras deste trabalho, encaminham-no na direção de um 

entendimento acerca da Educação como área do saber humano não limitada ao 

desenvolvimento intelectual, mas que vá além, comprometida com a preparação dos 

educandos para lidarem com situações que transcendem o universo escolar. Assim, 

esta pesquisa leva em conta a importância da participação ativa do educando no 

processo de sua própria aprendizagem, uma vez que sua experiência como ser 

constituinte de um mundo construído em torno e por meio da linguagem, dos textos, 

torna-se substancial ao preparo de um cidadão crítico, potencialmente atuante nas 

transformações da sociedade da qual faz parte. Além disso, pode-se considerar que 



24 

 

sua bagagem emocional e intelectual atribui aos conteúdos escolares uma 

significação essencial à interiorização de assuntos basilares para reforço da 

consolidação do futuro que almeja para si, para sua família, para sua comunidade, 

tendo em vista que 

 

Estamos diante de um novo panorama mundial, em que é possível a 
implantação da cultura da informação de muitos para muitos. Tais 
oportunidades de acesso à informação, outrora inimagináveis, possibilitam a 
construção de uma ponte que pode nos tirar de um assujeitamento passivo 
às situações e nos conduzir à tomada de um posicionamento crítico diante 
dos fatos. A condição essencial para que possamos cruzar essa ponte é o 
conhecimento da língua utilizada pelo interlocutor. Tal constatação nos leva 
a afirmar que, indubitavelmente, a linguagem é o instrumento mais importante 
para a mediação da atividade humana do indivíduo como cidadão de uma 
sociedade em rede (LEIRO, 2008, p. 152) (destaques da autora).  

 

Ao levar-se em conta as vivências e as ações do estudante no ato de aprender 

como componentes primordiais e centrais para a edificação do conhecimento, essa 

perspectiva se contrapõe à chamada concepção bancária da educação, contestada 

por Paulo Freire em seus estudos e proposições a respeito do universo educacional, 

uma vez que 

 

Quanto mais se exercitem os educandos no arquivamento dos depósitos que 
lhes são feitos, tanto menos desenvolverão em si a consciência crítica de que 
resultaria a sua inserção no mundo, como transformadores dele. Como 
sujeitos (FREIRE, 1987, p. 60).  

 

Esses fatores são refletidos no que o estudante produz e absorve ao utilizar 

como ferramenta sua língua materna, componente fundamental à afirmação de sua 

identidade individual e coletiva. Nesse sentido, há de se considerar o papel 

desempenhado pelos valores éticos que concebem a estrutura de uma sociedade 

equilibrada e benéfica aos seus componentes, princípios estes também possíveis de 

se contemplar nas aulas que têm por objetivo capacitar o educando ao domínio do 

idioma por meio do qual se expressa e se estabelece como ser humano. Dessa forma, 

o educador pode, também, enriquecer as possibilidades de leitura e de interpretação 

da própria realidade dentro e fora da sala de aula, trabalhando para que, mesmo em 

meio aos obstáculos impostos por um sistema educacional nem sempre democrático 

e ideal,  
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seu aluno venha a assumir-se como sujeito autônomo de seu processo de 
crescimento e aprendizagem, que seja crítico em relação aos conteúdos que 
lhe são apresentados, que seja, enfim, capaz de inovar, inserindo-se de 
maneira peculiar e comprometida na rotina de seu universo social 
(VASCONCELOS, 2012, p. 43). 

 

Aliam-se, então, à formação intelectual, também a formação ética e a formação 

emocional do estudante, iniciativa na qual ele é o protagonista, pois 

 

[...] transformar a experiência educativa em puro treinamento técnico é 
amesquinhar o que há de fundamentalmente humano no exercício educativo: 
o seu caráter formador. Se se respeita a natureza do ser humano, o ensino 
dos conteúdos não pode dar-se alheio à formação moral do educando 
(FREIRE, 2011, p. 34-35). 

 

Ao respeitar “a natureza do ser humano”, empenhando-se na formação plena 

de seus educandos, o professor de Português pode enxergar em seus horizontes 

educacionais possibilidades múltiplas de protagonismo de seus estudantes na 

construção de um saber que seja, de fato, significativo na condução de suas vidas, ao 

capacitá-los à leitura de mundo e, mais do que isso, a transformarem-no a partir das 

portas abertas pelo domínio da Língua Portuguesa em seus diversos contextos, com 

a consequente aptidão ao exercício de sua cidadania. 

Na concepção da escola cujas práticas didático-pedagógicas são analisadas 

nesta pesquisa, faz-se necessário oportunizar mais do que o bom desempenho 

cognitivo dos educandos, conforme destaca Paiva Netto6, seu fundador: 

 

A professora, jornalista, poetisa e filantropa brasileira Anália Franco (1853-
1919), que fundou setenta escolas, asilos para crianças órfãs, além de 
importante instituição de auxílio a mulheres, defendeu, em sua heroica 
trajetória, a necessidade premente de valer-se da educação como ferramenta 
sustentável de progresso e empoderamento das gentes: — A verdadeira 
caridade não é acolher o desprotegido, mas promover-lhe a capacidade de 
se libertar. Reitero que essa liberdade não virá apenas por intermédio do 
fomento do estudo técnico, pois não é suficientemente capaz de extirpar atos 
de barbárie, que continuam em escalada vertiginosa no mundo. Daí ser 
primordial iluminar os corações, passando-lhes o significado da Fraternidade, 
da Caridade, da Generosidade, da Honestidade, do Amor, da Justiça, da 
Verdade, e assim por diante (PAIVA NETTO, 2016, p. 8). 

                                                           
6 José de Paiva Netto é escritor, jornalista, radialista, compositor e poeta, nascido em 2 de março de 
1941, no Rio de Janeiro/RJ, Brasil. É diretor-presidente da Legião da Boa Vontade (LBV), membro 
efetivo da Associação Brasileira de Imprensa (ABI) e da Associação Brasileira de Imprensa 
Internacional (ABI-Inter), filiado à Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj), à International 
Federation of Journalists (IFJ), ao Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro, 
ao Sindicato dos Escritores do Rio de Janeiro, ao Sindicato dos Radialistas do Rio de Janeiro e à União 
Brasileira de Compositores (UBC). Integra também a Academia de Letras do Brasil Central. Disponível 
em: <www.paivanetto.com>. Acesso em: 15 ago. 2018. 
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Assim, em linhas gerais, este trabalho investigou se e de que modo as 

experiências e propostas pedagógicas nele descritas podem contribuir para o 

protagonismo, pelo exercício ativo da cidadania, por parte dos estudantes, 

instrumentalizando educadores comprometidos com o aprimoramento da sua atuação 

profissional e da importância dela para a superação dos desafios de um país e do 

mundo. No compartilhar de suas práticas didático-pedagógicas, o Instituto de 

Educação José de Paiva Netto propõe que a disposição dos que ali atuam em seu 

objetivo de desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens seja um ato 

agregador de novos passos a serem direcionados como inovações para a Educação 

de nosso país. Afinal, 

 

Em educação, teoria e prática caminham juntas num processo de 
retroalimentação constante. Refletir sobre a própria ação pedagógica para 
atualizá-la, reinventá-la, é premissa para a atuação de todo professor que 
pretenda ser competente (VASCONCELOS, 2012, p. 116). 

 

Assim, na perspectiva de expandir os fatores aqui expostos pela busca de 

respostas às perguntas de pesquisa inicialmente lançadas, esta dissertação 

contempla três capítulos, sendo: 

I. Aspectos da Educação Básica e do Ensino de Língua Portuguesa no 

Brasil.  

Neste capítulo, são apresentados conceitos relacionados aos aspectos legais 

que asseguram a necessidade de se considerar a preparação do estudante para ser, 

atuar e transformar o mundo, tendo como ferramenta o domínio de sua língua 

materna; ao texto e à compreensão da língua além de sua estrutura e materialidade, 

considerando a produção de sentidos que a envolve quando de seu uso; e aos papéis 

de educadores e educandos no processo de ensino-aprendizagem para a promoção 

de uma formação integral dos estudantes. 

II. LBV, sua Pedagogia e o MAPREI: conceitos e prática de uma proposta 

para a Educação Básica. 

Apresenta-se o Método de Aprendizagem por Pesquisa Racional, Emocional e 

Intuitiva (MAPREI), desenvolvido por professores do Instituto de Educação José de 

Paiva Netto (IEJPN), a partir dos conceitos da proposta educacional da escola 

analisada neste capítulo, formada pela Pedagogia do Afeto e pela Pedagogia do 

Cidadão Ecumênico. 
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III. Da teoria à prática: experiências pedagógicas do IEJPN em aulas de 

Língua Portuguesa 

Por fim, são analisados materiais e estratégias utilizados em aulas de leitura e 

produção textual em Língua Portuguesa e em Cultura Ecumênica da escola 

referenciada nesta dissertação, especialmente de turmas da 2a série do Ensino Médio, 

identificando práticas didático-pedagógicas que correspondam aos pontos abordados 

nesta pesquisa, apresentando-as enquanto propostas de inovação no que se refere a 

metodologias e práticas didático-pedagógicas para o processo de ensino-

aprendizagem de Língua Portuguesa. 
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CAPÍTULO 1 

ASPECTOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DO ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA 

NO BRASIL 

 

 No ano de 2018, segundo projeção do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE)7, o Brasil atingiu a marca de mais de 208 milhões de habitantes. 

Crianças, pré-adolescentes, adolescentes, jovens, adultos, idosos. Pessoas de 

diferentes gêneros, classes sociais, etnias, filosofias de vida, crenças e descrenças. 

Todas, no entanto, com ao menos uma característica em comum: compartilham o 

mesmo território, o brasileiro, cuja pluralidade social, cultural, linguística, religiosa, 

entre outros aspectos, enriquece o país e apresenta, concomitantemente, um cenário 

– no mínimo – complexo quando o assunto é Educação. Tal pluralidade pode estimular 

o Brasil por oferecer vastas possibilidades para produções científicas e artísticas, para 

estudos e aprofundamentos acadêmicos, para o crescimento pessoal e econômico do 

povo, para a aprendizagem e o desenvolvimento coletivos da sociedade, quando 

conquistados com a união dos diferentes sob a perspectiva do respeito e da 

solidariedade. Por outro lado, constrói um contexto complexo devido aos desafios 

enfrentados pelo grande número de habitantes da extensão territorial do país, desafios 

estes de ordem social, econômica, política, pessoal, de acesso às políticas públicas, 

de conscientização e de orientação ao exercício pleno dos direitos e deveres do 

cidadão brasileiro e assim por diante – rupturas que resultam, entre outros graves 

obstáculos para o desenvolvimento pleno do Brasil, em um caminho árduo para a 

formação educacional dos milhões de brasileiros que têm o direito, assegurado pela 

legislação vigente8, de acesso a uma educação de qualidade. 

 Da Educação Infantil ao Ensino Médio – o que corresponde, idealmente, à 

faixa-etária de crianças e jovens entre 4 (quatro) e 17 (dezessete) anos –, o estudante 

brasileiro deve permanecer, no mínimo, 13 anos na escola para uma formação 

educacional básica – sem mencionar os inúmeros fatores que prolongam este 

período, como retenções e pendências das mais diversas.  

                                                           
7 Fonte: Projeção da população – IBGE (disponível em: 
<https://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/>. Acesso em: 15 ago. 2018). 
8 Fonte: LDB : Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. – Brasília : Senado Federal, 
Coordenação de Edições Técnicas, 2017. 

https://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/
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Trata-se de mais de uma década de envolvimento com ambientes de ensino 

regulares que possuem a incumbência de ofertar condições adequadas às 

particularidades regionais e locais de seu público-alvo.  

No entanto, as estatísticas são alarmantes: ainda de acordo com o IBGE, em 

2017, das pessoas com 25 (vinte e cinco) anos de idade ou mais, apenas 26,8% 

concluíram o Ensino Médio, o que possibilita afirmar que 73,2% dessa parcela 

significativa da população brasileira não encontrou, pelas mais diversas razões, as 

condições necessárias para a conclusão de um ciclo educacional básico. 

 

Figura 1 – Pesquisa do IBGE 

 

 

 

  No intuito de transformar essa realidade e buscando a garantia de que o povo 

brasileiro encontre alternativas para sua capacitação intelectual, moral e cidadã, são 

reais – embora não suficientes, diante das problemáticas que acompanham o país por 

séculos – os esforços empreendidos não apenas para uma melhora quantitativa na 
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educação brasileira, mas também e principalmente, por um salto qualitativo: leis e 

regulamentações diversas são redigidas, analisadas, implementadas; estudos são 

desenvolvidos nas várias esferas de atuação acadêmica do país; propostas 

educacionais são realizadas por educadores e pelo corpo diretivo de escolas pelo 

Brasil. Há, contudo, muito ainda a ser desenvolvido e efetivado, inclusive no que 

concerne ao ensino de Língua Portuguesa, foco desta pesquisa. 

Levando-se tais aspectos em consideração, as próximas páginas deste 

capítulo apresentarão abordagens, providências, práticas e propostas que sugerem a 

concretização de um cenário mais condizente com a necessidade educacional da 

população brasileira, ressaltando-se o fato de que esta dissertação ater-se-á 

primordialmente à dimensão do Ensino de Português na Educação Básica, com foco 

no Ensino Médio, na promoção de uma formação cidadã e integral do educando. 

 

1.1. Perspectivas de um olhar para a formação cidadã 

 

No âmbito das discussões a respeito da educação brasileira, um olhar que 

contemple suas origens formais e caminhos percorridos até a atualidade pode 

contribuir para o entendimento do cenário atual.  

Há cinco séculos, a coroa portuguesa encontrava as terras do que viria a ser, 

anos mais tarde, a República Federativa do Brasil. No processo comandado pelo 

português Pedro Álvares Cabral, chegavam ao país também os jesuítas, que, já nos 

primeiros passos da colonização das terras brasileiras, “estabeleceram escolas e 

começaram a ensinar a ler, a escrever e a contar e cantar” em “uma atitude cultural 

de profundas raízes” que confirmava, pelas letras, a organização da sociedade 

(PAIVA, 2007, pp. 43-44). Àquela altura, 

 

O Ratio studiorum, que organizava os estudos da Companhia, estabelecia 
em pormenores o currículo do colégio. A Gramática média; a Gramática 
superior; as Humanidades; a Retórica. Havia ainda a Filosofia e a Teologia 
para quem se preparasse para o sacerdócio. A presença greco-romana é 
incontestável (PAIVA, 2007, pp. 43-44). 

  

 Já aqui cabe um parênteses que evidencia a relevância histórica do ensino de 

língua: a introdução a um novo idioma, o Português – hoje também categorizado, a 

partir de seu uso no Brasil, como Português Brasileiro ou Português do Brasil (pt-BR), 

devido às particularidades regionais e culturais que adquiriu no decorrer dos anos –, 
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acompanhou a formalização da educação no país desde os seus primórdios, levando-

se em consideração razões inúmeras – políticas, inclusive.  

Desde então, acontecimentos inúmeros desenrolaram-se no decorrer da 

história do país e, com eles, mudanças profundas acometeram a população, incluindo 

as reformas educacionais.  

Com a República, por exemplo, e com o desenvolvimento das cidades,  

 
as escolas deixam de configurar-se como extensão do campo familiar, 
privado e religioso e, gradativamente, vão integrando uma rede escolar 
desenhada pelos governos municipais. [...] Por baixo e por dentro das 
modificações produzidas na organização escolar, o que estava em jogo era 
uma reforma do espírito público que exigiu o alargamento da concepção de 
linguagem escolar e que, superando o tradicional domínio oral e escrito das 
palavras, buscou a construção de todo um sistema de produção de 
significados e interação comunicativa (NUNES, 2007, pp. 374-375). 

 

 De acordo com Libâneo, Oliveira e Toschi (2012), anos mais tarde, de 1930 a 

1937, o Brasil fortalecia-se como Estado-nação, impulsionado pela industrialização, e 

a educação ganhava mais importância e expressividade diante das ações 

governamentais para organizá-la. Nas décadas seguintes, o cenário social e político 

do país caracterizou-se de maneiras diversas: de 1937 a 1945, período do Estado 

Novo, com a ditadura de Getúlio Vargas, considerou-se a organização da educação 

como centralizada, restringindo-se o debate educacional primordialmente à classe 

política. Mais tarde, após alguns passos em direção à descentralização da educação 

no Brasil, ocorreu o golpe militar, em 1964, e o poder Executivo voltou a centralizar as 

decisões no âmbito das políticas educacionais. Entre o fim da década de 1970 e o 

início da década de 1980, a redemocratização do país passou a alterar novamente o 

cenário educacional, com a reorganização e o fortalecimento da sociedade civil. Já 

nos anos de 1990, teve-se um discurso de modernização e de qualidade da educação 

brasileira, com avanços e ressalvas (2012, pp. 151-162). 

Por fim, no início dos anos 2000, novas políticas e reformas foram implantadas, 

a exemplo do Plano Nacional de Educação (PNE) – cujas metas dos dez primeiros 

anos, e dos anos presentes, sofreram entraves vários e cumpriram-se parcialmente, 

longe de atingir os objetivos esperados pela iniciativa – e do Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE) (LIBÂNEO, 2012, pp. 181-185). 

 Em meio às contingências políticas e sociais que têm envolvido o país ao longo 

de sua trajetória, incontáveis têm sido, outrora e atualmente, os debates acerca da 

organização e da sistematização da educação brasileira, avaliando-se a maneira 
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como é concebida e desenvolvida, vez ou outra destacando-se o pluralismo social e 

cultural que a particulariza em suas regiões várias. Há, em âmbito nacional, um 

discurso amplamente difundido que atribui à educação importância prioritária para o 

desenvolvimento do Brasil, reconhecendo-se a necessidade de aperfeiçoá-la e de 

trabalhar para garantir que os cidadãos brasileiros acessem os ambientes regulares 

de ensino e nele permaneçam, e que estes sejam de qualidade e acessíveis a todos, 

desde a educação infantil até – pelo menos – o ensino médio.  

Nesse sentido, tem-se, ainda, um anseio pela preparação do estudante para 

ser, atuar e transformar o mundo, algo já previsto nas linhas iniciais da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996), quanto 

aos princípios e fins da educação nacional: 

 
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 (BRASIL, 2017, p. 8). 

 
Quão profunda e multifacetada tarefa! Razão pela qual dela são incumbidos 

família e Estado – pais, mães, responsáveis; autoridades políticas, profissionais da 

área, gestores educacionais, servidores públicos etc. –, uma vez que se compreende 

a impossibilidade de delegar-se a um ou a outro, tão somente, essa responsabilidade, 

mormente diante das já introduzidas complicações sociais e estruturais de um país da 

dimensão do Brasil.  

Em atuação conjunta e inspirados “nos princípios de liberdade e nos ideais de 

solidariedade humana”, esses componentes são determinantes para que meninas e 

meninos, mulheres e homens em formação acadêmica e pessoal, encontrem no 

ambiente educacional e em seus lares os recursos materiais e imateriais necessários 

à sua constituição enquanto cidadãos e seres autônomos, capacitados para 

desempenhar seu papel consciente e transformador na sociedade que os circunda. 

Para que tal se dê, todo o percurso da Educação Básica é fundamental. Desde 

os anos iniciais, a qualidade do conteúdo ofertado, a estrutura escolar, o cumprimento 

do currículo e de suas adaptações, aliados à assistência e à orientação eficazes junto 

às famílias devem ser adequadamente fornecidos ao educando para que este, ao 

acessar o Ensino Médio – aproximando-se, portanto, da conclusão de sua educação 

formal básica –, encontre as condições necessárias ao cumprimento das finalidades 

desta importante etapa de ensino: 
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I – a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no 
ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 
II – a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para 
continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade 
a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; 
III – o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a 
formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 
pensamento crítico; 
IV – a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 
produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina 
(BRASIL, 2017, pp. 24-25). 

 

É de suma importância atermo-nos à profundidade do que se propõe como fins 

da referida etapa educacional: aprofundar o saber a partir da “consolidação e do 

aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental” – ainda que, 

infelizmente, muitas vezes, o professor se depare com inúmeras lacunas quando se 

propõe a introduzir e/ou desenvolver novos conteúdos. 

Pretende-se não apenas facilitar ao aluno a aquisição de novos saberes, como 

também prepará-lo para o trabalho e para o exercício de sua cidadania: abordagens, 

de fato, de grande relevância para o desenvolvimento do Brasil como nação, uma vez 

que muitos são os desafios sociais hoje existentes provenientes tanto do despreparo 

de muitos para exercerem suas profissões com dignidade e com a excelência exigida 

pelo mercado e, além dele, pelo próprio ser humano em sua condição de ser com 

necessidades várias a serem atendidas nos diversos campos de sua existência, 

quanto dos entraves encontrados para uma postura cidadã consciente e crítica, a 

começar pelo acesso restrito à alfabetização e à educação de qualidade, que afasta 

parcela significativa da população do entendimento, por exemplo, da legislação do 

país, dos documentos que asseguram seus direitos e deveres, da consciência da 

importância da busca pela informação e assim por diante. E mais: tem-se como foco 

aprimorar-lhe como pessoa humana, isto é, ser que aprende, trabalha e exerce sua 

cidadania e é, ainda, ético e intelectualmente autônomo e crítico, compreendendo os 

fundamentos científico-tecnológicos a ponto de alcançar a clareza da relação entre 

teoria e prática no que se refere a cada disciplina em sua particularidade. Não é sem 

razão que este nível da educação básica 

 
comporta diferentes concepções: em uma compreensão propedêutica, 
destina-se a preparar os alunos para o prosseguimento dos estudos no curso 
superior; para a concepção técnica, no entanto, esse nível de ensino prepara 
a mão de obra para o mercado de trabalho; na compreensão humanística e 
cidadã, o ensino médio é entendido no sentido mais amplo, que não se esgota 
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nem na dimensão da universidade (como no propedêutico) nem na do 
trabalho (como no técnico), mas compreende as duas – que se constroem e 
reconstroem pela ação humana, pela produção cultural do homem cidadão   
–, de forma integrada e dinâmica. Tal concepção está expressa em alguns 
documentos nacionais oficiais sobre as competências e habilidades 
específicas esperadas do estudante desse nível de ensino (LIBÂNEO, 2012, 
p. 354) 

 

Em meio a expectativas tão significativas e ao mesmo tempo altamente 

desafiadoras – uma vez mais reiteramos não se tratar de tarefa fácil –, a perspectiva 

educacional não pode olvidar a urgente necessidade de atentar-se aos currículos, 

que, no Ensino Médio, pelas motivações até então expostas, 

 
deverão considerar a formação integral do aluno, de maneira a adotar um 
trabalho voltado para a construção de seu projeto de vida e para sua 
formação nos aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais. 
§ 8º Os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação processual e 
formativa serão organizados nas redes de ensino por meio de atividades 
teóricas e práticas, provas orais e escritas, seminários, projetos e atividades 
on-line, de tal forma que ao final do ensino médio o educando demonstre:  
I – domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a produção 
moderna; 
II – conhecimento das formas contemporâneas de linguagem. (BRASIL, 
2017, pp. 25-26). 

 

Dessa forma, faz-se indispensável contar com uma regulamentação curricular 

que busque – ao passo que padroniza a qualidade – considerar as necessidades totais 

dos estudantes da Educação Básica sem deixar de avaliar, cuidadosa e 

criteriosamente, as particularidades de cada realidade local e regional brasileiras, uma 

vez que tal referência poderá direcionar o educador para o bom desempenho de seu 

papel – embora não se possa esquecer de que este necessita, também, para isso, de 

uma formação completa e de qualidade para uma prática docente satisfatória, além 

da valorização justa de seu trabalho.   

Com esse argumento, criou-se a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 

documento que tem estado – e deve estar, mediante sua consolidação em uma 

sociedade cujo direito à crítica e à construção coletiva em um regime democrático é 

oficialmente assegurado – nas pautas das discussões educacionais e midiáticas no 

Brasil.  

Ainda que diante das controvérsias ocasionadas pela BNCC, ela traz aspectos 

que corroboram para o alinhamento de um ensino que almeja a formação cidadã do 

estudante. É o que se pode observar, por exemplo, em sua apresentação enquanto 

documento normativo que se aplica 
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exclusivamente à educação escolar, tal como a define o § 1º do Artigo 1º da 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 9.394/1996), e 
está orientado pelos princípios éticos, políticos e estéticos que visam à 
formação humana integral e à construção de uma sociedade justa, 
democrática e inclusiva, como fundamentado nas Diretrizes Curriculares 
Nacionais da Educação Básica (BRASIL, 2017, p. 7). 
 

Trata-se, portanto, de documento que dialoga, em princípio, com aspectos 

propostos pela LDB, ao considerar a educação área responsável por temáticas 

importantes para o erigir de uma sociedade “justa, democrática e inclusiva”.  

Adiante, já no que concerne especificamente ao Ensino Médio, no documento, 

afirma-se que 

 
cabe às escolas de Ensino Médio contribuir para a formação de jovens 
críticos e autônomos, entendendo a crítica como a compreensão informada 
dos fenômenos naturais e culturais, e a autonomia como a capacidade de 
tomar decisões fundamentadas e responsáveis. Para acolher as juventudes, 
as escolas devem proporcionar experiências e processos intencionais que 
lhes garantam as aprendizagens necessárias e promover situações nas quais 
o respeito à pessoa humana e aos seus direitos sejam permanentes 
(BRASIL, 2017, p. 463). 

 
Contribuir na formação de cidadãos críticos e autônomos, capazes de tomar 

decisões responsáveis; cidadãos bem instruídos no conhecimento intelectual; 

cidadãos que exerçam seus direitos e deveres, considerando sempre o respeito à 

pessoa humana; cidadãos formados para além das letras, números e fórmulas. Não 

são raros os excertos que direcionam a educação a este viés neste e em outros 

documentos oficiais que regulamentam e organizam a Educação Básica no país – 

além da LDB e da BNCC, aqui citadas, observam-se, ainda, as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Básica, os Parâmetros Curriculares Nacionais, entre 

outros. Todos os documentos procuram assegurar, de uma forma ou de outra, o papel 

da educação enquanto instrumento de transformação da vida do educando e, por 

consequência, de sua família e da sociedade como um todo, na promoção de sua 

autonomia para que exerça, com consciência e valores bem definidos, o papel que 

lhe cabe no mundo.  

Há, assim, respaldo oficial para afirmar que, no Brasil, 

 
Tendo em vista a construção de uma sociedade mais justa, democrática e 
inclusiva, condição para a cidadania e para o aprimoramento do educando 
como pessoa humana, as escolas devem se constituir em espaços que 
permitam aos estudantes valorizar:  
• a não violência e o diálogo, possibilitando a manifestação de opiniões e 
pontos de vista diferentes, divergentes ou conflitantes;  
• o respeito à dignidade do outro, favorecendo o convívio entre diferentes;  
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• o combate às discriminações e às violações a pessoas ou grupos sociais;  
• a participação política e social; e  
• a construção de projetos pessoais e coletivos, baseados na liberdade, na 
justiça social, na solidariedade e na sustentabilidade (BRASIL, 2017, pp. 465-
466). 

 

Diante das referências expostas até aqui, com excertos de documentos oficiais 

que regulamentam a Educação no país, pode-se concluir que o papel desta área do 

saber humano transcende o ato de promoção apenas da aquisição do conhecimento 

intelectual, por compreender a importância de uma formação que considere o 

educando como ser atuante no mundo.  

Na prática, contudo, observa-se que há ainda muito a ser feito para que tal se 

dê e, mais do que isso, para que se avance cada vez mais nesta perspectiva ainda 

embrionária, porquanto longo é o caminho a ser percorrido para concretizá-la e 

aperfeiçoá-la em todo o território nacional.  

Como alcançar tal cenário? Eis o desafio para todas as áreas do saber 

contempladas na Educação Básica.  

Necessário se faz, portanto, esforços para encontrar soluções cada vez mais 

viáveis para novos passos serem dados, além de aperfeiçoar e propagar as práticas 

e propostas já existentes para tal, conforme proposições da presente pesquisa, e de 

maneira a trabalhar para que a preocupação com a formação dos estudantes para a 

vida social e para a sua atuação como cidadãos no mundo não vigore apenas em 

documentos oficiais e leis, mas que também se façam presentes no dia a dia de 

educadores e profissionais da Educação no Brasil. 

 

1.2. A compreensão da língua e do texto para além de sua estrutura e 

materialidade e o ensino de Língua Portuguesa 

 

A partir das reflexões propostas até aqui, pode-se fornecer destaque ao ensino 

de Língua Portuguesa.  

O domínio do idioma por parte da população brasileira é indispensável para o 

exercício pleno da cidadania em um mundo que se compõe por meio da linguagem e, 

por consequência, também da língua. É pela língua que são expressas, por exemplo, 

as normas de conduta e convivência; é por meio dela que se expressam sentimentos, 

anseios, opiniões; por seu intermédio, são formalizadas concepções que levam 
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indivíduos e coletividades à tomada de decisões; é pela língua que o ser constitui-se 

consciente de sua função no mundo.  

Diante disso, são inúmeras as correntes teóricas que defendem um olhar 

acurado e profundo à linguagem, à língua e ao texto – este um dos mais notórios 

produtos do uso das duas primeiras –, uma vez que sua influência nas mais variadas 

concepções de mundo é indiscutível, levando-se em conta as implicações discursivas 

da linguagem, da língua e do texto. 

Cabe, aqui, por oportuna, uma explanação a respeito de uma perspectiva que 

concebe a linguagem como fundamentalmente dialógica, conforme propõe Mikhail 

Bakhtin: cada manifestação discursiva – partindo da linguagem – pressupõe, em si, 

fatores múltiplos que a constituem e a fazem ser tal qual é, fatores estes 

transcendentes à relação dos falantes entre si, compreendendo, também, a interação 

entre interlocutores e textos constituintes da existência humana como um todo – e 

tudo o que ela constrói no mundo –, afinal, segundo o consagrado filósofo russo, “não 

há limites para o contexto dialógico (este se perde num passado ilimitado e num futuro 

ilimitado)” (BAKHTIN, 1992, p. 413).  

Não é, portanto, o ser humano, indivíduo e falante isolado, alheio à realidade 

na qual se insere quando se utiliza da linguagem e da língua. Por esse motivo, ainda 

de acordo com Bakhtin, ao analisar-se a finalidade do entendimento linguístico por 

parte de seus falantes, o olhar humano deve voltar-se a uma concepção que capacite 

os usuários de determinado sistema linguístico a inserirem-se na realidade à sua volta, 

em consonância com os contextos dos quais fazem parte, entendendo-se que  

 
o essencial na tarefa de descodificação não consiste em reconhecer a forma 
utilizada, mas compreendê-la num contexto concreto preciso, compreender 
sua significação numa enunciação particular. Em suma, trata-se de perceber 
seu caráter de novidade e não somente sua conformidade à norma 
(BAKHTIN, 2012, p. 96). 
 

A linguagem consiste, assim, em um instrumento, para aqueles que a utilizam, 

de construção da realidade tal qual se tem. Não é sem motivos que a língua – um dos 

braços da linguagem –, compreendida além de sua estrutura e das importantes 

normas que a regimentam internamente, faz-se presente e determinante nas tomadas 

de decisões que direcionam caminhos e atitudes de indivíduos e coletividades no 

Brasil e no mundo. E isso se dá por intermédio de seu uso diário, constante, do qual 

procede outro importante conceito a ser levado em consideração nas presentes 

proposições: o texto,  
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lugar de interação de sujeitos sociais, os quais, dialogicamente, nele se 
constituem e são constituídos; e que, por meio de ações linguísticas e 
sociocognitivas, constroem objetos de discurso e propostas de sentido, ao 
operarem escolhas significativas entre as múltiplas formas de organização 
textual e as diversas possibilidades de seleção lexical que a língua lhes põe 
à disposição (KOCH; ELIAS, 2012, p. 7). 

 

Dessa forma, um passo importante para que se entenda o potencial 

transformador da Língua Portuguesa é inteirar-se das noções de texto, pois é a partir 

dele que discursos ganham vida e se perpetuam no cotidiano de indivíduos e 

coletividades. Por meio deles, concretizam-se as ideações teóricas que conferem à 

linguagem e à língua tão abrangentes concepções. 

Por não ignorar os desdobramentos linguísticos em situações pragmáticas e 

sociais – pelo contrário, assumindo-os como de suma importância para o real 

entendimento da linguagem e da língua –, as noções de texto que norteiam as 

propostas aqui constantes são as de 

 
cunho sociopragmático (baseadas nos estudos de linguística textual, 
pragmática, semântica, sociolinguística, análise de discurso e outros, 
considerando-se a enunciação e o enunciado), segundo as quais o texto é 
uma unidade de sentido estabelecido entre leitor/autor, na modalidade escrita 
da língua, e entre locutor/interlocutor, na sua modalidade oral, envolvendo 
conhecimentos partilhados, situação, contexto, propósito, intenções e outros 
aspectos comunicacionais, estando aberta a várias interpretações (mas não 
a todas) (BEZERRA, 2001, p. 34). 

 

A noção de que os textos produzem sentidos, com implicações pragmáticas na 

vida de locutores e interlocutores que os produzem e que com eles têm contato, 

adquire ainda novos desdobramentos em um mundo altamente globalizado e no qual 

se percebe um avanço cada vez mais veloz das tecnologias da informação – 

diariamente, por exemplo, 9 horas e 14 minutos do dia do cidadão brasileiro são 

empregadas na internet9. O contato com textos verbais, visuais e sincréticos atinge, 

hoje, abrangência significativa. E, como não poderia deixar de ser, a língua destaca-

se neste cenário em que estudantes estão, pelo Brasil, inseridos e atuantes. 

Uma visão que contemple a língua para além de sua materialidade e o texto 

para além de sua estruturação formal enriquece o horizonte do educador de Língua 

Portuguesa, posto que amplia suas possibilidades de trabalhar para que o estudante 

                                                           
9 Segundo relatório divulgado por portal da Globo. Disponível em: 
<https://www.techtudo.com.br/noticias/2018/02/10-fatos-sobre-o-uso-de-redes-sociais-no-brasil-que-
voce-precisa-saber.ghtml>. Acesso em: 28 set. 2018. 

https://www.techtudo.com.br/noticias/2018/02/10-fatos-sobre-o-uso-de-redes-sociais-no-brasil-que-voce-precisa-saber.ghtml
https://www.techtudo.com.br/noticias/2018/02/10-fatos-sobre-o-uso-de-redes-sociais-no-brasil-que-voce-precisa-saber.ghtml
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imbua-se da autonomia, da criticidade e da consciência necessárias para a leitura e a 

compreensão dos textos que integram o universo discursivo a partir do qual as 

realidades várias instauram-se no mundo, preparando-o, de igual modo, para produzir 

textos de maneira a que se compreenda os desdobramentos pragmáticos dos 

conteúdos por ele gerados e/ou reproduzidos. Para que tal se dê, 

 
Toda e qualquer análise gramatical, estilística, textual deve considerar a 
dimensão dialógica da linguagem como ponto de partida. O contexto, os 
interlocutores, gêneros discursivos, recursos utilizados pelos interlocutores 
para afirmar o dito/escrito, os significados sociais, a função social, os valores 
e o ponto de vista determinam formas de dizer/escrever. As paixões 
escondidas nas palavras, as relações de autoridade, o dialogismo entre 
textos e o diálogo fazem o cenário no qual a língua assume o papel principal. 
(BRASIL, 2000, p. 21) 

 

O contato humano com a língua depreende, assim, resultados práticos e de 

produção de sentidos que não podem ser ignorados por seus estudiosos, 

especialmente por aqueles que se debruçam na formação de falantes do idioma a 

partir da leitura e da produção de textos: educadores de Língua Portuguesa em 

atuação nas salas de aula dos mais diversos níveis da educação brasileira. Por esse 

motivo, na escola, 

 
O aluno deve ser considerado como produtor de textos, aquele que pode ser 
entendido pelos textos que produz e que o constituem como ser humano. O 
texto só existe na sociedade e é produto de uma história social e cultural, 
único em cada contexto, porque marca o diálogo entre os interlocutores que 
o produzem e entre os outros textos que o compõem. O homem visto como 
um texto que constrói textos (BRASIL, 2000, p. 11). 

 

Eis, nesse cenário proposto, a necessidade de aprofundamento no que se 

espera do Ensino Médio e, especialmente, da área de Linguagens nesta etapa da 

Educação Básica, uma vez que a realidade, em muitos ambientes de ensino, ainda 

destoa das propostas pedagógicas e de conteúdo constantes nas frentes teóricas da 

linguagem e da língua e nos documentos oficiais referentes à Educação.  

A responsabilidade é grande, pois, conforme afirma a Base Nacional Comum 

Curricular, o papel do Ensino Médio, ao qual adentram estudantes – em tese – 

preparados para tal, é o de 

 
aprofundar a análise sobre as linguagens e seus funcionamentos, 
intensificando a perspectiva analítica e crítica da leitura, escuta e produção 
de textos verbais e multissemióticos, e alargar as referências estéticas, éticas 
e políticas que cercam a produção e recepção de discursos, ampliando as 
possibilidades de fruição, de construção e produção de conhecimentos, de 
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compreensão crítica e intervenção na realidade e de participação social dos 
jovens, nos âmbitos da cidadania, do trabalho e dos estudos (BRASIL, 2017, 
p. 490). 

 

Como concretizar esse propósito? São muitos os fatores envolvidos.  

Tendo em vista o fato de que a finalidade da presente pesquisa é evidenciar 

práticas pedagógicas que, a partir das aulas de leitura e produção textual em Língua 

Portuguesa, busquem não apenas atingir esse nobre intento, mas transpassá-lo, 

trabalhando pela formação integral do educando – considerando mais que o cognitivo, 

também seu sentimento – é necessário considerar o papel de educadores e 

educandos no processo de ensino-aprendizagem e as implicações do uso da língua 

no meio social, assuntos que serão trabalhados mais à frente nesta pesquisa. 

 

1.3. Língua e sociedade: implicações 

 

Na atualidade, não são poucas as discussões a respeito de uma visão 

abrangente da língua, elevando-a a um patamar pragmático – portanto, com 

desdobramentos na vida prática do ser humano e não somente compreendida 

enquanto manifestação que se dá no campo das ideias e de suas expressões formais.  

Em um contexto social no qual, por exemplo, tem-se utilizado amplamente a 

língua nas relações sociais via internet – disseminando-se, assim, discursos, 

proposições e ideais inúmeros em escala global –, as reflexões sobre o discurso têm 

suscitado posicionamentos e estudos concernentes aos impactos sociais decorrentes 

de manifestações linguísticas – orais ou escritas – de modo cada vez mais recorrente.  

Já intuindo, conscientemente ou não, o crescimento da expressividade 

linguística no mundo, a própria linguística, ainda no século XX, antecipava: 

 
as preocupações dos estudiosos começam a se dirigir para a superação do 
nível da frase e para a inclusão, na análise da linguagem, de novos fatores 
como texto, contexto, intenções e atitudes do falante em relação à prática da 
língua. A valorização da fala e do discurso representou o fim das análises 
linguísticas pautadas num modelo abstrato e ideal de língua. Caminha-se 
hoje para um redimensionamento da Linguística como ciência, cujo objeto 
agora é o discurso. Ou, se preferir, investiga-se a linguagem em seu caráter 
discursivo (SUASSUNA, 1995, pp. 79-80). 

 

Diante de tais perspectivas, destacam-se correntes linguísticas que entendem 

como relevantes e primordiais para seus estudos aspectos relacionados aos diversos 

contextos de uso da língua, dentre as quais o funcionalismo, a linguística pragmática, 
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a análise do discurso, a linguística sociocognitiva e a sociolinguística. Esta, por 

exemplo, trata-se de 

 
área que estuda a língua em seu uso real, levando em consideração as 
relações entre a estrutura linguística e os aspectos sociais e culturais da 
produção linguística. Para essa corrente, a língua é uma instituição social e, 
portanto, não pode ser estudada como uma estrutura autônoma, 
independente do contexto situacional, da cultura e da história das pessoas 
que a utilizam como meio de comunicação (CEZARIO; VOTRE, 2012, p. 141). 
 

De fato, conforme evoluem as discussões sociais pautadas em vertentes 

humanistas – isto é, vertentes “que colocam o homem e a condição humana em 

primeiro lugar, medindo tudo o mais (a natureza, especialmente) segundo as suas 

características, necessidades e interesses”10 –, passa-se a compreender a 

impossibilidade de dissociação de, por exemplo, 

• Língua e ação humana, uma vez que a língua é também ação, é 

manifestação pragmática no cotidiano, conforme percebe-se, por exemplo, na teoria 

dos atos de fala, inserida na linguística pragmática. A esse respeito, vale ressaltar, 

exemplificando, que 

 
ações no mundo podem se realizar sem o proferimento de sequências 
linguísticas, mas há situações ritualizadas em algumas sociedades e culturas 
que estão intimamente ligadas a certos enunciados, que instauram um ato de 
fala. Por exemplo, em uma situação como a de um tribunal, a condenação 
efetiva de um réu comprovadamente culpado só se dará diante do necessário 
cumprimento das etapas que configuram o procedimento típico de um 
julgamento, quando a figura que possui a autoridade naquele momento para 
tal proferir as seguintes palavras: “Declaro o réu culpado”. Enquanto não 
houver o proferimento, o ato de condenação não se efetivará (BATISTA, 
2012, pp. 73-74). 
 

• Língua e cultura, considerando-se que, na cultura, o ser humano 

expressa-se e desenvolve seu pensamento, suas emoções, suas posturas no mundo. 

Não é sem motivos que “afirma-se que cultura e língua são inseparáveis em quaisquer 

produtos linguísticos de uma sociedade” (HANNA, 2013, p. 6), visto estarem os 

acontecimentos históricos da Humanidade, que a conduziram ao formato e ao cenário 

em que hoje se encontra, intrinsecamente relacionados aos fatores multiculturais que 

a constituem. 

• Língua e sociedade, por ser, a vivência social, fator constituinte do ser 

humano enquanto ser que coordena a realidade na qual se insere. Estão, assim, 

pautadas as discussões linguísticas neste âmbito a partir de frente teórica que 

                                                           
10 Definição disponível em: <http://www.aulete.com.br/humanismo>. Acesso em: 26 set. 2018. 

http://www.aulete.com.br/humanismo
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considera a língua como uma atividade social, por meio da qual veiculamos 
as informações, externamos nossos sentimentos e agimos sobre o outro. 
Assim concebida, a língua é um conjunto de usos concretos, historicamente 
situados, que envolvem sempre um locutor e um interlocutor, localizados num 
espaço particular, interagindo a propósito de um tópico conversacional 
previamente negociado (CASTILHO, 2009, p. 11). 

 

Não poderia, portanto, o ser humano expressar-se e construir realidades sem 

a língua, valioso instrumento constitutivo da linguagem11.  

Por que razão, então, deveria a escola – e os falantes de um modo geral – 

ignorar tais associações, ou colocá-las em segundo plano, sendo que se trata de 

recurso utilíssimo para a formação cidadã daqueles que, por meio da linguagem, 

estruturam o mundo ao seu redor? 

Daí a importância da abordagem sociolinguística, que 

 
se constituiu numa espécie de reação às teorias estruturalista e gerativo-
transformacional, nas quais a relação língua-sociedade não foi explorada 
suficientemente. [...] A linguagem, antes de qualquer coisa, é um modo de 
vida social; define a mim e ao outro como indivíduos que, por seu intermédio, 
agem e interagem no mundo (SUASSUNA, 1995, pp. 87 e 89). 

 

Assim, trata-se de um olhar voltado para a concepção de uma sociedade que, 

a fim de transformar a realidade na qual se insere – e também em questões relativas 

ao âmbito emocional e ao desenvolvimento pessoal, como propõem, por exemplo, 

aqueles que se debruçam no estudo da programação neurolinguística12 –, pode 

encontrar, no entendimento e no domínio de aspectos relacionados à sua língua 

materna – e também relativos às línguas estrangeiras, quando for o caso –, 

ferramentas de atuação social.  

Levando em consideração o fato de que esta pesquisa se fundamenta também 

em tais questões para avaliar e propor práticas didático-pedagógicas que consideram 

                                                           
11 Neste sentido, vale ressaltar, inclusive, as línguas de sinais nos países, em caso de argumentações 
em relação àqueles que não utilizam a linguagem verbal. Elas constituem também um fator de 
comunicação e desenvolvimento social indispensáveis para o desenvolvimento humano por meio da 
linguagem quando, por condições biológicas ou mesmo por opção, não se utilizam as línguas 
verbalmente constituídas. 
12 A programação neurolinguística trata-se de área que entende que “a realidade externa de um evento 
é igual para todos, e recebemos as informações através dos nossos canais sensoriais (NEURO), que 
passam por filtros (PROGRAMAÇÃO) e formam uma representação interna para a pessoa. Essa 
representação interna gera um estado na pessoa, ou seja, leva a diferentes emoções que acabam 
interferindo na fisiologia e também nos comportamentos, nas ações dessa pessoa, tanto no aspecto 
verbal quanto não verbal (LINGUÍSTICA)” (Disponível em: <https://www.pnl.com.br/programacao-
neurolinguistica/o-que-e-pnl-/entenda-o-que-e-a-programacao-neurolinguistica>. Acesso em: 26 set. 
2018). 

https://www.pnl.com.br/programacao-neurolinguistica/o-que-e-pnl-/entenda-o-que-e-a-programacao-neurolinguistica
https://www.pnl.com.br/programacao-neurolinguistica/o-que-e-pnl-/entenda-o-que-e-a-programacao-neurolinguistica
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a formação linguística como fator de forte influência na preparação do educando para 

ser e atuar no mundo, é oportuno o destaque de que 

 
O que a Sociolinguística faz é buscar respostas para questões educacionais 
dentro do universo da escola. Com isso, ela se envolve em temas 
consideravelmente mais amplos que se inserem no contexto social maior, 
conciliando os aspectos micro e macro do processo. E é para esse contexto 
que a escola deve preparar o indivíduo (BORTONI-RICARDO; FREITAS, 
2009, p. 220). 
 

Reforça-se, assim, o que tem sido pontuado por teóricos e estudiosos da 

linguagem em geral, da língua e do ensino: ignorar, nos conteúdos desenvolvidos em 

sala de aula, esse desdobramento social, portanto, pragmático, da língua em uso é 

alerta preocupante no que diz respeito ao desenvolvimento de um falante de Língua 

Portuguesa realmente ciente do poder que possui em mãos – e, por conseguinte, do 

poder que também os outros falantes possuem – quando atuam a partir a língua, 

refletindo, por meio de manifestações linguísticas várias, ações desdobradas em 

consequências reais, palpáveis à vida em sociedade. Não é sem motivos que 

 

Desde o seu berço a Sociolinguística, tanto na sua vertente variacionista 
quanto na sua vertente qualitativa, demonstrou preocupação com o 
desempenho escolar de crianças provenientes de diferentes grupos étnicos 
ou redes sociais. Desde então muito tem contribuído para os avanços na 
pesquisa das questões educacionais em diversos países do mundo, 
principalmente nas últimas quatro décadas. Seu objetivo tem sido o de 
construir novas metodologias que auxiliem professores a desenvolver em 
seus alunos as habilidades cognitivas necessárias a uma aprendizagem mais 
ampla, à expansão de sua competência comunicativa (HYMES, 1974) e à 
capacidade de desempenhar tarefas escolares cotidianas (BORTONI-
RICARDO; FREITAS, 2009, p. 218). 

 

Ter como objetivo encontrar alternativas para resolver os graves problemas de 

aprendizagem no Brasil pode exigir, necessariamente, cuidado e atenção especiais 

ao aperfeiçoamento de habilidades e competências linguísticas dos estudantes – e, 

muitas vezes, dos próprios educadores, pois os profissionais da educação podem 

apresentar também lacunas ainda não preenchidas em seu preparo para a atuação 

docente. Nos cursos de licenciatura, especialmente na área de Letras, pode-se 

avançar também neste sentido. 

Urge que a Língua Portuguesa seja, no Brasil, estudada, praticada, exercitada 

e, por fim, executada em contextos reais de atuação social de maneira consciente e 

de modo a ser utilizada como instrumento de transformação e melhoria de vida dos 

brasileiros de todas as etnias, classes sociais e filosofias de vida, para a criação de 
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oportunidades de ascensão, autonomia e exercício pleno de uma cidadania global 

responsável e consciente.  

Cabem, aqui, como conclusão deste subtítulo, as considerações do educador 

brasileiro Paulo Freire, ao afirmar que 

 
Para ser válida, toda educação, toda ação educativa deve necessariamente 
estar precedida de uma reflexão sobre o homem13 e de uma análise do meio 
de vida concreto do homem concreto a quem queremos educar (ou melhor 
dito: a quem queremos ajudar a educar-se). Faltando uma tal reflexão sobre 
o homem, corre-se o risco de adotar métodos educativos e maneiras de atuar 
que reduzem o homem à condição de objeto. Assim, a vocação do homem é 
a de ser sujeito e não objeto. Pela ausência de uma análise do meio cultural, 
corre-se o perigo de realizar uma educação pré-fabricada, portanto, 
inoperante, que não está adaptada ao homem concreto a que se destina. Por 
outra parte, não existem senão homens concretos (“não existe homem no 
vazio”). Cada homem está situado no espaço e no tempo, no sentido em que 
vive numa época precisa, um lugar preciso, num contexto social e cultural 
preciso. O homem é um ser de raízes espaço-temporais. [...] Mais 
exatamente, para ser instrumento válido, a educação deve ajudar o homem, 
a partir de tudo o que constitui sua vida, a chegar a ser sujeito. É isto o que 
expressam frases como: “A educação não é um instrumento válido se não 
estabelece uma relação dialética com o contexto da sociedade na qual o 
homem está radicado” (FREIRE, 1980, pp. 33-34). 

 

1.4. Educadores e educandos no processo de ensino-aprendizagem 

 

Formar crianças, adolescentes e jovens – ou adultos, no caso da Educação de 

Jovens e Adultos (EJA) – que dominem, minimamente, as competências de ler, 

interpretar e escrever, conhecendo, para isso, aspectos normativos da Língua 

Portuguesa e os efeitos de produção de sentido por ela gerados não é incumbência 

simples. E, para que seja bem-sucedida, somando-se a ela a responsabilidade de 

desenvolver cidadãos em sua integralidade, conforme proposto neste trabalho, um 

olhar atento ao que diz respeito à relação professor-aluno pode tornar-se 

indispensável. 

No decorrer da história do ensino no Brasil e no mundo, por muito tempo 

acreditou-se – e há quem assim o julgue ainda na atualidade – ser o papel do 

professor o de indivíduo e profissional desmedidamente autoritário, a quem se permite 

                                                           
13 Referente ao vocábulo “homem”, vale ressaltar explicação constante na obra Conceitos de educação 
em Paulo Freire (VASCONCELOS; BRITO, 2006, p. 19), na qual registra-se que, ao longo do trabalho 
em questão (e é pontuação válida neste caso também), “muitas vezes o termo ‘homem’ foi utilizado no 
sentido genérico, com o significado de ‘homem e mulher’. Algumas das citações que aqui aparecem 
são de obras nas quais Paulo Freire ainda entendia, erroneamente segundo ele próprio, que ao se 
utilizar, genericamente, do masculino, estaria incorporado o gênero feminino. Em Pedagogia da 
esperança, no entanto, ele faz esta solicitação: incluir ‘mulher’ quando fosse o caso”. 
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ultrapassar os limites da autoridade a ele conferida naturalmente por sua função 

social, podendo apropriar-se de uma postura de distanciamento, rigidez e soberania 

no que concerne a seus alunos, consentindo-se, para isso, a pretexto do “bem educar” 

– quão bom poderia ser o resultado? –, agressões verbais e físicas, com duras 

consequências emocionais e até mesmo intelectuais aos estudantes, como reféns do 

que lhes seria imposto ao longo dos anos por quem, aparentemente, tudo lhes teria a 

ensinar e nada a aprender com eles. 

O surgimento de políticas públicas e de noções sociais e regulamentações que 

asseguram às crianças, aos adolescentes e aos jovens direitos, dentre outros 

importantes fatores, colocaram o assunto em pauta nos debates e práticas 

concernentes à Educação.  

Avanços foram conquistados no que se refere à segurança física dos 

educandos, apesar de ainda se ter longo caminho a ser percorrido no tocante ao 

autoritarismo que possa acontecer de forma desmedida em sala de aula, isolando o 

professor como detentor absoluto do conhecimento, conduta que pode invalidar o 

protagonismo dos estudantes na construção de um saber significativo – saber que, de 

fato, pode capacitá-lo para sua autonomia, exercitando sua cidadania no contexto 

social ao qual pertence.  

O inverso pode ocorrer, também: no intuito de desbancar tal postura, muitos 

profissionais da educação, ao não encontrarem o equilíbrio necessário para o 

funcionamento dos papéis de educadores e educandos, podem deixar-se, em 

contrapartida, vulneráveis e omissos. Por esse motivo, 

 
Conhecer os limites de sua autoridade é tarefa necessária a todo professor. 
Tais limites devem ser rigorosamente obedecidos para que haja a coerência 
desejável ao bom desempenho docente, tornando os relacionamentos mais 
fáceis e, em decorrência, mais produtivos. Sem cuidar dos limites 
mencionados, o professor poderá transformar-se em permissivo e omisso ou, 
por outro lado, cair no extremo do autoritarismo. [...] O professor democrático, 
por respeitar seu aluno, saberá ouvi-lo e, portanto, não será por reconhecer 
esse aluno como o sujeito de sua própria aprendizagem que deverá o 
professor negligenciar suas tarefas e deveres profissionais. Os alunos, ainda 
que complementem as ações em sala de aula, como o outro polo da ação 
educativa, têm expectativas com relação ao professor, emanadas do próprio 
papel profissional que este desempenha (VASCONCELOS, 2012, pp. 51 e 
52). 

  

Assim, cabe ao educador o papel de conduzir seus educandos na elaboração 

do conhecimento, servindo-se, para isso, de uma autoridade consciente e na medida 

certa, a serviço da organização do processo de ensino-aprendizagem, além, é claro, 
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de seu aperfeiçoamento profissional e acadêmico constante e de seu 

desenvolvimento como ser humano, também. Dessa forma, fomenta-se a interação – 

e a criação, visto serem interação e criação “atos complementares num espaço de 

ensino-aprendizagem” (HANNA, 2012, p. 57) – e o diálogo entre ambos, fatores que 

fortalecem suas motivações na troca de saberes em sala de aula. 

O ambiente escolar pode passar, então, a atender às reais necessidades das 

duas partes envolvidas: a do professor, de educar, facilitar a compreensão do aluno, 

conduzi-lo ao conhecimento pleno de sua disciplina – neste caso, da língua e da 

cultura da língua em questão –; a do aluno, de aprender por meio da criação e da 

produção do conteúdo, frente a situações e a contextos possíveis e reais que o 

desafiam na produção linguística, cultural e social, de acordo com a língua-alvo. 

Ao professor é confiada a responsabilidade de direcionar o estudante à 

construção de um saber realmente de valor e significado para este, “tendo sempre em 

mente que seus alunos são sujeitos da ação educativa e nunca objetos apassivados, 

que podem ser reprimidos, cerceados, conduzidos ou manipulados” 

(VASCONCELOS, 2012, p. 57). Neste sentido, destaca-se o que pontua Freire, ao 

alertar para os perigos da concepção bancária da educação, referindo-se 

especialmente à realidade das sociedades latino-americanas: 

 
O professor ainda é um ser superior que ensina a ignorantes. Isto forma uma 
consciência bancária. O educando recebe passivamente os conhecimentos, 
tornando-se um depósito do educador. Educa-se para arquivar o que se 
deposita. Mas o curioso é que o arquivado é o próprio homem, que perde 
assim seu poder de criar, se faz menos homem, é uma peça. O destino do 
homem deve ser criar e transformar o mundo, sendo o sujeito de sua ação 
(FREIRE, 1981, p. 38). 

 

Dessa forma, 

 
Não podemos nos colocar na posição do ser superior que ensina um grupo 
de ignorantes, mas sim na posição humilde daquele que comunica um saber 
relativo a outros que possuem outro saber relativo. (É preciso saber 
reconhecer quando os educandos sabem mais e fazer com que eles também 
saibam com humildade.) (FREIRE, 1981, p. 29). 

 

É, ainda, pertinente ressaltar que, para alcançar-se uma formação 

notadamente integral – em todas as áreas do conhecimento humano, mas, neste 

caso, especialmente em Língua Portuguesa –, a relação entre educador e educando 

requer fundamentar-se nos princípios de colaboração, respeito e amor, pois propõe-

se lidar com a língua além dela própria: em seu potencial de transformação das 
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realidades ainda insatisfatórias vivenciadas pelo educando em sua inserção social – 

insatisfatórias porque, ainda que uma parcela dos indivíduos tenha uma experiência 

social considerada aparentemente satisfatória, assim não o pode ser em sua 

totalidade, visto que estes compartilham sua morada coletiva, o planeta, com uma 

parcela muito maior de outros indivíduos ainda entregues à própria sorte, ou ao menos 

inseridos em realidades desafiadoras para progredirem integralmente.  

Que o domínio da língua pode conferir ao falante poder de transformação, isso 

já se concluiu. No entanto, uma relação entre os envolvidos no processo de ensino-

aprendizagem de Língua Portuguesa que não ignore as bagagens intelectuais, 

emocionais e espirituais de professores e estudantes pode somar-se a isso, a fim de 

que seus falantes saibam manejá-la tal qual ferramenta útil ao progresso de todos. E 

tal objetivo não se logrará sem que se entenda que 

 
A educação não é um processo de adaptação do indivíduo à sociedade. O 
homem deve transformar a realidade para ser mais [...]. O desenvolvimento 
de uma consciência crítica que permite ao homem transformar a realidade se 
faz cada vez mais urgente. Na medida em que os homens, dentro de sua 
sociedade, vão respondendo aos desafios do mundo, vão temporalizando os 
espaços geográficos e vão fazendo história pela sua própria atividade 
criadora (FREIRE, 1981, pp. 31 e 33). 

 

Nesta pesquisa, procura-se levar em conta, ainda, o seguinte passo, no que 

concerne à responsabilidade dos educadores no ato de educar: pensar o estudante 

como ser que possui anseio de instrução intelectual e, também, como indivíduo que 

se alegra, entristece-se, enfrenta lutas, vence-as, insere-se no mundo e nele atua. 

Logo, um ser que possui expectativas de aprender não apenas letras, números, 

fórmulas, mas capaz de entender como utilizar este conhecimento para construir para 

si e para todos uma realidade melhor, mais feliz. Um ser integral.  

Tem-se, então, a perspectiva de que um educador pode buscar como 

motivação para o desempenho de seu trabalho o conceito de que 

 
O afeto para as crianças e o respeito aos jovens são semelhantes a uma 
máquina funcionando: em uma parte das rodas dentadas, a mente, a lógica; 
em outra, a Alma, o sentir, que impede que nos tornemos cada vez mais 
selvagens! Ora, os dentes da roda vão se encontrando e fazendo o 
mecanismo girar. Contudo, se você não põe nessa engrenagem o óleo da 
Fraternidade, da Solidariedade, da Misericórdia, tudo grimpa, trava, cria 
ferrugem e entra em falência!  (PAIVA NETTO, 2010, p. 238). 

 

Como, pois, proceder para concretizar essa realidade de atenção a indivíduos 

que amam e sofrem, frequentadores dos ambientes regulares de ensino, de modo a 
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lutar pela formação integral desses estudantes, em um país com tantos desafios 

quanto o Brasil (e no mundo)?  

Como indicação do ambiente de ensino lócus dessa pesquisa, podemos 

considerar as propostas intelectuais com uma visão além do intelecto – uma 

perspectiva educacional utilizada pelas escolas da Legião da Boa Vontade (LBV), a 

ser apresentada nos capítulos a seguir. 
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CAPÍTULO 2 

LBV, SUA PEDAGOGIA E O MAPREI: CONCEITOS E PRÁTICA DE UMA 

PROPOSTA PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

2.1. Da Legião da Boa Vontade (LBV) 

 

A instituição mantenedora da escola lócus desta pesquisa é a Legião da Boa 

Vontade (LBV)14, associação civil de direito privado, beneficente, filantrópica, 

educacional, cultural, filosófica, ecumênica, altruística e sem fins econômicos, 

reconhecida no Brasil e também no exterior por seu trabalho nas áreas da educação 

e da assistência social. Atua em prol de famílias de baixa renda, promovendo 

programas sociais e educacionais, nos quais cria oportunidades para os usuários 

refletirem e dialogarem sobre valores éticos, ecumênicos e espirituais que lhes 

auxiliam a relativizar preconceitos, fortalecer a resiliência e a autoestima diante das 

dificuldades que enfrentam, como apresenta em sua Missão15: 

 

Promover Desenvolvimento Social e Sustentável, Educação e Cultura, Arte e 
Esporte, com Espiritualidade Ecumênica, para que haja Consciência 
Socioambiental, Alimentação, Segurança, Saúde e Trabalho para todos, no 
despertar do Cidadão Planetário. 

 

Em sua rede de atendimento16, mantém uma rede de ensino de Educação 

Básica que presta contas ao Ministério da Educação e Cultura (MEC), com educação 

em tempo integral aos seus educandos, destacando-se a inauguração de uma escola 

                                                           
14 A Legião da Boa Vontade foi fundada, em 1950, por Alziro Zarur (1914-1979), na cidade do Rio de 
Janeiro. Atualmente, seu diretor-presidente é José de Paiva Netto. Disponível em: 
<https://www.lbv.org/quem-somos>. Acesso: em 11.out. 2018. 
15 A Missão da LBV encontra-se em: <https://www.lbv.org/quem-somos/missao-visao-e-valores>, 
conforme pesquisa em 11.out. 2018. 
16 No Brasil, a LBV possui 82 unidades de atendimentos, divididas em: 72 Centros Comunitários de 
Assistência Social, 1 Centro de Assessoramento (Rio de Janeiro/RJ), 3 lares para idosos (Teófilo Otoni 
e Uberlândia/MG e Volta Redonda/RJ), 5 escolas de Educação Básica (São Paulo/SP; Belém/PA; 
Brasília/DF; Curitiba/PR e Rio de Janeiro/RJ) e uma escola de Capacitação Profissional (São 
Paulo/SP). Integra uma rede formada pela Legião da Boa Vontade dos Estados Unidos da América, 
com unidades em Newark/Nova Jersey e Manhattan/Nova York, que atendem crianças, jovens e 
idosos, brasileiros, americanos, hispânicos e indivíduos de outras nacionalidades; pela Legião da Boa 
Vontade da Argentina, da Bolívia, do Paraguai e do Uruguai, que mantêm escolas e programas de 
atendimento a crianças e jovens na América Latina (em Buenos Aires/Argentina, La Paz e Santa Cruz 
de La Sierra/Bolívia, Assunção/Paraguai e Montevidéu/Uruguai), e pela Legião da Boa Vontade de 
Portugal, no continente europeu, que realiza programas de atendimento a crianças, jovens e idosos 
nas cidades de Coimbra, Lisboa e Porto. 

https://www.lbv.org/quem-somos
https://www.lbv.org/quem-somos/missao-visao-e-valores
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técnica17, em 2017; suas ações sociais atendem à legislação e à Política Nacional de 

Assistência Social e enquadram-se, segundo a Tipificação Nacional de Serviços 

Socioassistenciais, em serviços de proteção social básica (convivência e 

fortalecimento de vínculos) e proteção social especial de média e alta complexidade 

(centro-dia e acolhimento institucional para idosos). Em quase sete décadas de 

trabalho no Brasil, registram-se ações educacionais e sociais da LBV também 

na Argentina, na Bolívia, nos Estados Unidos, no Paraguai, em Portugal e 

no Uruguai, mantidas por doações da população de cada país, seguindo a legislação 

específica de cada local18. 

Internacionalmente, a Legião da Boa Vontade atua como organização da 

sociedade civil com status consultivo geral no Conselho Econômico e Social (Ecosoc) 

das Nações Unidas, desde 1999, e é associada ao Departamento de Informação 

Pública (DPI) da ONU desde 1994 e à Congo (Conferência das Organizações Não-

Governamentais com Relações Consultivas para as Nações Unidas), que tem sede 

em Viena, na Áustria. Essa condição permite à LBV participar e contribuir na discussão 

dos temas do Ecosoc em conferências das Nações Unidas em todo o mundo, e nas 

reuniões de alto nível e das comissões sediadas em Nova York (EUA) e em Genebra 

(Suíça). Desse modo, a Instituição tem apresentado recomendações quanto à 

implementação de políticas públicas e ações humanitárias internacionais. Em 2004, a 

LBV foi cofundadora do Comitê de ONGs sobre Espiritualidade, Valores e Interesses 

Globais nas Nações Unidas em Nova York19. 

Com a possibilidade de participar continuamente de discussões acerca da 

educação global e de outras temáticas mundiais, na ONU, a proposta educacional da 

LBV tem sido parte das recomendações enviadas aos que integram as conferências, 

formalizadas em declarações traduzidas pela ONU para seus idiomas oficiais (árabe, 

chinês, espanhol, francês, inglês e russo) e disponibilizadas no sistema oficial de 

documentos das Nações Unidas; e também em artigos assinados pelo dirigente da 

LBV, publicados em revista especial para os encontros da Organização das Nações 

Unidas, nos idiomas espanhol, francês, inglês e português20. A Instituição também 

                                                           
17 Escola de Capacitação Profissional Boa Vontade, com o curso técnico em Rádio e Televisão, dentro 
do Eixo Tecnológico: Produção Artística, Cultural e Design. 
18 Dados disponíveis em: <https://www.lbv.org/quem-somos>. Acesso em: 12.out. 2018. 
19 Disponível em: <https://www.lbv.org/onu>. Acesso em: 25.out.2018. 
20 Revista Boa Vontade especial ONU, disponível em: <https://www.lbv.org/sites/default/files/type-
content/documentos/bv_mulher_2015_-_portugues.pdf>. Acesso em 25.out.2018.  

https://www.lbv.org.ar/
https://www.lbv.org.bo/
https://www.lgw.org/childcenter
https://www.lbv.org.py/
https://www.lbv.pt/
https://www.lbv.org.uy/
https://www.lbv.org/quem-somos
https://www.lbv.org/onu
https://www.lbv.org/sites/default/files/type-content/documentos/bv_mulher_2015_-_portugues.pdf
https://www.lbv.org/sites/default/files/type-content/documentos/bv_mulher_2015_-_portugues.pdf


51 

 

realiza palestras presenciais, com destaque para abordagens específicas sobre a 

proposta pedagógica da rede de ensino da instituição, conforme especificações 

abaixo, de dois destes momentos da LBV na ONU, em Genebra e na Suíça21: 

• Em 2011, em Genebra, Suíça, aconteceu a Reunião de Alto Nível do 

Conselho Econômico e Social (Ecosoc) das Nações Unidas. No centro dos debates, 

figurava o atual cenário da Educação, as metas, os desafios e as boas práticas que 

têm transformado para melhor a realidade de muitos países.  A LBV foi convidada a 

integrar a programação oficial do evento, organizando o painel temático “Educação de 

qualidade e equitativa: um desafio intersetorial para atingir os Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio”, com a palestra “Educação de excelência superando a 

miséria: Como formar o cidadão integral para a Sociedade Solidária”. Compuseram a 

mesa a embaixadora Maria Nazareth Farani Azevêdo, chefe da Missão Permanente 

do Brasil junto à ONU em Genebra; o representante da LBV na ONU, Danilo 

Parmegiani; o dr. Andrei Abramov, chefe da Seção de ONGs do Departamento de 

Assuntos Econômicos e Sociais da ONU (UN/Desa); e a supervisora da Pedagogia 

da LBV, Maria Suelí Periotto. 

 

Figura 2 – Registro de palestra sobre Educação, na ONU/Genebra 

 

 

Fonte: Arquivo LBV, 2011. 

• Em 2014, o Departamento de Informação Pública (DPI) da Organização 

das Nações Unidas (ONU) realizou a 65ª Conferência Anual de ONGs, Sociedade 

civil, redes internacionais e ativistas sociais, na sede da ONU em Nova York. A LBV 

foi convidada a coordenar o painel temático “Educando cidadãos sustentáveis — 

                                                           
21  Extraído da tese de doutorado de Maria Suelí Periotto (PUCSP, 2017). Disponível em: 
<http://www4.pucsp.br/gepi/downloads/TESES_CONCLUIDAS/tese-maria-sueli.pdf>. Acesso em: 
31.out.2018. 

http://www4.pucsp.br/gepi/downloads/TESES_CONCLUIDAS/tese-maria-sueli.pdf
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Melhores práticas do Brasil da Rio+20”. A mesa do painel temático foi formada por 

Mariana Tamasan, mestre em Educação Infantil Inclusiva pela Montclair State 

University; pela supervisora da Pedagogia da Legião da Boa Vontade, Dra. Maria 

Suelí Periotto; pelo diplomata Vicente Amaral Bezerra, representante da Missão 

Permanente do Brasil nas Nações Unidas; pelo representante da LBV na ONU, Danilo 

Parmegiani; por Sâmara Malaman, mestre em Educação Especial pela Kean 

University; e pelo psicólogo e psicanalista Joseph DeMeyer. 

 

Figura 3 – Registro de Palestra sobre Educação, na ONU, Nova York 

 

 

               Fonte: Arquivo LBV, 2014. 

 

2.2. Do atendimento socioeducacional da LBV e do Conjunto Educacional Boa 

Vontade 

 

O atendimento prestado nos quase 70 anos de existência da LBV intenciona 

reforçar os direitos da Criança e do Adolescente22, ao oferecer educação e condições 

favoráveis de saúde e alimentação nas escolas e nos programas socioeducacionais23 

desenvolvidos pela Instituição.  

Entre as 82 unidades da instituição, encontra-se o lócus desta dissertação: o 

Instituto de Educação José de Paiva Netto (IEJPN), localizado no bairro Bom Retiro, 

na cidade de São Paulo/SP, Brasil. Fundado em 1986, está sob a jurisdição da 

                                                           
22 Lei 8069/1990-Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).  
23 Programas socioeducacionais da LBV: são oferecidos a crianças, jovens e adultos, em 82 unidades, 
cidades do Brasil, com oficinas pedagógicas de apoio aos estudos de crianças e jovens e cursos 
profissionalizantes para adultos. Disponível em: <http://www.lbv.org/nosso-trabalho/jovens-e-adultos>. 
Acesso em: 31.out.2018. 

http://www.lbv.org/nosso-trabalho/jovens-e-adultos
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Diretoria de Ensino Região Centro, tendo seu funcionamento e instalações 

autorizados com os cursos de Educação Infantil e Ensino Fundamental, publicados no 

Diário Oficial do Estado (DOE) de 09/01/1993, e o curso de Ensino Médio — publicado 

no DOE de 09/11/1996. Nele são atendidos aproximadamente 1.500 alunos, 

provenientes do Bom Retiro e de bairros vizinhos, destacando-se um número maior 

de alunos nas Comunidades do Gato e do Moinho. As assistentes sociais da escola24 

acompanham e dão suporte às famílias em situação de vulnerabilidade e risco social, 

que geralmente habitam cortiços, pensões, prédios ocupados e comunidades, a fim 

de que consigam ter locais em melhores condições de habitação, romper ciclos de 

violência doméstica e acessar seus direitos. 

 

Gráfico 1 – Clientela da Escola da LBV distribuída por microrregiões 

 

 

Fonte: Instituto de Educação José de Paiva Netto, 2018.  

 

 

                                                           
24 Nesta unidade escolar da LBV, encontram-se três (3) assistentes sociais, que atendem as famílias 
por segmento: uma na Educação Infantil, uma do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental e uma 
profissional da área que acompanha do 6º ano ao Ensino Médio e EJA. 
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Figura 4 – Comunidades atendidas na escola pesquisada 
               

 

Fonte: Instituto de Educação José de Paiva Netto, 2018.  

 

Figura 5 – Entorno da região da escola 

 

Fonte: Instituto de Educação José de Paiva Netto, 2018.  

 

Os estudantes da Educação Infantil – de 4 meses de idade a 5 anos e 11 meses 

– e do Ensino Fundamental, 1º a 5º ano – de 6 a 10 anos –, são atendidos em período 

integral, das 7h às 18h, recebendo café da manhã, lanche, almoço, lanche da tarde e 

jantar; frequentam o período matutino os alunos do Ensino Fundamental – 6º ao 9º 

ano –, das 7h às 13h30, período em que lancham e almoçam; no período vespertino, 

estudam os alunos do Ensino Médio – 1ª à 3ª série –, das 14h30 às 19h40, recebendo 

almoço e lanche. Além disso, vale destacar que todos recebem, no início de cada ano 

letivo, o material pedagógico – kit escolar e apostila – e o uniforme completo. 

A partir das 18h45, recebidos com um lanche, entram os estudantes da EJA 

(Educação de Jovens e Adultos), otimizando as salas no período noturno, até às 21h. 

Os jovens e adultos recebem desde a Alfabetização até os Cursos Preparatórios do 
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ENCCEJA (Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos), 

que podem certificá-los como concluintes do Ensino Fundamental e do Ensino Médio.  

O Currículo Pleno da escola segue a Base Nacional Comum Curricular25, 

complementada por uma Parte Diversificada26, com as seguintes disciplinas: no 

Ensino Fundamental, do 1º ao 5º ano: Inglês, Espanhol, Libras, Cultura Ecumênica, 

Música e Convivência. Do 5º ao 9º ano: Inglês, Espanhol, Filosofia, Convivência, 

Cultura Ecumênica e Música; no Ensino Médio: Inglês, Espanhol, Cultura Ecumênica, 

Convivência, Música e Libras – opcional para as 3ªs séries –. Após o período 

pedagógico, diariamente, os estudantes da Educação Infantil – a partir dos 3 anos – 

ao 5º ano do Ensino Fundamental participam do Programa de Imersão na Língua 

Inglesa, de oficinas de Matemática e de Empreendedorismo, bem como praticam 

atividades esportivas diversificadas. As atividades extracurriculares são 

complementadas por excursões culturais, estudo e pesquisa.  

Do contexto de atendimento a estudantes provindos de famílias em situação de 

vulnerabilidade social, exatamente pelos bons resultados alcançados por essa 

instituição, surgiu a proposta de pesquisa e coleta de material que ilustre esta 

dissertação, numa abordagem que dá continuidade ao Trabalho de Conclusão de 

Curso (TCC) de bacharelado e licenciatura em Letras (Habilitação: Português-Inglês), 

na Universidade Presbiteriana Mackenzie, que concluí em 201527. Nele, foi proposta 

a aplicação da Pedagogia do Afeto e da Pedagogia do Cidadão Ecumênico28, e do 

Método de Aprendizagem por Pesquisa Racional, Emocional e Intuitiva (MAPREI)29, 

como estratégias didático-metodológicas a serem desenvolvidas na área de leitura e 

produção textual em Língua Portuguesa no ensino regular. O trabalho foi destaque 

                                                           
25 Currículo Pleno e Base Nacional Comum: em cumprimento ao Artigo 210 da Constituição Federal de 
1988, que determina como dever do Estado para com a educação fixar “conteúdo mínimos para o 
Ensino Fundamental, de maneira a assegurar a formação básica comum e respeito aos valores 
culturais e artísticos, nacionais e regionais”, foram elaborados e distribuídos pelo MEC, a partir de 1995, 
os Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil/RCNEI, os Parâmetros Curriculares 
Nacionais/PCNs para o Ensino Fundamental, e os Referenciais Curriculares para o Ensino Médio. 
Posteriormente, o Conselho Nacional de Educação definiu as Diretrizes Curriculares para a Educação 
Básica (Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, 2007). 
26 Parte diversificada: é o complemento da Base Nacional Comum, que pode ser utilizada pelos 
estabelecimentos de ensino, para atender “características regionais e locais da sociedade, da cultura, 
da economia e da clientela”. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Ensfund/indag4.pdf>. Acesso em: 16/2/2017. 
27 O TCC foi realizado sob orientação do Prof. Dr. Alexandre Huady Torres Guimarães. 
28 Nomenclaturas que compõem a proposta pedagógica da rede de ensino da LBV, criada por José de 
Paiva Netto: Pedagogia do Afeto – até os 10 anos de idade – e Pedagogia do Cidadão Ecumênico – a 
partir dos 11 anos –, que serão abordadas com maior detalhamento neste capítulo. 
29 Método de Aprendizagem por Pesquisa Racional, Emocional e Intuitiva (MAPREI): método criado 
pelos professores da LBV que será aprofundado ainda neste capítulo. 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Ensfund/indag4.pdf
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entre os TCCs do segundo semestre de 2015, premiado como o melhor da área de 

Letras — Licenciatura/Mackenzie. 

Assim, dando sequência ao proposto até então, para um conhecimento mais 

amplo acerca da escola pesquisada, recorro aos registros de seu Projeto Político 

Pedagógico, trazendo as seguintes finalidades e objetivos: 

 

Esta unidade educacional tem como finalidade proporcionar aos seus 
educandos condições para o desenvolvimento de habilidades e 
competências que contribuam em sua autorrealização e preparo para o 
exercício da cidadania ecumênica, possibilitando para tanto: 
I. A formação de uma consciência social, crítica, solidária e democrática; 
II. A ampliação e recriação das experiências do educando com o saber 

organizado; 
III. A manutenção de uma educação voltada para a solidariedade, a 

harmonia, a fraternidade, a responsabilidade, o senso crítico e o discernimento 
dos valores universais; 

IV.  A revisão constante dos conteúdos, métodos e práticas pedagógicas, a 
fim de evitar cristalizações empobrecedoras; 

V. A integração de educadores, educandos, pais e comunidade; 
VI. O oferecimento de oportunidades ao aluno de interagir socialmente, 

dentro e fora do ambiente escolar, descobrindo o valor de suas próprias 
realizações; 

VII. A não aceitação de qualquer tratamento desigual, por motivo de 
convicção filosófica, religiosa, política ou ideológica, bem como quaisquer 
preconceitos de classe, de nacionalidade ou de etnia; 

VIII. Uma pedagogia voltada à formação do cidadão ecumênico, baseada na 
multi, na inter e na transdisciplinaridade, objetivando, diretamente, a melhoria 
da qualidade de vida do aluno e de sua família. 

 

Para atingir uma das finalidades esperadas de melhoria de vida dos estudantes, 

a família necessita ser envolvida em ações da escola, recebendo atenção contínua 

dos profissionais que ali atuam numa equipe multidisciplinar, formada, atualmente, no 

IEJPN, pela direção escolar, por assistentes sociais, psicólogas, psicopedagogas, 

nutricionista, orientadoras educacionais, coordenadoras pedagógicas e enfermeira, 

em atendimentos individuais, bem como em encontros e palestras com temáticas 

pertinentes ao contexto de sua realidade socioeconômica. A proximidade com a 

família possibilita, inclusive, o retorno de pais, avós ou responsáveis pelos alunos aos 

estudos, uma vez que o analfabetismo ou o abandono precoce da escola compõem 

situação bastante comum entre os familiares desses educandos.  Para efetivamente 

interferir e oferecer possibilidades de mudanças, a escola em foco lhes disponibiliza a 

EJA (Educação de Jovens e Adultos). Assim, muitos familiares, no período noturno, 

ocupam os mesmos bancos escolares nos quais seus filhos estiveram estudando 

durante o dia. 
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2.3. Do Programa LBV-Potencializando Habilidades 

 

Para atender uma clientela advinda de situações diversificadas e desafiadoras 

não restritas aos aspectos socioeconômicos, o IEJPN estabelece suportes de 

atendimento psicológico, para acolhimento dos alunos. Assim, emocionalmente eles 

se sentem amparados e podem ser encaminhados a psicólogos externos, mediante 

os sintomas e o tempo de duração de um comportamento mais apático ou 

introspectivo. 

Além das questões comportamentais, das privações de alimentação e do reflexo 

de situações de drogadição de um dos pais, foi surgindo, no decorrer dos anos de 

existência da escola, crescente demanda para atendimento de crianças e jovens com 

necessidades educacionais especiais. Após observação de suspeitas levantadas 

pelos educadores acerca do pouco rendimento escolar de algum estudante, 

encaminhamentos a profissionais específicos passaram a ser efetuados, a fim de 

diagnosticar cada indivíduo, de modo que ações pedagógicas compatíveis pudessem 

partir da escola, incluindo apoio a tratamento/acompanhamento clínico, fazendo-se 

necessárias adaptações nas atividades pedagógicas e avaliativas, com um tratamento 

curricular adequado a cada caso. 

Surgiu, assim, na sistematização das providências enumeradas acima, o 

Programa LBV-Potencializando Habilidades (PPH), viabilizando uma atenção especial 

ao currículo, a partir da necessidade de cada criança, numa atenção individualizada. 

Nesta proposta, os alunos são acompanhados em suas dificuldades e recebem 

atividades com os conteúdos pedagógicos reorganizados de acordo com seu 

diagnóstico/necessidade. A adaptação das avaliações é feita mediante cada laudo, 

sendo preparadas pelos professores de cada disciplina, orientados pelo Programa 

LBV-PPH, com todo apoio ao docente que precisa planejar aulas/avaliações 

específicas a esses estudantes em situação de inclusão, contando, também, com a 

parceria da psicóloga escolar.  

Além de um olhar diferenciado na confecção de atividades e avaliações, no 

cotidiano também se observa alunos que possuem uma necessidade maior de tempo 

para realizar suas atividades pedagógicas. Então, faz-se necessária essa adequação, 

a fim de que eles atinjam os objetivos diversificados de cada disciplina, com suas 

particularidades de prontidão para a aprendizagem, considerando o potencial único 

de cada educando. 
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Como existe alguma resistência dos pais quanto às necessidades especiais de 

seus filhos, geralmente, quando chegam os laudos dos profissionais, a assistente 

social e a psicóloga escolar se envolvem para um suporte de apoio e esclarecimento, 

com resultados de aceitação obtidos com relativa morosidade, até que cada um 

perceba que os acompanhamentos dos profissionais externos são parcerias 

fundamentais para o desenvolvimento pedagógico e emocional de seus filhos. 

Para os professores dos alunos com diagnósticos, observa-se uma busca 

contínua de conhecimentos que possam direcionar melhor cada situação que 

enfrentam. Para apoio e incentivo aos professores, com apresentação de novas 

estratégias que possam auxiliar o estudante a descobrir seus caminhos de 

aprendizagem, acontecem reuniões de estudo de caso, com análise individual da 

situação de cada aluno, na qual cada técnico presente passa a acompanhar, também, 

o aluno foco daquele encontro multidisciplinar, reforçando o apoio que leva a uma 

maior motivação dos professores no enfrentamento dos desafios da inclusão numa 

escola regular. 

 

2.4. Da Pedagogia da LBV: Pedagogia do Afeto e Pedagogia do Cidadão 

Ecumênico 

 

A rede de ensino da LBV se orienta por conceitos de uma prática pedagógica 

própria, desdobrada em duas nomenclaturas: a Pedagogia do Afeto, que se destina a 

crianças até os 10 anos de idade e visa aliar sentimento ao desenvolvimento cognitivo 

dos pequeninos, de modo que o carinho e o afeto permeiem todo o conhecimento e 

os ambientes, incluído o escolar, em que eles convivem, definida pelo seu propositor:  

 

O afeto que inspira a nossa Pedagogia, tomado em seu sentido supino, é, 
além de um sentimento de Alma elevado, uma estratégia política, igualmente 
compreendida na sua índole mais exalçada, em consonância   com   a   
Justiça Social, como   uma   estratégia   de sobrevivência para o indivíduo, 
povos e nações (PAIVA NETTO, 2010, p. 64). 

 

A outra nomenclatura é a Pedagogia do Cidadão Ecumênico, direcionada a 

adolescentes, jovens, adultos e idosos, que propõe dar continuidade ao processo de 

aprendizagem, incentivando o indivíduo a ações de Cidadania Ecumênica, pelo 
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exercício pleno da Solidariedade Planetária, conforme apresenta o site30 da 

Instituição. 

A filosofia que direciona a Educação dessa rede de escolas dimensiona os 

esforços necessários para se desarmar os corações do ódio e da violência que neles 

possa habitar pelo fomento de valores como sustentabilidade e cidadania para uma 

maior humanização do ambiente escolar, como seu propositor afirma: 

 
O mundo inteiro fala em sustentabilidade, mas firmada em quê? Em geral, 
num pensamento econômico que sobrevive pela avidez, não liquidando 
apenas as criaturas humanas por força do desemprego, da fome em várias 
regiões do planeta, no entanto, igualmente pela carência de instrução que 
nega melhor perspectiva à juventude. Contudo, existem, por todo lado, 
esforços de pessoas decididas a corrigir tal situação, que trava o crescimento 
de muitos países. E não basta instruir, é preciso educar, reeducar! (PAIVA 
NETTO, 2014). 

 

O que a escola pesquisada espera para os alunos é que a educação seja a porta 

de mudança e transformação de suas famílias, a partir de sua formação acadêmica e 

pessoal. Há que se ter um preparo intelectual que possibilite aos estudantes a 

continuidade de seus estudos, ao mesmo tempo em que eles não se fechem 

egoisticamente em seus saberes, mas que os ampliem em benefício da melhoria das 

questões ligadas à sustentabilidade da natureza e dos seres humanos. 

Sobre essa proposta, esta escola considera que mudanças integrais só 

acontecem quando se oferece conhecimentos intelectuais somados a uma formação 

que contemple, também, as questões subjetivas presentes na vida dos indivíduos. 

Observa, ainda, que as escolas da LBV esperam que os saberes que estão sendo 

apreendidos pelos alunos ultrapassem a reprodução dos conteúdos historicamente 

acumulados e organizados nos currículos. E, a fim de que tal aconteça, necessário se 

faz incentivar que o 

  

aprendizado do legado das gerações anteriores e suas histórias de vida 
sejam fartamente valorizados, ao mesmo tempo que considera pertinentes 
todas as oportunidades de debates e reflexões dos estudantes acerca da 
contribuição que sua geração deixará para o futuro (PERIOTTO, 2017, p.37). 

 

A rede de ensino dessa instituição segue as premissas de que o encantamento 

de crianças e jovens pela busca do conhecimento possa alterar sua realidade social, 

impedindo que o ciclo de violência vivenciado nos locais em que habitam seja 

                                                           
30 Disponível em: <https://www.lbv.org/contato/duvidas>. Acesso em: 24.out.2018. 

https://www.lbv.org/contato/duvidas
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quebrado ou, caso não se consiga seu extermínio, que ele seja superado por 

momentos de perspectivas favoráveis ao crescimento intelectual, social e espiritual do 

educando, como pontua o dirigente da LBV: 

Educação, tema sempre em pauta. Urge ser difundido e encarado, por todos 
nós, como a trilha segura que encurta a distância social entre as classes. É 
também eficiente antídoto contra a violência, a criminalidade, as doenças e 
tudo o mais que anula o crescimento salutar de um povo (PAIVA NETTO, 
2010, p. 235). 
 

 
2.5. Da Educação com Espiritualidade Ecumênica e do Programa de Eixos 

Temáticos de Espiritualidade Ecumênica para a Educação Básica 

 

Numa sociedade em que as novas gerações são alvo de um consumismo 

desenfreado, onde o ter muitas vezes recebe maior ênfase que o ser, o IEJPN procura 

fazer um contraponto a abordagens – inclusive midiáticas – que sustentam como 

positivos o imediatismo e a materialidade no alcance da felicidade. Para tal, utiliza-se 

da proposta de seu fundador: que se tenha uma visão além do intelecto, ou seja, a 

cada conteúdo curricular são somadas temáticas que ampliam o tema, com reflexões 

acerca do impacto do que é estudado em aula no cotidiano de cada um, aproximando, 

assim, o conteúdo pedagógico às questões da vida real dos estudantes. A este 

complemento ou perspectiva mais ampla de abordagem dos conhecimentos 

intelectuais adquiridos, esta escola dá o nome de Educação com Espiritualidade 

Ecumênica, conforme indica o autor da proposta pedagógica das escolas de sua rede: 

 

Em diversos lugares, onde a economia tornou-se mais forte, após certo 
tempo, por falta de maior investimento nos princípios espirituais e éticos, a 
violência, que diminuíra, ressurge, advinda tantas vezes da arrogância contra 
os que têm menos em suas fronteiras ou fora delas. Aí se atinge o 
relacionamento internacional. Por quê? Porque faltou o ensino, muito mais, a 
Reeducação, que é a Educação com Espiritualidade Ecumênica (PAIVA 
NETTO, 2014). 

 

Para suporte aos planejamentos para aplicação desta prática, foi realizado um 

levantamento com os professores acerca de sentimentos e situações fortemente 

presentes na vida dos estudantes – por faixa etária, da idade de Berçário ao Ensino 

Médio –, mapeando as abordagens que poderiam ser agregadas durante sua 

aprendizagem intelectual, uma vez que carregam para o ambiente escolar suas vidas, 

seus talentos, seus dramas e ansiedades.  
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Escrito e pesquisado por professores, em 2012, este mapeamento recebeu o 

nome de Programa de Eixos Temáticos de Espiritualidade Ecumênica para a 

Educação Básica31: caminhando com a matriz curricular, ele indica um roteiro de 

temas/situações a serem considerados concomitantemente com as questões 

pedagógicas, estabelecendo discussões durante cada  conteúdo trabalhado pelo 

educador, facilitando, assim, o direcionamento do conhecimento intelectual, propondo 

caminhos de buscas e possíveis respostas, a fim de que os conteúdos curriculares 

não cheguem ao estudante pelas páginas de uma apostila, somente.  

Os professores que o escreveram procuraram organizar esses eixos temáticos 

de forma que pudessem contribuir para a ressignificação e com a ampliação do 

sentido dos conteúdos regulares, ao longo dos níveis e das séries, respeitando faixas 

etárias, necessidades, interesses e realidades dos educandos. Em cada disciplina, o 

programa de eixos temáticos dialoga com os conteúdos do currículo e envolve todas 

as disciplinas interdisciplinarmente, com temas tradicionalmente vistos como restritos 

à filosofia ou à religião (morte, sentido da vida, caridade, autoconhecimento), 

enriquecendo a formação dos alunos com discussões sobre suas implicações sociais, 

éticas, políticas e filosóficas. 

Na perspectiva deste programa, o professor planeja suas aulas32 aliando 

conteúdos pedagógicos e os eixos temáticos propostos, com sugestões de assuntos 

que favoreçam a discussão sobre situações reais vivenciadas pelos estudantes 

(medo, os fins e os princípios da vida ou a superação da indiferença, entre outros), 

dali fazendo pontes do conhecimento pedagógico com a realidade dos educandos, 

aproximando os conteúdos da apostila com suas vidas, dando maior significado ao 

que pedagogicamente recebem e indo ao encontro das preocupações que crianças e 

jovens passam e/ou do momento que suas famílias estão vivendo.  

A intencionalidade deste programa é que o educador utilize os eixos temáticos 

para aproximação de seus conteúdos com a realidade de vida dos alunos, criando, 

assim, maiores vínculos com os educandos, que naturalmente surgem devido a uma 

participação mais constante dos estudantes nas aulas, numa aprendizagem com 

maiores perspectivas de fixação do conteúdo, uma vez que a apreensão do 

                                                           
31 No anexo 1, encontra-se o detalhamento do Programa de Eixos Temáticos de Espiritualidade 
Ecumênica para a Educação Básica, da LBV, extraído da dissertação de Mestrado de Maria Suelí 
Periotto (2013). 
32 No capítulo 3 desta dissertação, encontram-se planejamentos de aulas de Língua Portuguesa 
utilizando os eixos temáticos.  
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conhecimento é reforçada pelos interesses dos alunos. Unir eixos temáticos ao 

conteúdo de suas disciplinas traz para o professor a possibilidade de ampliar suas 

estratégias de montagem de aula, sem engessar seu planejamento, mas usando de 

sua criatividade na aproximação dos estudantes com as propostas de seus planos de 

aula.  

A aplicabilidade do programa acontece em todas as disciplinas, permitindo que 

os conteúdos pedagógicos se estabeleçam e também valorizando o potencial 

existente nos educandos.  

 

O programa de eixos temáticos propicia um trabalho interdisciplinar e requer 
total unidade dos que dele façam parte, porque trata-se da união da matriz 
curricular + equipe docente e diretiva + psicólogos + serviço social + 
infraestrutura + o método próprio da escola (PERIOTTO, 2017, p. 79). 

 

O Programa de Eixos Temáticos reforça o Projeto Político Pedagógico da escola, 

não apresenta aspectos conflitivos com o pedagógico e nem ignora o currículo: os 

temas elencados por faixa etária favorecem as discussões dos assuntos, podendo, 

inclusive, gerar sugestões de ações em suas comunidades. Ou seja, o programa não 

sugere que os valores éticos sejam lembrados em momentos em que o foco seja a 

necessidade de nossos esforços para a sustentabilidade ou a importância de sermos 

solidários ou justos: a proposta é que os conteúdos pedagógicos em geral dos 

planejamentos das aulas sejam regados de possibilidades de se pensar no ser 

integral, que todos somos, e não apenas no viés do cérebro, que todos possuímos. 

Assim, em todos os momentos em que o contexto permita, podem ser abordados e 

refletidos posicionamentos de respeito e de ação empática que possam trazer um 

diferencial na análise e na prática dos assuntos em discussão, beneficiando o 

surgimento de ideias de melhorias para suas comunidades. O aspecto de participarem 

das discussões também pode fortalecer a criticidade dos alunos e ajudá-los a uma 

postura mais assertiva diante da realidade de enfrentamento de situações adversas, 

reforçando seu potencial interior por meio da elevação de sua autoestima, conforme 

proposta pedagógica desta escola: 

 

A razão de embasar o ensino em valores éticos e espirituais está associada 
diretamente ao princípio socioeducacional da LBV de valorizar a integralidade 
do Ser Humano, pois contempla não apenas a aptidão intelectual, mas 
também a potencialidade interior, que vem do seu Espírito Eterno (PAIVA 
NETTO, 2010, p. 26). 
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Assim, a proposta de Educação com Espiritualidade Ecumênica da rede de 

ensino desta instituição escolar é aplicada por esse programa nos planejamentos de 

aula para atender à proposta de fusão de raciocínio e sentimentos, na visão além do 

intelecto idealizada por Paiva Netto. Ou seja, a matriz curricular regular trabalhada 

concomitantemente a um currículo de eixos temáticos de valores éticos, ecumênicos 

e espirituais pode oferecer maiores expectativas no desenvolvimento de uma 

educação integral, que colabore na busca dos alunos por seus direitos como cidadãos 

e, ao mesmo tempo, que os posicionem sempre respeitosamente diante das 

diferenças que encontram em suas vidas em sociedade.  

Diante disso, a escola pesquisada propõe oferecer caminhos intelectuais de 

formação acadêmica de excelência aos seus discentes, desejando, ao mesmo tempo, 

que a formação pessoal deles também se desenvolva nos seus sentimentos, ao 

enxergar possibilidades de transformação na sociedade. Assim, ao valorizar todos os 

caminhos que possam despertar cada vez mais suas capacidades cognitivas, espera-

se que seus sentimentos também se ampliem empaticamente. 

 

2.6. Do MAPREI-LBV 

 

O surgimento do Método de Aprendizagem por Pesquisa Racional, Emocional e 

Intuitiva (MAPREI)33 aconteceu em 2005, pela busca dos professores desta escola em 

sistematizar alguns passos que consideravam importantes para uma sequência de 

estudos junto a seus alunos. Das observações de estratégias utilizadas para um maior 

dinamismo de suas aulas, pensaram em seguir um roteiro que facilitasse a 

organização do educador, de modo que ele mantivesse a sala de aula sempre 

movimentada e falante, direcionando esse entusiasmo aos conteúdos propostos em 

seus planejamentos. O cuidado foi para o método não os engessar, impedindo a 

expansão de sua criatividade, uma vez que as estratégias são a marca pessoal do 

educador e elas poderiam ser utilizadas em todas as etapas da montagem de suas 

aulas, enriquecendo e dinamizando-as. 

O objetivo das etapas foi o de organizar passos do conteúdo a ser aplicado, de 

maneira que o estudante entendesse e fixasse o conhecimento de uma forma mais 

prazerosa, já que sua participação nas etapas propostas é motivada previamente 

                                                           
33 No anexo 2, encontram-se as etapas do MAPREI, com sua proposta detalhada por etapa. 
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pelas tarefas que o professor vai distribuindo na sala, esperando-se que o 

conhecimento seja sempre por todos compartilhado. É também intencional o disparar 

de ações solidárias entre os alunos, pelo professor, de modo que nenhum estudante 

se sinta mais ou menos inteligente por suas condições de aprendizado: por meio do 

exercício de atividades coletivas e colaborativas, de jogos cooperativos mais 

intensificados do que os com excesso de competitividade, vão sendo efetuadas 

propostas que reforçam aos educandos o prazer da troca e do compartilhamento de 

sua competência, ao  

 

coletar, sistematizar e contextualizar dados de várias fontes; ouvir opiniões 
opostas de forma respeitosa; desenvolver a argumentação; participar de 
trabalhos em equipe; exercitar valores democráticos e ecumênicos no espaço 
da sala de aula e fora dela; perceber-se com papel ativo no processo 
educacional e não apenas como ouvinte, apropriando-se de seu potencial 
intelectual e intuitivo  (PERIOTTO, 2010, p. 37). 

 

Com o método criado pelos professores da LBV, desde a Educação Infantil o 

aluno vai se acostumando a pesquisar: com a participação da família, a escola vai 

solicitando objetos, desde a mais tenra idade, que são resultados de pesquisas em 

sua própria casa; à medida em que vão se encaminhando para o Ensino Fundamental, 

eles vão fazendo suas pesquisas em revistas, sites, jornais e em diversificadas fontes, 

orientados pelos professores. O bom hábito de pesquisar vai deixando o estudante 

desejoso de saber mais, de conhecer com mais profundidade os assuntos sugeridos 

para pesquisas das disciplinas, aumentando sua perspectiva de criticidade. 

O uso do MAPREI colabora com o professor de todas as disciplinas para a 

confecção de um planejamento estruturado de suas aulas, de seus conteúdos 

programáticos, de acordo com as faixas etárias e o tempo de aplicação de seu 

planejamento. PERIOTTO (2017) relata que este método é visto pelos professores da 

LBV tal qual um mapa que abre possibilidades de caminhos para a apreensão de 

conhecimentos pelo educando. 

Assim, o que se propõe com o MAPREI é que o professor seja o mediador 

responsável pela condução e pelo aprofundamento dos conteúdos de suas disciplinas, 

sendo o educador aquele que motiva e cria novas condições que permitam a 

expressão e a troca de saberes entre os alunos.  

Com 7 (sete) etapas, o MAPREI provoca o estudante a um contínuo 

envolvimento com os assuntos propostos pelos professores. Um planejamento 
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elaborado nos moldes do MAPREI pode ter duração de aplicabilidade de uma 

semana, de um mês, de um bimestre ou trimestre. Sua montagem – número de aulas 

– dá-se de acordo com o conteúdo que o professor vai ministrar a seus alunos. Se um 

professor tem mais aulas durante a semana, certamente ele montará um número 

maior de MAPREIs, uma vez que ele conseguirá abordar um número maior de 

temas/conteúdo; se um professor ministra apenas uma aula por semana, terá menos 

temas a abordar e, consequentemente, um número menor de planejamentos a 

elaborar.  

De acordo com Periotto (2017), a organização do MAPREI facilita a 

 

sistematização do planejamento das aulas para um desenvolvimento 
satisfatório da ação pedagógica, em todos os níveis da Educação Básica, e 
as estratégias e recortes temáticos adotados estão alinhados pelo Programa 
de Eixos Temáticos de Espiritualidade Ecumênica desenvolvido pela escola, 
buscando a premissa do fundador da escola: uma visão além do intelecto (p. 
135).  
 
 
 

2.7. Das disciplinas de Cultura Ecumênica e Convivência 

 

2.7.1. Cultura Ecumênica 

 

No Projeto Político Pedagógico da escola em foco, encontramos a disciplina de 

Cultura Ecumênica, que é aplicada na rede de ensino da LBV: 

 

-> a fim de ampliar o conhecimento do educando sobre a religiosidade, no 

contexto cultural e histórico da humanidade, bem como sua importância nas 

sociedades, mantém em sua Matriz Curricular, abrangendo todos os 

anos/séries, a disciplina de Cultura Ecumênica, que prima pelo diálogo inter-

religioso, por entendê-lo como essencial para assegurar o respeito à 

diversidade cultural e religiosa dos alunos e de suas famílias, contribuindo no 

desenvolvimento de uma visão filosófica e consciente da existência. 

Objetivos específicos a serem atingidos pelo estudante: 

a) Manter o respeito ao segmento religioso (ou ausência dele) do outro;  
b) Compreender a importância do fenômeno religioso nos contextos 
culturais e históricos da humanidade;  
c) Disseminar o espírito de fraternidade e tolerância, independentemente 
de quaisquer diferenças, vivenciando atitudes ecumênicas; 
d) Manter bom relacionamento nos locais em que atua, exercitando 
valores como a Fraternidade, a Solidariedade e a Justiça, que não podem 
ficar restritos à de religiosidade, podendo sua aplicabilidade abranger todos 
os campos do conhecimento humano; 
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e) Conduzir discussões, análises e reflexões com suporte emocional e 
social que garantam o “aprender a ser” e o “aprender a conviver”;  
f) Perceber a participação individual e coletiva como ferramenta 
fundamental para a construção de uma sociedade melhor. 

 

Assim, as aulas de Cultura Ecumênica da escola acontecem com atividades que 

incentivam os estudantes a assumirem atitudes de respeito diante do que escutam 

nos momentos em que acompanham as opiniões de seus colegas, numa perspectiva 

de que um convívio cada vez mais harmonioso ultrapasse o desejo de tolerância.  

A mediação do educador desta disciplina propicia que nas discussões durante 

as aulas os temas sejam observados de forma ampla, e que todos sejam ouvidos e 

respeitados em seus pontos de vista, uma vez que a bagagem trazida de seus lares 

apresenta diferenciadas formas de visão de mundo, pelos seus segmentos religiosos 

(ou pela ausência deles), por suas etnias e por outros aspectos culturais que 

representam elementos que compõem a identidade única de cada indivíduo.  

A questão crucial no direcionamento das aulas de Cultura Ecumênica é que os 

assuntos pesquisados e debatidos sejam sempre conduzidos como pontos 

agregadores, numa demonstração de que é possível termos posturas positivas, 

mesmo quando discordamos do ponto de vista de outras pessoas, discussões que se 

tornam exercício saudável e necessário em momentos atuais em que se notam 

choques e ofensas devido às divergências de opinião na nossa sociedade. Dentro dos 

muros, no ambiente da sala de aula – e também fora dele –, tornam-se essenciais a 

vivência desses momentos de troca, onde ser diferente significa ser aquele que traz 

uma contribuição a mais, um olhar em outra perspectiva, pelo som da voz que tem a 

atenção de todos os que acompanham momentos de acalorados debates. 

Vale destacar que os ambientes das escolas da LBV apresentam clima de bom 

convívio, de harmonia e de não agressividade entre alunos, bem como de respeito 

dos alunos para com os professores e demais profissionais da instituição.  

 

2.7.2. Convivência 

  

Também no Projeto Político Pedagógico da escola lócus desta pesquisa, encontra-se 

referência à disciplina de Convivência, constante da parte diversificada. São 

registrados os seguintes objetivos, que contribuem com o bem-estar do educando:  

 
a) Reconhecer-se pleno em seus direitos e deveres como Cidadão 
Ecumênico, preceituando um convívio social de fraternidade e respeito ao 
próximo; 



67 

 

b) Ampliar seu senso crítico, pautado por valores éticos, ecumênicos e 
espirituais, ao observar questões sociais, políticas e culturais, que envolvam 
a convivência humana e o desenvolvimento saudável de suas 
potencialidades, sabendo posicionar-se em temas como drogas, destruição 
do meio ambiente e violência; 
c) Construir identidade pessoal, espiritual e social, reconhecendo seu 
papel na sociedade e na construção de um mundo melhor; 
d) Exercer ações na comunidade escolar que propiciem relacionamento 
saudável com colegas e profissionais, visando à redução de comportamentos 
agressivos; 
e) Aflorar a autoestima e o autoconhecimento, buscando crescente 
valorização e melhoria na sua qualidade de vida; 
f) Avaliar o impacto da comunicação familiar, social, cultural e da mídia 
na influência dos sentimentos, valores e na postura na convivência com o 
outro. 

 

O surgimento desta disciplina aconteceu na rede de ensino da LBV, no ano de 

2001, por orientação do fundador da escola, com temáticas intencionalmente 

direcionadas à comunidade discente, objetivando um suporte a mais no fortalecimento 

da postura de seus estudantes nas desafiadoras situações que enfrentam nas 

comunidades em que vivem, pensando no reforço de sua autoestima por ações que 

os apoiassem em seu autoconhecimento.  

Ao pesquisar acerca dos cuidados com a alimentação, ao saber como cuidar da 

saúde, ao conseguir desviar dos perigos cibernéticos e sabendo aproveitar os 

benefícios da tecnologia na atualidade, crianças e jovens podem se empoderar e se 

tornar mais fortes para negar o envolvimento com situações que lhes são propostas, 

como as drogas e a marginalidade. 
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CAPÍTULO 3 

DA TEORIA À PRÁTICA: EXPERIÊNCIAS PEDAGÓGICAS DO IEJPN EM AULAS 

DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Na presente dissertação, tem-se abordado questões concernentes: 

1. ao ensino – especialmente de Língua Portuguesa; 

2. aos papéis de educadores e educandos no processo de ensino-

aprendizagem; 

3. à importância de se considerar a Língua Portuguesa além de sua estrutura 

e materialidade; 

4. às já referidas e apresentadas Pedagogia do Afeto e Pedagogia do Cidadão 

Ecumênico, considerando a formação integral do indivíduo; e 

5. ao Método de Aprendizagem por Pesquisa Racional, Emocional e Intuitiva 

(MAPREI).  

Diante do que foi até aqui exposto nesta dissertação, evidencia-se a 

possibilidade de caminhos para a formação de qualidade de crianças e jovens que, 

pelo Brasil, inserem-se em contextos educacionais diversos. 

Cabe, por oportuno, observar que, no transcurso da jornada acadêmica de 

graduação em Letras (Licenciatura), depara-se com a necessidade de realizar o 

Estágio Curricular Supervisionado referente às disciplinas pedagógicas do curso, visto 

tratar-se de  

  

uma obrigatoriedade legal que faz parte da formação do graduando da 
Licenciatura em Letras, assim como da formação de estudantes de outras 
Licenciaturas. Como representação de um período de prática pedagógica, o 
estágio pode levar à descoberta de possibilidades para o preparo de aulas, 
de materiais didáticos e de projetos. Na realidade, o que ocorre é que o 
Estágio Curricular Supervisionado complementa, ou deveria complementar, 
o que é estudado, trabalhado e debatido nas disciplinas pedagógicas que 
compõem a Licenciatura (MARTINS, 2014, p. 39). 

  

Tal expectativa, em minha experiência, foi concretizada ao, diante de tal 

necessidade, optar, quando graduanda, por realizar o Estágio Curricular 

Supervisionado no IEJPN, instituição de ensino lócus desta pesquisa, acompanhando, 

então, aulas de Língua Portuguesa e de Língua Inglesa, tomando conhecimento, 

assim, das práticas pedagógicas ali desempenhadas. 
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Tais experiências em sala de aula contribuíram para a seleção do que constitui 

o material de análise deste trabalho, no intuito de expor a proposição educacional da 

LBV, que entende o estudante como um indivíduo integral, considerando-o em sua 

formação intelectual, emocional e física.  

Serão, portanto, apresentados, nas páginas seguintes deste capítulo, os 

planejamentos e estratégias utilizados por professores de Língua Portuguesa, em 

aulas que envolvem leitura e produção textual, do Instituto de Educação José de Paiva 

Netto, especialmente nas turmas do Ensino Fundamental (séries finais) e do Ensino 

Médio, identificando, neles, práticas didático-pedagógicas que se relacionam aos 

pontos abordados nesta pesquisa. 

Os documentos abaixo registrados foram elaborados pelos educadores a partir 

do direcionamento da escola em reuniões, encontros de formação continuada, 

congressos. Seguem um padrão de planejamento sistematizado nas etapas do 

MAPREI, buscando garantir que cada conteúdo seja trabalhado levando em 

consideração o cumprimento das etapas que constituem o Método em questão. Todos 

preveem os Demonstrativos de Rendimento (DRs), que são o resultado de pesquisas 

e trabalhos (individuais e em grupo), avaliações referentes a leituras realizadas e 

assuntos da atualidade, ou seja, pontuação de elementos que irão compor a nota final 

de cada estudante, incluindo as notas de redação, avaliações parciais e trimestrais – 

uma perspectiva de avaliação que aborda aspectos diversos de produção e estudo 

dos educandos. Além disso, registram a temática dos Eixos de Espiritualidade 

Ecumênica, trabalhada por todos os professores, durante cada trimestre, de acordo 

com as faixas etárias.  

A seguir, constam exemplos de planejamentos de aulas que trazem, direta ou 

indiretamente, aspectos de leitura e produção textual em Língua Portuguesa nas 

séries do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, contando também com uma 

exemplificação do que é trabalhado na disciplina de Cultura Ecumênica, com as 

terceiras séries do Ensino Médio. Após cada um, haverá um breve comentário a 

respeito da maneira como exemplificam o que tem sido proposto nesta pesquisa, com 

destaque e maior profundidade de análise, etapa por etapa, no planejamento das 

turmas da 2ª série do Ensino Médio, no subcapítulo 3.9. 
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3.1.  Exemplo – 6º ano do Ensino Fundamental 

 

Disciplina:  Língua Portuguesa Série/ano:  6/2018 

Professor:  S.R.S. Trimestre: 3º 

Conteúdo:  Recurso da Linguagem Poética – Linguagem dos 

Quadrinhos 

Objetivos 

Operacionais:  

• Identificar a argumentação constante de uma HQ (história em 

quadrinhos).  

• Diferenciar a argumentação em HQs, tiras e poemas. 

• Apreender o objetivo, a organização (tese ou ponto de vista, 

argumentos e conclusão) e os diferentes recursos 

argumentativos empregados nos gêneros estudados. 

Temática 

Trimestral: 

Por que a minha felicidade depende da dos outros? 

 

1ª Etapa: Identificação do conteúdo (Mobilização)  

Apresentar aos alunos algumas tiras que não utilizem palavras, apenas imagens. 

Pedir para que digam como perceberam que se trata de uma história.   

 

2ª Etapa: Busca Individual do conhecimento (Pesquisa) 

Pedir que pesquisem e tragam imagens de HQs e imagens que tenham servido de 

inspiração para poemas.  

 

3ª Etapa: Socialização do conhecimento (Socialização e sistematização)  

Os alunos exporão as pesquisas e o professor contribuirá com as relações e 

explicações sobre os conceitos por eles apresentados, por meio do material 

apostilado, relacionando os conceitos de HQs, tiras e poemas às pesquisas 

explicitadas pelos alunos na segunda etapa.  

 

4ª Etapa: Produção Coletiva (Produção) 

Os alunos deverão fazer uma HQ em grupos, utilizando apenas imagens, cuja 

temática seja: Por que a minha felicidade depende da dos outros?. 
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5ª Etapa: Apresentação de resultados (Apresentação) 

Os alunos apresentarão os textos não-verbais para a sala e dirão qual a estrutura 

usada em cada um deles.  

 

6ª Etapa: Conclusão Individual (Internalização) 

Os alunos, individualmente, redigirão um poema com base em uma foto ou imagem 

escolhida por eles e que trabalhe a mesma temática da HQ: Por que a minha 

felicidade depende da dos outros?. 

 

DRs  

2ª Etapa: PESQUISA – Pedir que pesquisem e tragam imagens de HQs e imagens 

que tenham servido de inspiração para poemas. 

6ª Etapa: TRABALHO – Os alunos, individualmente, redigirão um poema com base 

em uma foto ou imagem escolhida por eles e que trabalhe a mesma temática da HQ: 

Por que a minha felicidade depende da dos outros?. 

 

Neste planejamento, percebe-se a relação da temática trimestral – que está 

atrelada ao desenvolvimento da formação intelectual, cidadã e ecumênica, portanto, 

integral, dos estudantes – com o conteúdo estudado: além de compreender os 

conceitos constantes dos componentes curriculares de Língua Portuguesa, estudando 

a respeito de manifestações não-verbais e sincréticas de linguagem, identificaram-se 

as estratégias narrativas utilizadas em cada gênero, a partir do material apostilar, e 

produziram-se materiais cuja temática propõe um olhar para a felicidade também 

daqueles com quem se convive ou se compartilha o viver em sociedade: Por que a 

minha felicidade depende da dos outros?, em uma abordagem solidária – portanto, 

não individualista. 

 

3.2.  Exemplo – 7º ano do Ensino Fundamental 

 

Disciplina:  Língua Portuguesa Série/ano:  7/2018 

Professor:  F.L.P. Trimestre: 1º 

Conteúdo:  As classes gramaticais; substantivos (revisão); flexões do 

substantivo; determinantes e modificadores; verbo, radical, 
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vogal temática e desinência; acentuação gráfica. Gêneros 

textuais narrativos (narrativas poéticas, quadrinhos, aventura, 

crônicas). 

Objetivos 

Operacionais:  

• Reconhecer, diferenciar, conceituar e escrever narrações e 

palavras de diferentes classes gramaticais. 

• Reconhecer os tipos de substantivos e seus determinantes e 

modificadores; classificar, aplicar e diferenciar as flexões 

especiais do substantivo (gênero, número e grau).  

• Elementos narrativos: diferenciar os gêneros narrativos 

existentes; reconhecer a estrutura de uma narração em prosa 

e em versos e aplicar; interpretar coletâneas e associar nas 

produções escritas, escrever e utilizar as pontuações, assim 

como detalhar narrações e as partes que a compõem. 

• Diferenciar oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas; 

classificar, descrever as regras e aplicar a acentuação em 

produções escritas e justificar em exercícios. 

• Conceituar e diferenciar as classes gramaticais já 

apresentadas.  

• Identificar os modos verbais; diferenciar, reconhecer e aplicar 

os tempos verbais corretamente; reconhecer a conjugação 

verbal e suas estrutura em pessoas do discurso e plural e 

singular; diferenciar e escrever verbos regulares e irregulares, 

diferenciar, reconhecer e aplicar as formas nominais e 

concordância verbal; conjugar verbos regulares em seus 

modos. 

Temática 

Trimestral: 

O valor da liberdade e como cuidar dela. 

 

1ª Etapa: Identificação do conteúdo (Mobilização)  

1. Dinâmica: A liberdade de escolhas. 

Apresentação do professor por meio de imagens que despertem reflexões sobre o 

futuro e como se pode exercer o livre-arbítrio em favor do bem comum. Os alunos 

verão as imagens e, usando uma palavra, terão de representar cada imagem.  
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Trabalharemos com a empatia, valores, aproximação, sensibilização e estímulo 

quanto à Língua Portuguesa como forma de expressão e comunicação com o mundo. 

Destacaremos que mesmo já nos conhecendo, temos descobertas a fazer sobre o 

outro e novos objetivos, propiciando um vínculo novo de afeto e metas para 2018. 

2. Música: Hino Nacional Brasileiro – (letra e imagens do livro: Juca Brasileiro e o 

Hino Nacional – Patrícia Engel Secco, Melhoramentos). Um garoto que se orgulha da 

história e dos símbolos de seu país. Ele explica o significado de cada verso.  

3. Frase de mobilização: Só se constrói uma nação com cidadãos. Só se constroem 

cidadãos com educação. 

4. Vídeo motivador: o manifesto da leitura.  

5. Debate e reflexão: sobre o quanto a leitura enriquece o vocabulário, apresentando 

o gênero narrativo como objetivo do trimestre e os livros de leitura escolhidos: 

- Leitura individual: O Pequeno Príncipe – Antoine de Saint-Exupéry, filme na 

plataforma UNOI como suporte, trechos em sala. Debate sobre o eixo temático, a 

liberdade do pequeno príncipe em seu país com ações de responsabilidade.   

- Filme: O jardim secreto – Frances Hodgson Burnett, adaptado por Ana Maria 

Machado, filme a ser assistido na sala de multimídia da escola, seguido de leitura 

compartilhada (6 aulas). Debate sobre o valor da liberdade, na perspectiva de uma 

criança que não conseguia andar, era cadeirante e ficava só no quarto, que constrói 

uma convivência com colegas e acaba descobrindo um lindo jardim secreto e 

sentimentos escondidos do pai. Enfatizar: ser livre, mas escolher o que é certo.   

6. Coletâneas de aventuras: Os três mosqueteiros, O conde de Monte Cristo, a 

narrativa mitológica da Grécia: Medusa (Hora do conto); a notícia: A narrativa de 

aventura e a imprensa do século XIX/Pais tiram filho da boca de crocodilo (leitura oral 

seguida de roda de conversa/debate); as crônicas: O Jardim Secreto (adaptação)/A 

história do currículo. Leitura coletiva, debate, reflexão, vocabulário e gramática 

contextualizada.  

 

2ª Etapa: Busca Individual do conhecimento (Pesquisa) 

1. Pesquisas:  

- O que o Hino Nacional representa para nosso país? Quando foi composto? 

- Procure no dicionário o significado das palavras: plácidas, fúlgido, impávido, flâmula. 

- Cite qualidades do Brasil apresentadas no Hino Nacional. 
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- Após o vídeo do manifesto da leitura, pedir que os alunos pesquisem no acervo da 

escola e sugiram leituras para as próximas leituras trimestrais, estimulando-os a uma 

justificativa sobre sua indicação. 

- Os alunos serão divididos para pesquisar sobre: leitura x pontuações; leitura x 

acentuação; leitura x tipologias (narrativas); leitura x elementos narrativos.  

- Os alunos deverão fazer pesquisas sobre a importância da leitura, da acentuação, 

dos elementos narrativos e dos diferentes gêneros narrativos (poema, carta...). 

- Pesquisar, no período da leitura e do filme (apresentados na etapa 1), a relação 

narrativa dos filmes com os livros (leitura compartilhada e individual), dissertando, 

justificando, interligando o eixo temático do trimestre ao enredo, comparando as 

narrativas, listando características e encontrando palavras conforme as classes 

gramaticais e acentuações: paroxítona, oxítona, proparoxítona. 

 

3ª Etapa: Socialização do conhecimento (Socialização e sistematização)  

Os alunos irão socializar suas pesquisas. 

Etapa com explicação do conteúdo, atividades, autocorreções, quiz de perguntas e 

respostas, rodas de conversa, apostilas e caderno.  

 

4ª Etapa: Produção Coletiva (Produção) 

1. Cartaz: mosaico dos nomes, metas, valores e estímulos sobre a disciplina. 

Proposta: escolha de uma estrofe do Hino Nacional para uma ilustração e exposição 

em mural da sala. 

2. Jogo:  Coesão e coerência. Criar um jogo usando as classes gramaticais. Objetivo: 

os alunos confeccionarem e mostrarem aos demais o quanto a coesão e a coerência 

são importantes na escrita.  

3. Construindo um manifesto: 5 grupos, filmagem anotações e fundo musical. 

Elaborarão manifestos de leitura (livros com imagens e interação que estimulem, 

motivem, justifiquem a importância de ler e suas vantagens, com base nas divisões 

por assuntos). 

4. Utilização da apostila: plural dos substantivos compostos e variação em grau: HQs, 

exercícios, trecho do artigo A princesa das pimentinhas, cenas de filmes seguido de 

contexto com aplicação dos determinantes dos substantivos: artigos, numerais, 

pronomes, adjetivos e locuções adjetivas. 
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5. Mapas conceituais das classes gramaticais. 

 

Figura 6 – Constante do plano da professora para exemplificar o jogo a ser 
elaborado 

 

 
Fonte: Instituto de Educação José de Paiva Netto, 2018 

 

 

5ª Etapa: Apresentação de resultados (Apresentação) 

1. Exposição dos cartazes aos colegas da série, assim como suas metas e objetivos 

da disciplina, motivando a todos. 

2. Exposições das ilustrações sobre o Hino Nacional e fotos dos alunos em sala.  

3. Apresentação dos manifestos em vídeo ou nas salas da série. 

4. Jogo  Coesão e Coerência no pátio, com interação dos pais, alunos e funcionários. 

5. Exposição dos manifestos na biblioteca ou nos corredores. 

6. Painel: destaque dos alunos e gráfico de produções escritas com maior coesão e 

coerência. Retomada das narrações redigidas em 2017. 

7. Word shop das classes gramaticais para os alunos.  

 

6ª Etapa: Conclusão Individual (Internalização) 

1. Combinados e regras de Língua Portuguesa: lista de palavras no caderno, sobre 

as classes gramaticais com exemplos da dinâmica.  

2. Mapa conceitual dos substantivos e seus tipos. 

3. Perguntas interpretativas no caderno sobre o Hino Nacional. 

https://ensfundamental1.files.wordpress.com/2010/06/palavras-jogo-coesao-e-coerencia.doc
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4. Produção de textos narrativos; avaliações dos livros; mapa conceitual no caderno 

dos conceitos estudados; questões interpretativas relacionando o eixo temático a 

cada finalização dos livros e filmes por capítulo e comparação do enredo narrativo, 

assim como a gramática contextualizada e pontuações exigidas. 

 

DRs  

Leitura individual: O Pequeno Príncipe – Antoine de Saint-Exupery. 

Leitura compartilhada: O Jardim Secreto – Frances Hodgson Burnett, adaptado por 

Ana Maria Machado (Scipione). 

Pesquisa: Elementos narrativos e suas partes/Manifesto de leitura (conhecimentos 

sobre prosa, gêneros textuais).  

Trabalho: Apresentação de um manifesto/Produzindo uma narração. 

 

Diferindo-se do planejamento anterior, neste pode-se notar a preocupação com 

a leitura em um período introdutório das aulas – no primeiro trimestre. A relação com 

a temática trimestral de Espiritualidade Ecumênica permeia as etapas, abordando-se 

o conceito de liberdade e o seu valor a partir dos materiais de leitura selecionados, 

bem como do filme, da dinâmica e do vídeo utilizados na primeira etapa. Vale, ainda, 

o destaque quanto aos elementos gramaticais trabalhados concomitantemente, 

favorecendo-se a sua contextualização com a manifestação da língua em materiais 

com diferentes finalidades discursivas. Fator importante, visto ser, a gramática, do 

ponto de vista funcionalista, “organizada por um conjunto de regras observáveis nos 

usos linguísticos, as quais emergem do discurso” (CASTILHO, 2016, p. 138). 

 

3.3.  Exemplo – 8º ano do Ensino Fundamental 

 

Disciplina:  Língua Portuguesa Série/ano:  8/2018 

Professor:  F.L.P. Trimestre: 3º 

Conteúdo:  1. Como informar e convencer o leitor, entendendo os 

elementos dissertativos. 

2. Recursos de linguagem poética e imagens que explicam 

(dissertação). 
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Objetivos 

Operacionais:  

• Interpretar, aplicar e escrever textos dissertativos com 

questionamentos subentendidos para a sociedade e 

argumentos em defesa de sua tese.   

Temática 

Trimestral: 

O valor do tempo e a oportunidade do presente. 

 

1ª Etapa: Identificação do conteúdo (Mobilização)  

1. Apresentação dos livros de leitura compartilhada e individual e dos conteúdos 

que estudaremos. 

2. Leitura compartilhada: Mohamed, um menino afegão. Acompanharemos a 

história de um garoto que vive em Cabul, entre guerras e conflitos, órfão, em busca 

de soluções. Luta para compreender a irracionalidade da guerra em um cenário 

como o do Afeganistão.  

3. Apresentação de uma pesquisa em formato diferente: usando as crônicas sem 

uma leitura e explanação da professora, mas incentivando a leitura integral da obra 

na qual as crônicas se encontram, a socialização de temas extraídos do olhar do 

aluno quanto à mensagem indireta em cada uma delas, assim como a comicidade. 

Gravar e apresentar para o 7º ano. 

4. Vídeos: intercalados nas aulas, mobilizando, refletindo e conscientizando sobre 

a importância do estudo de Língua Portuguesa, a importância da Língua Portuguesa 

para quem procura emprego, a importância da Língua Portuguesa para o mundo. 

5. Reportagem: Cyberbullying: a violência virtual (Revista Escola). Abordaremos a 

dissertação, a importância de argumentarmos a favor de nossas ideias, 

considerando o que é saudável e traz alegria. Enfatizaremos o eixo temático: O valor 

do tempo e a oportunidade do presente, pensando na internet, nas redes sociais 

(Facebook e Whatsapp). 

6. Imagens que explicam: cartaz Stop the death penalty! (Pare com a pena de 

morte!). 

 

2ª Etapa: Busca Individual do conhecimento (Pesquisa) 

1. Pesquisas 

- Pedir que pesquisem sobre os elementos dissertativos existentes. 
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- Pesquisar em crônicas qual é a mensagem indireta para a sociedade, trabalhando, 

assim, com temas dissertativos e de interpretação textual (27 crônicas selecionadas 

para a leitura individual. Dividir entre os alunos e elaborar uma socialização com 

temas e justificativas intrigantes, despertando, assim, o interesse pela leitura 

integral da obra). 

 

3ª Etapa: Socialização do conhecimento (Socialização e sistematização)  

Os alunos irão socializar suas pesquisas. 

Etapa com explicação do conteúdo. 

Os alunos serão divididos em duplas para realização de exercícios. 

 

4ª Etapa: Produção Coletiva (Produção) 

1. Utilização da apostila em tarefas em grupo e em casa e autocorreção. 

2. Produzindo uma dissertação. Recursos: imagem de 1950, placas nos 

bebedouros, discriminação racial, charge da desigualdade, roteiro textual, item 3, 

interligando ao eixo temático: o valor do tempo e a oportunidade do presente, na 

perspectiva de podermos, hoje, fazer a diferença sobre questões fortes que 

acompanham a humanidade desde o tempo passado até os dias de hoje, ainda que 

em manifestações diferentes, como o racismo e o preconceito. Dicas sobre os 

elementos dissertativos: 

 

Figura 7 – Material da professora como referência para o conteúdo 

 
Fonte: Instituto de Educação José de Paiva Netto, 2018. 

 

5ª Etapa: Apresentação de resultados (Apresentação) 

Apresentação das dissertações. 
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6ª Etapa: Conclusão Individual (Internalização) 

Exercícios da apostila em sala. 

 

DRs  

Leitura individual: O coração roubado – Marcos Rey (Global) 

Leitura compartilhada: Mohamed, um menino afegão – Fernando Vaz (FTD). 

Pesquisa:  

- Elementos dissertativos: mapa conceitual e dicas.  

- Pesquisar em crônicas qual é a mensagem indireta para a sociedade, trabalhando, 

assim, com temas dissertativos e interpretação textual (27 crônicas selecionadas 

para a leitura individual. Dividir entre os alunos e elaborar uma socialização com 

temas e justificativas intrigantes, despertando, assim, o interesse pela leitura integral 

da obra). 

Trabalho: Produzindo uma dissertação. Recursos: imagem de 1950, placas nos 

bebedouros, discriminação racial, charge da desigualdade, roteiro textual, item 3, 

interligando ao eixo temático: o valor do tempo e a oportunidade do presente, na 

perspectiva de podermos, na atualidade, fazer a diferença sobre questões fortes que 

acompanham a humanidade desde o tempo passado até os dias de hoje, ainda que 

em manifestações diferentes. 

 

Aqui, nota-se o foco na formação integral do educando já na proposta de 

pesquisa, em que os estudantes são convocados a identificar mensagens indiretas 

presentes em produções textuais, aprimorando suas capacidades interpretativas e 

estimulando a leitura crítica dos materiais produzidos em Língua Portuguesa. Outro 

fator de importância neste sentido é a proposta de produção textual: os alunos devem 

propor, em seus textos, de que maneira suas atitudes podem, no presente, fazer a 

diferença em relação a questões que acompanham a história humana, como o 

racismo e o preconceito, citados como exemplo no planejamento. Mais uma vez, a 

temática trimestral de Espiritualidade Ecumênica é utilizada com a proposta de uma 

formação que leva em conta sentimentos desejáveis a cidadãos que se preocupam 

com os outros, com a melhoria da sociedade de um modo geral. Além disso, vale 

ressaltar o estímulo à leitura, com a proposta de instigar os educandos à compreensão 

integral da obra trabalhada, em sala, apenas em partes. 
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3.4.  Exemplo – 9º ano do Ensino Fundamental 

 

Disciplina:  Língua Portuguesa Série/ano:  9/2018 

Professor:  D.T.A.B. Trimestre: 2º 

Conteúdo:  Produção de Texto - Diferentes modos de descrever 

Produção de Texto - Elementos do debate 

Objetivos 

Operacionais:  

• Apreender as características principais do debate. 

• Diferenciar a função dos debatedores, do moderador e do 

comentarista no debate.  

• Identificar a questão polêmica geradora do debate. 

• Aprender a planejar textos orais. 

• Aprofundar as características da estrutura expositiva de 

problema e solução em artigos de divulgação científica e 

reportagens.  

• Perceber a organização, a linguagem e a função dos 

elementos do texto expositivo: dados estatísticos, intertítulos, 

figuras, desenhos, tabelas, mapas, gráficos, esquemas, fotos, 

legendas, siglas, fontes etc. 

Temática 

Trimestral: 

Como criticar sem julgamentos e agir com Boa Vontade. 

 

1ª Etapa: Identificação do conteúdo (Mobilização)  

Apresentar o filme “12 homens e uma sentença”, para que conheçam estratégias de 

uma boa argumentação, defesa e fundamentação de teses. Contextualizá-lo e deixar 

roteiro com questões para irem pensando nas respostas. 

 

2ª Etapa: Busca Individual do conhecimento (Pesquisa) 

Solicitar aos alunos que respondam ao roteiro entregue e acrescentem novas 

observações, se as tiverem. Pedir que introduzam um debate em casa e contem com 

a ajuda dos familiares nesse levantamento de ideias. 
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3ª Etapa: Socialização do conhecimento (Socialização e sistematização)  

Solicitar aos alunos que apresentem suas principais respostas e confrontem com as 

dos colegas, mediando este momento, a fim que percebam a importância da 

criticidade, da fundamentação de suas propostas, porém sem julgamentos negativos. 

Quando expõem suas teses para mais pessoas, todas estão nessa condição, 

também, e o respeito é premissa para que o debate ocorra de forma cidadã e 

coerente. 

Sistematizar e expor conteúdo em telas. 

Mediar o aprendizado sobre o conteúdo de modo aprofundado a partir do material 

apostilado. 

Organizar um debate entre os alunos no formato “defesa e acusação”, de modo que 

exercitem a exposição de suas ideias, o embasamento na exposição, a coerência na 

argumentação, a criticidade na defesa, a progressão e o aprofundamento da tese. 

Antes do debate, pedir que os alunos produzam um mapa conceitual partindo da tese 

que desejam defender e elaborem sua argumentação de modo progressivo. 

 

4ª Etapa: Produção Coletiva (Produção) 

Mediar realização de exercícios da apostila, de modo individual e também coletivo. 

Pedir aos alunos que tragam para a sala recortes de argumentação vistas em 

vídeos/redes sociais/publicidade etc., para análise coletiva em sala. 

Solicitar produção do DR de Pesquisa: alunos realizarão dissertação-argumentativa, 

dentro de um projeto maior de pesquisa de contos e crônicas para montagem de um 

livro e exposição dele em Sarau Literário a ser realizado na biblioteca. 

Realizar debate, organizando a sala em grupos. Filmar o debate para que se vejam 

depois e verifiquem se sua postura apresentou Boa Vontade e ausência de 

julgamentos e preconceitos. 

 

5ª Etapa: Apresentação de resultados (Apresentação) 

Solicitar aos alunos que compartilhem suas conclusões sobre o conteúdo pedagógico 

visto. Solicitar entrega do DR de Pesquisa. 

Avaliar debate realizado e ponderar o que foi visto como estrutura textual de uma 

argumentação.  

Realização de Sarau Literário na biblioteca. 
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6ª Etapa: Conclusão Individual (Internalização) 

Solucionar possíveis dúvidas que venham a existir.  

Apresentar exercícios e promover avaliação que contemplem o registro dos alunos 

sobre o conteúdo apreendido. 

Apresentar vídeo gravado sobre o debate realizado para que observem suas 

posturas e tirem suas conclusões individuais sobre a forma com a qual se 

comportaram, de acordo com as orientações passadas previamente à 

atividade. 

 

DRs  

Leitura Compartilhada: O menino no espelho, de Fernando Sabino. 

Leitura Individual: A língua de Eulália, de Marcos Bagno. 

Pesquisa: Dissertação-argumentativa. 

Trabalho: Montagem de um Sarau literário. 

 

No planejamento em questão, a temática trimestral trabalha com a ausência de 

julgamentos e uma postura de Boa Vontade, e o planejamento das aulas contempla, 

nas seis etapas do MAPREI, uma abordagem que convida os educandos a refletirem 

sobre suas próprias posturas, avaliando a maneira como colocam suas ideias e 

argumentos, utilizando, para isso, dos recursos existentes para o uso da Língua 

Portuguesa, em uma perspectiva que considera não apenas as atividades em sala por 

uma motivação vaga, mas que contribui para que os educandos reflitam a partir de 

sua postura em seu grupo de convivência. Dessa forma, trabalha-se com a criticidade 

e com o exercício de uma postura fraterna e coerente, com foco na elaboração do 

discurso.  

 

3.5.  Exemplo – 1ª série do Ensino Médio 

 

Disciplina:  Língua Portuguesa Série/ano:  1/2018 

Professor:  D.T.A.B. Trimestre: 2º 

Conteúdo:  Literatura – Um novo mundo (Classicismo e Quinhentismo) 

Objetivos 

Operacionais:  

• Compreender a gradual substituição do modelo teocêntrico 

pela perspectiva antropocêntrica. 
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• Reconhecer os valores artísticos da Antiguidade na produção 

do século XVI.  

• Identificar a Itália como centro irradiador da cultura 

renascentista.  

• Compreender e reconhecer as principais características da 

literatura classicista.  

• Conhecer os principais temas e as tendências de estilo da obra 

lírica de Luís de Camões.  

• Reconhecer a importância artística e histórica de "Os 

Lusíadas" como poema nacional português e maior epopeia da 

Idade Moderna.  

• Entender a classificação e a estrutura das epopeias.  

• Compreender a estrutura, o dialogismo e as relações 

intertextuais presentes em "Os Lusíadas".  

• Reconhecer os textos informativos do Quinhentismo como 

produto das Grandes Navegações e como meios de 

consolidação do projeto colonial português.  

• Analisar o panorama geral dos períodos literários brasileiros e 

dos movimentos literários do país.  

• Entender os textos de catequização como meio de realização 

do projeto jesuítico. 

Temática 

Trimestral: 

Qual o sentido da vida e por que não aceitar uma vida sem 

sentido 

 

1ª Etapa: Identificação do conteúdo (Mobilização)  

1. Apresentar extratos da obra “Os Lusíadas, em HQ”, para instigá-los à Leitura 

Individual II do trimestre e iniciar as temáticas principais do Classicismo em 

Portugal. 

2. Organizá-los em grupos e separar leitura de fragmentos da “Carta de Achamento 

do Brasil”. 
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2ª Etapa: Busca Individual do conhecimento (Pesquisa) 

1. Pedir que pesquisem informações aleatórias sobre Camões, as mais curiosas e 

instigantes e de fontes confiáveis. 

2. Individualmente, farão suas considerações sobre a Carta lida. 

 

3ª Etapa: Socialização do conhecimento (Socialização e sistematização)  

Convidá-los a socializar as pesquisas e leituras realizadas. 

Mediar aprendizado sobre o conteúdo de modo aprofundado a partir do material 

apostilado. 

Sistematizar e expor conteúdo em telas. 

Provocá-los a respeito da formação da identidade brasileira e, então, identidade 

literária-cultural brasileira: 

a) Como o Quinhentismo principia o sentido da história brasileira? 

b) Os valores eleitos para a época são válidos até hoje? Se relacionaram ao 

progresso, à dignidade de caráter ou se distanciaram disso? 

c) Quais os sentidos que elegemos atualmente para a nossa história literária? 

 

4ª Etapa: Produção Coletiva (Produção) 

Organizá-los em grupos para análise e exposição de peças artísticas constantes da 

apostila: Palavras de pórtico (Fernando Pessoa); “Navegar é preciso, viver não é 

preciso”; A bordo na nau literária; etc. Mediar realização de exercícios da apostila, de 

modo individual e também coletivo. 

Instigar os alunos a encontrar os conceitos apreendidos nas leituras obrigatórias do 

trimestre. 

 

5ª Etapa: Apresentação de resultados (Apresentação) 

Solicitar aos alunos que compartilhem suas conclusões sobre o conteúdo pedagógico 

visto. 

Realizar Webquest sobre sonetos camonianos. 

 

6ª Etapa: Conclusão Individual (Internalização) 

Solucionar possíveis dúvidas que venham a existir. 
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DRs  

Leitura Individual I: Amor de Capitu, de Fernando Sabino. 

Leitura Individual II: Os Lusíadas, em HQ. 

Pesquisa: Pontuar exercícios deste conteúdo solicitados para somar à nota final 

deste DR. 

Trabalho: Produção de Texto. 

Avaliação de Redação: Dissertação-argumentativa. 

 

Neste planejamento, tem-se um recorte mais específico para a leitura. Trata-se 

de um MAPREI elaborado para aulas de Literatura. No entanto, nota-se o fomento não 

apenas à leitura como também à produção de uma peça teatral – que depreende o 

uso da língua para a produção de um texto. Assim, tem-se um exemplo de área não 

especificamente ligada ao tema, mas que apresenta estratégias que corroboram para 

a formação abrangente do educando no sentido de apresentar a ele diferentes 

produções e instigá-lo a investigar e a refletir sobre questões de relevância ao 

conteúdo em questão. Além disso, ao propor que os estudantes reflitam sobre os 

valores eleitos para a época, questionando-os quanto à sua validade ainda hoje e 

relacionando-os ao progresso e à dignidade de caráter, promove-se uma reflexão a 

respeito da temática trimestral proposta, também trabalhada nos demais conteúdos 

estudados no trimestre. 

 

3.6.  Exemplo – 2ª série do Ensino Médio 

 

Disciplina:  Língua Portuguesa Série/ano:  2/2018 

Professor:  S.R.S. Trimestre: 2º 

Conteúdo:  Produção de Texto – Carta argumentativa 

Objetivos 

Operacionais:  

• Argumentar em prol de um pedido.  

• Convencer a favor de uma causa digna.  

• Reconhecer a estrutura de uma carta argumentativa. 

Temática 

Trimestral: 

A valorização do outro 
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1ª Etapa: Identificação do conteúdo (Mobilização)  

Solicitar que os alunos escrevam uma carta curta para um amigo da escola, pedindo 

que ele faça algo que valorize alguém da escola.  

Eles deverão argumentar sobre a importância da carta a ser escrita a seus colegas, 

já exercitando o conceito de argumentação que contempla este conteúdo. 

Após, cada aluno lerá sua carta para a sala. 

 

2ª Etapa: Busca Individual do conhecimento (Pesquisa) 

Solicitar aos alunos que pesquisem sobre os conceitos de carta argumentativa e onde 

normalmente elas circulam na atualidade, bem como em quais vestibulares elas são 

pedidas. 

 

3ª Etapa: Socialização do conhecimento (Socialização e sistematização)  

Os alunos vão expor suas pesquisas e o professor contribuirá com as relações e 

explicações sobre os conceitos por eles apresentados, utilizando, por exemplo, 

algum material da apostila. 

 

4ª Etapa: Produção Coletiva (Produção) 

Os alunos deverão, em duplas, responder às questões sobre as duas cartas 

apresentadas no sistema apostilado. 

 

5ª Etapa: Apresentação de resultados (Apresentação) 

Os alunos apresentarão as respostas, que serão relacionadas às respostas corretas 

pelo professor. 

 

6ª Etapa: Conclusão Individual (Internalização) 

O aluno redigirá, individualmente, três cartas argumentativas: uma solicitando o 

tombamento de algo que considere bom para a sociedade da cidade onde vive (DR 

– Pesquisa), outra solicitando melhorias para os indígenas, que merecem essa 

valorização (DR – Trabalho), sendo ambas relacionadas à temática trimestral, e uma 

como redação oficial do trimestre. 
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DRs  

O aluno redigirá, individualmente, três cartas argumentativas: uma solicitando o 

tombamento de algo que considere bom para a sociedade da cidade onde vive (DR 

– Pesquisa), outra solicitando melhorias para os indígenas, que merecem essa 

valorização (DR – Trabalho), sendo ambas relacionadas à temática trimestral, e uma 

como redação oficial do trimestre. 

 

A temática trimestral deste planejamento aborda a valorização do outro – 

assunto altamente ligado ao exercício da cidadania, uma vez que esta consiste na 

condição daqueles que possuem um conjunto de direitos e deveres como membros 

de um Estado, na compreensão de que um cidadão não compõe uma sociedade 

sozinho, e sim a estabelece na correlação constante entre seus integrantes e as 

instituições que a constituem. Assim, o educador vai mediar aspectos que corroborem 

para a valorização do ser humano e contribuem para a formação integral do educando, 

também cidadão, um dos resultados que o planejamento acima pode alcançar, ao 

instigar os estudantes a aplicar tais conceitos por meio da produção textual. Espera-

se garantir, portanto, o entendimento a respeito do gênero carta argumentativa, 

relacionando-o com a temática trimestral proposta.  

Este será o planejamento a ser analisado com maior profundidade a partir da 

página 88 desta dissertação. 

 

3.7.  Exemplo – 3ª série do Ensino Médio 

 

Disciplina:  Língua Portuguesa Série/ano:  3/2018 

Professor:  S.R.S. Trimestre: 1º 

Conteúdo:  Produção de Texto – Editorial e texto dissertativo-

argumentativo (analisar e argumentar) 

Objetivos 

Operacionais:  

• Entender o que é um editorial, identificar sua estrutura e 

delimitar seu objetivo.  

• Perceber em que contexto aparece o editorial, para quem se 

dirige e quais as características de sua linguagem.  

• Comparar os gêneros editorial e artigo de opinião e perceber 

suas diferenças.  
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• Compreender no que consiste um texto dissertativo-

argumentativo e quais seus objetivos. 

• Saber em que contexto circulam tais textos, qual o perfil de 

seus leitores e quais as características da linguagem 

empregada.  

• Entender o uso do presente do indicativo e dos termos 

abstratos na dissertação. 

• Produzir um editorial e uma dissertação. 

Temática 

Trimestral: 

O que é o futuro e seus vínculos com outros tempos 

 

1ª Etapa: Identificação do conteúdo (Mobilização)  

Os alunos receberão dois trechos de jornais falando sobre a mesma temática e terão 

de perceber se o trecho é a favor ou contra determinado assunto. A partir daí, dar-

se-á a discussão sobre o gênero editorial. 

 

2ª Etapa: Busca Individual do conhecimento (Pesquisa) 

Os alunos farão uma pesquisa sobre quais partes de seções compõem um jornal e 

as tipologias textuais, observando quais delas exigem argumentos e quais apenas 

informações. 

 

3ª Etapa: Socialização do conhecimento (Socialização e sistematização)  

A partir das apresentações das pesquisas, o professor fará uma relação entre tais 

tipologias textuais (editorial e dissertação e o estilo que cada estrutura do texto 

exige, relacionando-os aos exemplos e características apresentados no material 

apostilado). 

 

4ª Etapa: Produção Coletiva (Produção) 

Em trios ou duplas, os alunos deverão escolher um problema social da cidade de 

São Paulo e, como se fossem chefes editoriais, escreverão um editorial sobre o 

assunto escolhido, observando toda a estrutura apresentada ao longo do processo. 

Como a temática trimestral é “O que é o futuro e seus vínculos com outros tempos”, 
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os alunos deverão considerar apresentar, em suas produções, a importância de 

ações desempenhadas no presente para a construção do futuro que se almeja. 

 

5ª Etapa: Apresentação de resultados (Apresentação) 

Após a finalização, o texto será apresentado para a sala e, depois, será avaliado 

individualmente pelo professor. 

 

6ª Etapa: Conclusão Individual (Internalização) 

Individualmente, o aluno produzirá uma dissertação com base em alguma proposta 

apresentada pelo ENEM, observando as estruturas vistas em aula e estabelecidas 

pelo professor na proposta de redação. 

 

DRs  

Os textos apresentados nas Etapas 4 e 6 comporão a nota de Pesquisa e Trabalho. 

 

Aqui, tem-se o estudo de gêneros textuais recorrentemente presentes no 

cotidiano dos estudantes, especialmente os da terceira série do Ensino Médio, devido 

ao contato com avaliações e vestibulares que, usualmente, fazem-se constantes nesta 

etapa de formação estudantil, incentivando-os para o exercício de uma visão crítica 

do mundo. As estratégias adotadas neste planejamento podem instigar os estudantes 

a identificarem a opinião apresentada nos textos dos gêneros em questão. Na etapa 

de produção, a temática trimestral também aparece, procurando conscientizá-los 

acerca do valor que as ações no presente possuem quando relacionadas com suas 

consequências no futuro, com foco em questões coletivas e que impactam a 

sociedade da qual fazem parte. 

 

3.8.  Extra: Exemplo da disciplina de Cultura Ecumênica – 3ª série do Ensino 

Médio 

 

Disciplina:  Cultura Ecumênica Série/ano:  3/2018 

Professor:  Sarah Jimena Trimestre: 2º 

Conteúdo:  
O poder profético de cada um na construção do próprio futuro 
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Objetivos 

Operacionais:  

• Identificar o papel de cada um na construção do próprio futuro 

e no impacto das escolhas do presente sobre o amanhã. 

• Criticar o papel do indivíduo na promoção do futuro pessoal e 

coletivo.  

• Relacionar as escolhas do presente e seu impacto em curto, 

médio e longo prazo. 

• Analisar e argumentar sobre os valores desejáveis aos 

indivíduos que almejam uma estrutura social solidária e 

sustentável. 

Temática 

Trimestral: 

Quem faz o futuro e como ele é feito 

 

1ª Etapa: Identificação do conteúdo (Mobilização)  

Dinâmica com o jogo “Pega Varetas” 

• Reunir os alunos em 8 grupos. Para cada um, entregar o jogo “Pega Varetas” e 

propor que comecem a jogar. 

• Informá-los que cada cor corresponde a um valor, que apenas será revelado no 

final da aula. 

• Após os 15 minutos de jogo, pedir que parem a brincadeira e apresentar os 

valores correspondentes às cores (que serão números positivos e negativos). 

• Dizer que se desejarem podem somar os resultados depois.  

 

A dinâmica servirá para promover uma reflexão acerca das posturas que assumimos 

em nossas vidas quando precisamos escolher o que fazer, assim como escolhemos 

quais varetas queríamos pegar.  

O poder de escolha está sempre em nossas mãos. Porém, como lidamos com essas 

escolhas? Elas sempre geram resultados positivos? Quando não, o que podemos 

fazer? (Identificar o papel de cada um na construção do próprio futuro e no impacto 

das escolhas do presente sobre o amanhã.) 

As escolhas dos colegas afetaram as nossas? (Criticar o papel do indivíduo na 

promoção do futuro pessoal e coletivo.) 



91 

 

O que podemos concluir a partir dessas reflexões? (Relacionar as escolhas do 

presente e seu impacto em curto, médio e longo prazo.) 

 

2ª Etapa: Busca Individual do conhecimento (Pesquisa) 

Entender como o conhecimento do texto e da lógica profética pode ajudar o indivíduo 

a produzir o próprio futuro com mais propriedade e sucesso. Para isso, utilizar vídeo 

sobre a importância de imaginarmos futuros diferentes (TED), refletindo sobre a 

importância de avaliarmos bem nossas atitudes e compreendermos o mundo que nos 

cerca para agirmos com acerto. 

A partir da reflexão proposta pelo vídeo, comentar brevemente sobre o papel dos 

profetas nos mais diversos tempos da Humanidade (alertar, informar, preparar) e 

solicitar a pesquisa: 

Os alunos deverão pesquisar e levar um texto profético (religioso ou laico) e 

informações sobre o profeta (religioso ou laico) e o tempo em que viveu (como era o 

mundo naquela época?). A finalidade é que percebam a temática futuro a 

acompanhar a sociedade mundial ao longo do tempo, em diferentes culturas, nações, 

áreas do conhecimento humano, fazendo-se presente até os dias atuais. 

 

3ª Etapa: Socialização do conhecimento (Socialização e sistematização)  

Alunos socializam suas pesquisas, promovendo reflexões sobre os conteúdos 

apresentados e valorizando as diversas crenças e visões de mundo que aparecerem, 

contando com a intermediação da professora, explicando o poder profético que cada 

um possui, no sentido de que todos podem construir o próprio futuro a partir de suas 

escolhas. 

Na aula seguinte, reunir os alunos em 3 grandes grupos. Para todos, entregar o texto 

“Fora, pessimismo!” (Paiva Netto). Cada grupo ficará responsável por explicar à 

turma um trecho do texto, pré-selecionado pela professora e informado a cada grupo. 

Como atividade, no contexto de que nossas decisões são importantes para a 

construção de nosso futuro individual e coletivo, pedir que os alunos façam uma lista 

com o título "10 coisas que eu farei por mim e pelo mundo até 2028". Importante: 

devem ser coisas úteis para eles e para o próximo. Cada aluno apresentará para a 

turma 1 item de sua lista. 
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4ª Etapa: Produção Coletiva (Produção) 

Propor o trabalho em grupo: 

Reunir os alunos em grupos de 5 integrantes. 

Após reunidos, a professora numerará cada grupo com um número de 1 a 5 em um 

papel, sem compartilhar com os alunos. 

O primeiro passo para cada grupo será escolher e registrar uma das seguintes 

expressões: Poema, Teatro, Música, Pintura, Desenho, Crônica, Fábula. 

• Em seguida, ao lado do número, deverão escrever um número de 1 a 5 em um 

papel. Um de cada vez falará para a professora o número que escolheu e ela validará, 

uma vez que os números não podem ser repetidos. 

• Depois, a professora explicará que numerou anteriormente os grupos e que o grupo 

do número correspondente usará a expressão escolhida pelo outro grupo para fazer 

o trabalho.  

• O trabalho será: responder, utilizando a expressão artística que chegou para o 

grupo, à seguinte pergunta: Quem faz o futuro e como ele é feito? Eles prepararão o 

material a ser apresentado em um Sarau com as turmas da terceira série do Ensino 

Médio. 

Reflexão inicial: nem sempre as condições de construção do futuro são as que 

almejamos, ou as que seriam mais confortáveis para nós. Ainda assim, precisamos 

dar o nosso melhor para alcançar o objetivo que queremos (a produção que eles 

farão não serão da forma como escolheram, mas os resultados poderão ser 

igualmente bons). 

 

5ª Etapa: Apresentação de resultados (Apresentação) 

Apresentação das produções artísticas em um Sarau com as duas turmas da terceira 

série do Ensino Médio. 

 

6ª Etapa: Conclusão Individual (Internalização) 

Reflexão final sobre o poder profético de cada um.  

Acompanhar o poema "O morcego", de Augusto dos Anjos. 

Discutir sobre a importância de uma relação crítica com a própria consciência para 

decisões sábias no agora e para um futuro equilibrado e feliz. 
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DRs  

Pesquisa: os alunos deverão pesquisar e levar um texto profético (religioso ou laico) 

e informações sobre o profeta (religioso ou laico) e o tempo em que viveu (como era 

o mundo naquela época?) 

Trabalho em grupo: Produção artística – Quem faz o futuro e como ele é feito? 

 

Este planejamento foi aplicado durante esta pesquisa em 2018. Como disciplina 

diferenciada, o objetivo das aulas de Cultura Ecumênica é promover reflexões e 

produções que busquem valorizar as experiências individuais e coletivas de cada 

educando, fomentando uma visão de mundo que busque a valorização da forma de 

pensar e de ser do outro, encontrando, nas diferentes concepções de mundo, 

aspectos que enriquecem o conhecimento e a relação do ser com o mundo, 

independentemente de credo, etnia, condição social e econômica. Ao abordar o tema 

proposto no trimestre para as 3ªs séries – Quem faz o futuro e como ele é feito –, sob 

o foco do conteúdo específico – O poder profético de cada um na construção do 

próprio futuro –, apresenta-se a possibilidade de aprofundamento em questão 

recorrente em um ano de muitas mudanças nas vidas dos educandos, visto terem 

diante de si um futuro em construção a partir de escolhas para suas vidas, como a 

profissão que almeja seguir, o curso superior pretendido, os passos a serem dados 

para a independência financeira futuramente, as amizades do presente e as que ainda 

virão, e assim por diante.  

Abaixo, fotos e registros da 5ª etapa do MAPREI em ação: a “Apresentação dos 

Resultados”, durante o Sarau realizado com as duas turmas da terceira série do 

Ensino Médio, conforme planejamento. 

 

Expressão artística: Música 

 

Ele está ali a esperar 

O despertar da nossa mente, 

Esperando a gente ajudar 

Este mundo tão doente. 

 

Ainda dá pra consertar 

Os erros do passado, 
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Ainda dá pra consertar  

O caminho da Humanidade. 

 

O tempo está correndo, 

Não tente parar, 

O tempo está correndo, 

Deixe de odiar. 

 
Figura 8 – Estudantes durante apresentação no Sarau 

 

 

Fonte: arquivo pessoal. 
 

Expressão artística: Teatro 

 

Figura 9 – Estudantes durante apresentação teatral 
 

 

Fonte: arquivo pessoal. 
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Expressão artística: Pintura 

 
Figura 10 – Produção dos estudantes 
 

 

Fonte: arquivo pessoal. 

 

Figura 11 – Estudantes apresentam sua produção 
 

 

Fonte: arquivo pessoal. 
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3.9.  Aprofundando a análise: estratégias didático-pedagógicas para turmas da 

2ª série do Ensino Médio 

 

A valorização do outro: este é o eixo temático que permeia as estratégias e os 

conteúdos a serem aplicados no segundo trimestre, no IEJPN, com as turmas da 

segunda série do Ensino Médio, em todas as disciplinas. Com a Língua Portuguesa, 

portanto, não é diferente: o tema também é inserido nas propostas didático-

pedagógicas no que concerne ao que é delimitado como conteúdo e objetivos 

operacionais, com um olhar que compreende o educando, de acordo com o que 

propõe a escola, como ser com anseios e expectativas que vão para além do intelecto. 

O planejamento que será apresentado, abaixo, foi elaborado e aplicado pelo 

professor S.R.S., que possui Licenciatura Plena em Língua Portuguesa pela 

Faculdade Padre Anchieta (1998) e Pós-Graduação em Metodologia de Ensino pelas 

Faculdades Integradas de Amparo. Até a data de defesa desta dissertação, é 

graduando em Pedagogia pela Universidade de São Paulo. Atua na Educação desde 

1995 e, no IEJPN, desde 2004 – portanto, há 14 anos. 

As estratégias por ele apresentadas têm como finalidade que o aluno seja 

capaz, conforme os objetivos operacionais registrados, de: argumentar em prol de um 

pedido; convencer a favor de uma causa digna; e reconhecer a estrutura de uma carta 

argumentativa. Aliado a estes aspectos, há, ainda, o objetivo de motivar os estudantes 

a uma postura de cidadão ecumênico, solidário, consciente de seu papel no mundo 

em que vive e em relação ao seu semelhante. 

Para tal, o professor elaborou o planejamento de suas aulas considerando esta 

intencionalidade: promover nos educandos a consciência da importância da 

valorização das outras pessoas, além deles próprios, como postura necessária para 

o bom funcionamento da sociedade na qual eles se inserem, visto que esta não se 

constitui de seres isolados, mas se estabelece e evolui a partir do relacionamento 

entre todos os indivíduos que a compõem. 

Assim, o planejamento de tais aulas, a partir das etapas do Método de 

Aprendizagem por Pesquisa Racional, Emocional e Intuitiva (MAPREI), será analisado 

nas linhas seguintes desta pesquisa, por vezes estabelecendo, também, uma relação 

com outros planejamentos constantes deste trabalho, para reforçar, evidenciando por 

meio de exemplos, os pontos observados. 
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Para a primeira etapa do MAPREI, que visa mobilizar os alunos para o assunto 

a ser estudado, o educador elegeu a seguinte estratégia: 

 

1ª Etapa: Identificação do conteúdo (Mobilização)  

Solicitar que os alunos escrevam uma carta curta para um amigo da escola, pedindo 

que ele faça algo que valorize alguém da escola.  

Eles deverão argumentar sobre a importância da carta a ser escrita a seus colegas, 

já exercitando o conceito de argumentação que contempla este conteúdo. 

Após, cada aluno lerá sua carta para a sala. 

 

Ao solicitar aos educandos que escrevam uma pequena carta a um colega da 

escola, pedindo que algo para valorizar uma pessoa do ambiente educacional em 

questão seja feito, cria-se uma atmosfera de atuação social por meio da produção 

textual solicitada. Isso porque se propõe ao aluno que pense, com respeito e 

consideração, naqueles com quem convive e argumente, em seu texto, sobre a 

importância de uma intervenção amigável, solidária, de valorização do outro. 

Trabalha-se, então, o exercício da escrita por meio da Língua Portuguesa como 

instrumento de atuação no universo escolar, atendendo, por exemplo, ao que consta 

do Artigo 27 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) (Lei nº 9.394, 

de 20 de dezembro de 1996):  

 
Os conteúdos curriculares da educação básica observarão, ainda, as 
seguintes diretrizes: I - a difusão de valores fundamentais ao interesse 
social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e 
à ordem democrática [...] (BRASIL, LDB, 2017, p. 16) (os destaques são 
meus). 

 

Dá-se, ainda, um passo além: com tal proposta didático-pedagógica, os 

estudantes são mobilizados a acionar a bagagem intelectual que possuem a respeito 

do gênero textual que estudarão no trimestre – carta argumentativa –, utilizando-o em 

um contexto pragmático, tornando o conhecimento significativo desde a primeira etapa 

do MAPREI. E mais: uma cultura de paz é incentivada, opondo-se, assim, a posturas 

que fomentam comportamentos agressivos e a depreciação dos adolescentes e 

jovens, fator que, muitas vezes, descamba para práticas de agressão, como é o caso 

do bullying, fenômeno de extrema complexidade também foco de atenção do IEJPN 

por meio de ações como esta.  
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Trata-se, portanto, de atividade que aproveita um momento de produção textual 

para propiciar que o estudante pense na importância do agir solidário, ao mesmo 

tempo, mobilizando outros para que tal se dê, uma vez que, além de apresentar 

desdobramentos comportamentais no que se refere à convivência no ambiente 

escolar, a reflexão proposta pode levar o educando a compreender a importância da 

valorização das pessoas que fazem parte de seu cotidiano social também fora da sala 

de aula, como familiares, amigos, vizinhos, comunidades e assim por diante. 

Neste sentido, o primeiro passo desta etapa inicial do MAPREI – a produção 

da carta a um amigo da escola –, por si só, já consiste em estratégia pertinente. No 

entanto, além disso, o educador contemplou um momento de leitura das cartas para 

toda a classe, de modo que os estudantes percebessem a argumentação de seus 

colegas diante da proposta igualmente conferida a todos, enriquecendo a experiência. 

Assim, pela exposição do que foi até então proposto, 

 
podemos considerar que os assuntos de um currículo podem ser motivadores 
à ação de uma escola mais aberta ao diálogo, que incentive discussões 
pertinentes ao cotidiano dos alunos, mediadas pelos professores, assim 
expandindo a postura crítica e ao mesmo tempo empática dos estudantes na 
busca de soluções para questões do entorno da unidade escolar e das 
comunidades de onde são provenientes os alunos (PERIOTTO, 2017, p. 75). 

 

A primeira etapa do MAPREI consiste, então, em uma mobilização não 

somente para o conteúdo a ser estudado, mas, como propõe o método em questão, 

também para o incentivo à vivência de valores que compõem o ser humano em sua 

integralidade, conforme direciona a Pedagogia do Cidadão Ecumênico, a partir de 

aulas e exercícios desenvolvidos na disciplina de Língua Portuguesa, especificamente 

com a produção textual, reforçando, assim, a ampliação dos valores do educando 

como Cidadão Ecumênico,  

 
aquele que compreende a necessidade de superar obstáculos que 
separam multidões, ainda que estas não cultuem idêntico pensamento 
religioso, político, social ou não pertençam à mesma cultura ou etnia. É o que 
junta forças para diminuir a avassaladora carência de comunidades ou de 
uma única pessoa que seja, sem se preocupar com sua cor, sexo, religião, 
ideologia, e assim por diante. [...] (Há de existir um caminho que não leve a 
Terra à destruição pelas armas ou pelo criminoso descaso com seus 
habitantes ou com ela mesma.) O alvo de nossa faina é a sobrevivência, com 
Espiritualidade Ecumênica, das populações nesta época de globalização 
desalmada. (PAIVA NETTO, 2010, pp. 151-152) (destaques do autor). 
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Adiante, na segunda etapa, o foco do educador é empenhar-se “a fim de 

garantir que a pesquisa tenha foco investigativo e que haja reflexão dos alunos, de 

forma individual, acerca do assunto pesquisado” (PERIOTTO, 2017, p. 150), a 

proposta feita é: 

 

2ª Etapa: Busca Individual do conhecimento (Pesquisa) 

Solicitar aos alunos que pesquisem sobre os conceitos de carta argumentativa e onde 

normalmente elas circulam na atualidade, bem como em quais vestibulares elas são 

pedidas. 

 

Assim, após haverem exercitado alguns princípios componentes do gênero 

textual carta argumentativa na atividade proposta na primeira etapa do MAPREI, os 

estudantes mais uma vez protagonizarão o processo de ensino-aprendizagem ao 

serem convocados a investigar a respeito do conteúdo que irão estudar no decorrer 

do trimestre.  

Até o momento, como temos percebido, o papel do educador tem sido mediar, 

conduzir, direcionar, oportunizando uma relação direta do aluno com a busca pelo 

saber, em uma perspectiva na qual os educandos constituem o cerne das práticas 

didático-pedagógicas aqui já viabilizadas. É importante ressaltar que, na segunda 

etapa do MAPREI, 

 
não deve haver intervenção do educador; é preciso permitir que o aluno faça 
sua busca e o professor mediará a participação de todos. Esta segunda etapa 
dispara uma pesquisa individual, com a busca de informações mais alargadas 
do assunto proposto (extraídas da internet, livros, jornais, documentários, 
filmes, acervo de objetos da família ou de quaisquer outras fontes), que serão 
socializadas posteriormente entre eles (PERIOTTO, 2017, p. 150). 

 

Ocorre, nesta etapa, portanto, o fomento à capacidade intelectual do estudante 

para perquirir novos horizontes, instrumentalizando-o, para isso, os direcionamentos 

feitos pelo professor. 

          Aqui, cabe, por oportuno, um adendo: para exemplificar as possibilidades que 

esta etapa proporciona para o desenvolvimento do educando como ser integral, 

retomo uma estratégia utilizada no planejamento de uma aula para o 9º ano do Ensino 

Fundamental, referenciado nesta dissertação na página 73, cujos conteúdos são os 

diferentes modos de escrever e os elementos constitutivos do debate: 
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2ª Etapa: Busca Individual do conhecimento (Pesquisa) 

Solicitar aos alunos que respondam ao roteiro entregue e acrescentem novas 

observações, se as tiverem. Pedir que introduzam um debate em casa e contem com 

a ajuda dos familiares nesse levantamento de ideias. 

 

 Neste caso, o educador contempla, em suas estratégias, o envolvimento da 

família do educando em seu processo de investigação do conhecimento, prática que 

fortalece a aproximação dos familiares na construção do saber, visto serem eles, 

também, responsáveis pela formação dos estudantes, que fazem parte de suas vidas, 

de acordo com a já citada LDB (2017, p. 8).  

 Propostas como estas evidenciam as possibilidades proporcionadas pelo 

MAPREI, visto que se busca expandir o aprendizado para além do ambiente escolar, 

com o estreitamento dos vínculos familiares, parceria essencial ao desenvolvimento 

do educando como ser integral.  

 Retornando ao planejamento aqui analisado com mais detalhes, nota-se, ainda, 

o empenho dedicado a fim de que os estudantes, futuros vestibulandos – em sua 

grande parte –, descubram quais são as provas de ingresso às universidades do país 

que podem solicitar o gênero a ser estudado como avaliação da competência da 

escrita para seleção dos futuros componentes de seu corpo discente, estimulando 

ainda mais os educandos a aperfeiçoarem-se no domínio do conhecimento referente 

à carta argumentativa – além de, no mínimo, exemplificar uma nova aplicabilidade 

para o gênero. 

 Tais aspectos corroboram para que se dê “continuidade à perspectiva 

investigativa e de abstração adotada no Ensino Fundamental”, uma vez que “a 

pesquisa e a produção colaborativa precisam ser o modo privilegiado de tratar os 

conhecimentos e discursos abordados no Ensino Médio”, conforme registra a Base 

Nacional Comum Curricular do Ensino Médio (BRASIL, 2017, p. 477), com destaque 

ao fato de que tal se dá, no IEJPN, em todas as disciplinas, obrigatoriamente ao 

menos uma vez por trimestre, podendo o professor estimular tais habilidades também 

nas demais etapas do MAPREI e quantas vezes julgar necessário e oportuno, no 

desenvolvimento de mais de um planejamento por trimestre, uma vez que a cada 

conteúdo ou agrupamento de conteúdos similares podem ser produzidos 

planejamentos específicos. Por exemplo: em um mesmo trimestre, o professor de 
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Língua Portuguesa pode desenvolver e aplicar um MAPREI para os conteúdos de 

gramática, um para os conteúdos de literatura e um para os conteúdos de leitura e 

produção de textos. 

Após promover, então, a mobilização para a identificação do conteúdo a ser 

estudado – primeira etapa – e o estímulo à capacidade investigativa do educando por 

meio da busca individual do conhecimento – segunda etapa –, entra em cena a 

terceira etapa do MAPREI: a socialização do conhecimento. No planejamento para as 

aulas de leitura e produção textual do segundo trimestre, com as turmas da segunda 

série do Ensino Médio, o educador de Português propôs a utilização da seguinte 

estratégia: 

 

3ª Etapa: Socialização do conhecimento (Socialização e sistematização)  

Os alunos vão expor suas pesquisas e o professor contribuirá com as relações e 

explicações sobre os conceitos por eles apresentados, utilizando, por exemplo, 

algum material da apostila. 

 

Nas estratégias desta etapa, o foco do educador 

 

está na mediação do professor quanto às informações levantadas pelos 
alunos na etapa anterior, aprofundando e sistematizando o conteúdo. O 
compartilhar das informações pode desenvolver uma boa comunicação 
individual e coletiva, reforçando o protagonismo na construção do 
conhecimento social. Neste momento, o professor inicia a sistematização do 
conteúdo, por isso faz a mediação das pesquisas trazidas pelos alunos, 
evitando equívocos no entendimento do conteúdo, auxiliando na seleção de 
informações menos confiáveis e abrindo espaços de apresentações para 
todos (PERIOTTO, 2017, p. 152). 

 

Dessa forma, o estudante permanece protagonista do processo de ensino-

aprendizagem, contando, ainda mais, com a indispensável mediação do professor a 

fim de que sua aquisição do conhecimento aconteça de modo a garantir a excelência 

do conteúdo-foco das aulas, de acordo com o componente curricular no qual se insere. 

Postura corroborativa de um contexto esperado na sociedade no qual 

 

A busca pela autonomia do educando, a certeza de que os alunos são 
diferentes entre si, o respeito pela curiosidade natural de cada um deles, a 
valorização dos seus interesses e necessidades, a convicção de que a 
educação é um meio essencial para capacitar o ser humano a desenvolver 
plenamente suas habilidades e competências e a integração entre a vida 
acadêmica e social – reflexões essenciais para a Escola Nova – inspiraram 
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muitos professores e incomodaram outros. Na 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. A aula de 
qualidade primária seria conduzida por meio da sutil perspicácia do docente 
e pela ação ativa e autônoma do discente, que seria estimulado a confrontar-
se com diversas informações e situações, reconstruindo seus conhecimentos 
prévios (MARTINS, 2013, p. 95-96). 

 

É válido destacar que, nesta terceira etapa, em que se sistematiza o conteúdo 

a ser estudado e, por consequência, apreendido, introduzindo-se e aprofundando-se 

os conceitos teóricos e técnicos, o saber é construído a partir do educando, junto a 

ele, uma vez que vem da construção promovida ao acionar o conhecimento que o 

aluno já possui sobre o conteúdo, solicitando a produção da carta argumentativa a um 

amigo da escola – pedindo que faça algo para valorizar um colega –, e da 

apresentação dessas cartas para a classe. Assim, a percepção da relação 

estabelecida por cada um será possibilitada, considerando-se: uma mesma proposta 

com desdobramentos diversificados – primeira etapa do MAPREI –, e da pesquisa 

individual sobre o conteúdo a ser trabalhado em classe, estimulando as capacidades 

investigativas dos estudantes – segunda etapa do MAPREI –, para, enfim, chegar à 

socialização do conhecimento conquistado até então com a classe, aprofundando-o, 

sem deixar de considerar os aspectos de formação integral neste processo. Isso 

porque, nesta etapa, faz-se presente também a perspectiva da visão além do intelecto 

proposta pela Instituição de Ensino em questão, uma vez que 

 

A mediação do professor nesse momento de exposição das pesquisas 
trazidas pelos estudantes busca atitudes de respeito entre eles na 
apresentação de cada opinião, pela abordagem de que não é possível haver 
unanimidade no pensamento de todos que formam a sala de aula ou qualquer 
outro grupo social. Assim, estimula-se a participação dos indivíduos, sem 
privilégio ou desconforto, num reforço ao exercício de saber ouvir o outro, o 
que não significa a descaracterização da personalidade individual de cada 
estudante, mas o estímulo de cada um apresentar-se em sua maneira 
singular de ser, pensar e agir [...] Ainda neste momento, suscita o debate 
sobre aspectos de comportamento, reflexões éticas e implicações cidadãs do 
conteúdo em estudo (PERIOTTO, 2017, p. 153). 

 

Assim, a construção conjunta do saber, tendo como cerne os alunos, fomenta, 

ainda, a capacidade solidária e de valorização do ser humano que cada educando 

carrega em si, enquanto elementos de formação necessários para o erigir de cidadãos 

que poderão, a partir de tais valores, contribuir para a melhoria da sociedade na qual 

vivem, contando e aprendendo uns com os outros. Afinal, vale ressaltar que o Ensino 

Médio 



103 

 

 

é a etapa final de uma educação de caráter geral, afinada com a 
contemporaneidade, com a construção de competências básicas, que 
situem o educando como sujeito produtor de conhecimento e 
participante do mundo do trabalho, e com o desenvolvimento da pessoa, 
como “sujeito em situação” – cidadão. (BRASIL, 2000, p. 10) (os 
destaques são meus). 

 

 No caso do conteúdo proposto para este planejamento em análise – carta 

argumentativa – e dos objetivos operacionais a serem alcançados – argumentar em 

prol de um pedido, convencer a favor de uma causa digna e reconhecer a estrutura 

de uma carta argumentativa –, o poder de argumentação, exercido com o domínio dos 

elementos linguísticos que podem contribuir para que se alcance o que se almeja, 

está intrinsecamente relacionado à questão da formação cidadã e integral, por 

consistir em ferramenta utilizada em diversos contextos da sociedade atual com os 

quais os educandos têm contato e nos quais podem atuar para aperfeiçoar a realidade 

em que vivem.  

 Compreendendo esses elementos a partir de uma perspectiva colaborativa de 

aprendizagem que os valoriza como seres integrais, os estudantes podem não apenas 

assimilar a forma de utilizar tais saberes, mas refletir, também, a respeito dos 

benefícios advindos de seu uso consciente e responsável no compromisso com o 

outro e não apenas consigo e com seus interesses individuais.  

 Expande-se, assim, a aplicabilidade do conceito de formação cidadã: propõe-

se uma Educação com Espiritualidade Ecumênica, isto é, uma visão que compreende 

o educando para além da sua apreensão do conhecimento intelectual e imediato – em 

sua amplitude e em todas as suas dimensões; em suas capacidades, em suas 

potencialidades para além do cognitivo, do físico, do circunstancial; em seu potencial 

de transformação do coletivo, com solidariedade e respeito; em sua capacidade de 

unir, de caminhar em conjunto, valorizando as diferenças dos indivíduos que 

compõem a sociedade e utilizando-as para somar, não dividir. E isso se aplica à 

construção do saber dentro e fora da sala de aula. Por essa razão, 

 

a defesa pioneira da LBV por uma Cidadania Planetária visa ao 
desenvolvimento do potencial pleno das criaturas em todas as suas 
dimensões, ou seja, espírito-biopsicossocial. Logo, juntar cidadania política 
com a Cidadania do Espírito é propiciar o surgimento da Cidadania 
Planetária, Global, cujo alicerce é a Generosidade, a Solidariedade, tendo os 
valores espirituais como sustentáculo (PAIVA NETTO, 2016, p.10) (os 
destaques são meus). 
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 A fim de evidenciar que também no Ensino Fundamental tais estratégias são 

utilizadas com a finalidade de reforço na construção de valores característicos de um 

cidadão ecumênico a partir de práticas didático-pedagógicas que prezam pela 

formação integral do educando, estabelecendo uma correlação entre os propósitos 

estabelecidos para os adolescentes e jovens que compõem o corpo estudantil do 

IEJPN, segue abaixo, uma vez mais, outro planejamento – o planejamento do 9º ano 

do Ensino Fundamental, constante desta dissertação na página 73, agora na 

estratégia utilizada na terceira etapa do MAPREI: 

 

3ª Etapa: Socialização do conhecimento (Socialização e sistematização)  

Solicitar aos alunos que apresentem suas principais respostas e confrontem com as 

dos colegas, mediando este momento, a fim que percebam a importância da 

criticidade, da fundamentação de suas propostas, porém sem julgamentos negativos. 

Quando expõem suas teses para mais pessoas, todas estão nessa condição, 

também, e o respeito é premissa para que o debate ocorra de forma cidadã e 

coerente. 

Sistematizar e expor conteúdo em telas. 

Mediar o aprendizado sobre o conteúdo de modo aprofundado a partir do material 

apostilado. 

Organizar um debate entre os alunos no formato “defesa e acusação”, de modo que 

exercitem a exposição de suas ideias, o embasamento na exposição, a coerência na 

argumentação, a criticidade na defesa, a progressão e o aprofundamento da tese. 

Antes do debate, pedir que os alunos produzam um mapa conceitual partindo da tese 

que desejam defender e elaborem sua argumentação de modo progressivo. 

 

 Neste exemplo, é possível perceber que a socialização do conhecimento 

também ocorre visando desenvolver valores que possam ser agregados à formação 

integral dos estudantes, ainda que em uma abordagem diferente, junto ao 

aprofundamento no conteúdo trabalhado.  

 Desenvolve-se, aqui, uma visão crítica de mundo e do poder de argumentação, 

considerando-se não apenas o enunciador, como também o enunciatário, no sentido 

de levar o estudante a refletir sobre o impacto da postura, da análise e da visão de 
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mundo que ele incorpora em seu discurso em relação à liberdade e à forma de sentir 

e pensar de quem com ele mantém contato direto ou indireto na interação proposta. 

 Retomando a análise do MAPREI das segundas séries do Ensino Médio, após 

a etapa de socialização do conhecimento, com a mediação do professor na garantia 

de que o conteúdo proposto seja apreendido pelos alunos, introduz-se a quarta etapa 

do Método de Aprendizagem por Pesquisa Racional, Emocional e Intuitiva, a 

Produção Coletiva, e, na sequência, a quinta etapa, a Apresentação de resultados: 

 

4ª Etapa: Produção Coletiva (Produção) 

Os alunos deverão, em duplas, responder às questões sobre as duas cartas 

apresentadas no sistema apostilado. 

 

5ª Etapa: Apresentação de resultados (Apresentação) 

Os alunos apresentarão as respostas, que serão relacionadas às respostas corretas 

pelo professor. 

 

 Na quarta etapa, os alunos exercitam o que aprenderam em grupo, 

indispensavelmente. Assim,  

 

É necessário ser destinado aos estudantes tempo suficiente para uma 
produção de qualidade. O educador precisa ficar atento, percorrendo os 
grupos e fazendo as intervenções necessárias, garantindo que cada 
produção contemple o conteúdo sistematizado anteriormente. Havendo 
possibilidade de comunicação dos grupos fora do horário de aula, esta etapa 
pode ser realizada, também, com a utilização das redes sociais, espaços 
disponibilizados pela escola etc. [...] É previsto que surja a primeira impressão 
adquirida do tema em discussão. A proposta, nesta quarta etapa, é obter dos 
alunos uma conclusão parcial acerca do conteúdo pesquisado e discutido por 
eles com a mediação do professor, por meio da elaboração de 
trabalhos/atividades (PERIOTTO, 2017, p. 153) 

 

Dessa forma, o educando é instigado a potencializar suas habilidades e 

conhecimentos por meio da cooperação, por tratar-se de ação colaborativa de 

aprendizagem, sob o acompanhamento constante do professor para garantir que haja 

equilíbrio entre a cooperação necessária na composição do trabalho pelas partes. A 

proposta é fomentar a troca de experiências e o auxílio mútuo na construção do saber. 
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Em Língua Portuguesa – também no que diz respeito à leitura e à produção 

textual –, exercitar os conceitos estudados é primordial para a absorção do que foi 

descoberto pelo educando em seu processo de aquisição do conhecimento. Afinal, 

 

É importante que as atividades de produção de textos escritos se organizem, 
portanto, de forma que seja possível para os alunos a apropriação 
progressiva dos diferentes procedimentos necessários ao ato de escrever e 
a experimentação dos diferentes papéis envolvidos. Coordenar esses papéis 
também é uma tarefa especialmente difícil, que supõe um exercício constante 
e contínuo, e não esporádico (BRASIL, 1997, p. 69). 

 

Ao necessário exercício que envolve o aprendizado de aspectos textuais da 

Língua Portuguesa, integra-se, neste momento, uma medida de colaboração entre os 

estudantes como estratégia didática-pedagógica constante do planejamento do 

educador para o trimestre. 

Após a produção, ocorre a apresentação dos resultados alcançados: parte-se 

do grupo para o todo, em uma ocasião de compartilhamento entre a classe, pois 

“mesmo que seja um exercício elaborado da apostila, é preciso oportunizar a todos o 

momento em que os demais reconheçam seu valor” (PERIOTTO, 2017, p. 154). 

A etapa de apresentação pode contemplar, ainda, um público além da própria 

turma, a exemplo das estratégias utilizadas no planejamento extra, constante deste 

capítulo no item 3.8, na página 78, referente à disciplina de Cultura Ecumênica, 

conforme pode-se observar no recorte abaixo, referente à quarta e à quinta etapas do 

MAPREI para as turmas das terceiras séries do Ensino Médio, no segundo trimestre: 

 

4ª Etapa: Produção Coletiva (Produção) 

Propor o trabalho em grupo: 

Reunir os alunos em grupos de 5 integrantes. 

Após reunidos, a professora numerará cada grupo com um número de 1 a 5 em um 

papel, sem compartilhar com os alunos. 

O primeiro passo para cada grupo será escolher e registrar uma das seguintes 

expressões: Poema, Teatro, Música, Pintura, Desenho, Crônica, Fábula. 

[...] 

• O trabalho será: responder, utilizando a expressão artística que chegou para o 

grupo, à seguinte pergunta: Quem faz o futuro e como ele é feito? Eles prepararão o 
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material a ser apresentado em um Sarau com as turmas da terceira série do Ensino 

Médio [...]. 

 

5ª Etapa: Apresentação de resultados (Apresentação) 

Apresentação das produções artísticas em um Sarau com as duas turmas da terceira 

série do Ensino Médio. 

 

Nas etapas do planejamento acima – que, embora não seja especificamente 

de Língua Portuguesa, contempla também etapas de produção textual para a 

elaboração de crônicas, fábulas, letras de música, peças teatrais e poemas –, nota-

se, novamente, a busca pela construção de um saber significativo, ao se compartilhar 

o resultado do aprendizado com indivíduos integrantes do ambiente social em que se 

inserem os educandos para além de sua própria turma, valorizando-os. 

 

Nesta quinta etapa do MAPREI, acontece o reconhecimento do empenho dos 
que atuaram na produção realizada, na dimensão que tenha acontecido, 
destacando do menor ao maior esforço dos componentes de cada grupo. 
Essa forma de valorizar os trabalhos dos estudantes, abrindo espaço aos 
familiares e demais frequentadores do espaço educacional, é uma 
oportunidade de demonstrar o reconhecimento escolar ao esforço conjunto 
empreendido pelos educandos, aproximando do ambiente educacional as 
famílias e a comunidade do entorno. [...] pode trazer como efeito uma 
realização mais prazerosa nas próximas ações solicitadas, motivando surgir, 
também, talentos muitas vezes desconhecidos e que são desabrochados 
durante esse tipo de ação educacional em grupo (PERIOTTO, 2017, p. 155). 

 

Após o caminho percorrido sequencialmente pelas cinco etapas do MAPREI, a 

sexta etapa pode, enfim, ser aplicada pelo professor, na promoção da internalização 

do saber.  

Na etapa de Conclusão Individual, os educandos realizarão atividades e 

exercícios propostos pelo educador em que possam exercer a autonomia conquistada 

por eles no processo de aprendizagem. No caso da leitura e da produção textual, trata-

se de momento indispensável para a absorção dos conceitos até então estudados e 

descobertos pelos alunos. No MAPREI analisado nesta pesquisa, a sexta etapa foi 

planejada a partir da seguinte estratégia, que comporá uma nota integrante do 

Demonstrativo de Rendimento do educando: 
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6ª Etapa: Conclusão Individual (Internalização) 

O aluno redigirá, individualmente, três cartas argumentativas: uma solicitando o 

tombamento de algo que considere bom para a sociedade da cidade onde vive (DR 

– Pesquisa), outra solicitando melhorias para os indígenas, que merecem essa 

valorização (DR – Trabalho), sendo ambas relacionadas à temática trimestral, e uma 

como redação oficial do trimestre. 

 

 Os estudantes de Língua Portuguesa foram, então, convocados à produção de 

textos e, portanto, de sentidos também. A proposta temática pautou-se no conceito de 

formação integral apresentado neste trabalho: a valorização do outro. Ou seja, não 

apenas produziram materiais em que consolidaram a aquisição do conhecimento 

referente ao gênero textual estudado, como também internalizaram os valores 

ecumênicos, solidários e de respeito ao próximo e à sociedade, trabalhados nas 

estratégias aplicadas nas seis etapas do MAPREI durante o trimestre, uma vez que 

“nessa etapa final, o aluno reflete e aplica os valores de cidadania e as respostas 

críticas e solidárias que possam enriquecer o significado do conteúdo regular 

estudado” (PERIOTTO, 2017, p. 157). 

Como primeira produção, os alunos levaram em conta uma reflexão sobre a 

importância de algo para o coletivo, transcendendo suas preocupações pessoais, 

ampliando os horizontes argumentativos de modo a considerar a sociedade e seus 

valores, suas características, sua cultura. Na segunda, o educador inseriu, no contexto 

da produção textual, uma questão complexa e, ao mesmo tempo, urgente para a 

comunidade brasileira: o respeito e a valorização dos povos indígenas. Naturalmente, 

para que uma boa argumentação se solidifique, os educandos descobriram novos 

conhecimentos a respeito do assunto, tão pouco abordado pela mídia e, de modo 

geral, pelas escolas pelo Brasil. Por exemplo, refletiram sobre as diferenças e a 

valorização da pessoa humana, independentemente de etnia, cultura, credo, religião. 

Já para a nota da redação trimestral, foram instigados a aplicar seu 

conhecimento, compondo um texto que conferiu a eles uma nota específica.  

Vale, ainda, o destaque ao fato de que a avaliação, na perspectiva do MAPREI, 

ocorre em suas diversas etapas e o foco do professor é sempre no educando e na 

maneira como ele percorre a gratificante – embora desafiadora – trilha do 

conhecimento incessante. Os instrumentos avaliatórios são utilizados para se obter 

um diagnóstico daquilo que foi apreendido pelo estudante, de modo que ele não sinta 
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que é visto pelo valor da nota que recebeu em sua avaliação, mas como detentor de 

um potencial muitas vezes prejudicado pelos aspectos emocionais no momento de 

colocar respostas num papel.  

 Se a proposta é considerar o indivíduo em seu todo, em sua integralidade, a 

condução de avaliações e notas precisa, também, receber um olhar diferenciado: se 

o educando não alcançou os resultados que se espera, na média utilizada pela escola, 

necessário se faz que ele não se sinta desmotivado ou diminuído diante dos colegas 

pelos resultados obtidos. Há toda uma proposta de recuperação paralela e de 

momentos de reforço dos conteúdos, em aulas no turno oposto ao pedagógico, em 

que serão reforçados os conteúdos que precisam ser melhor fixados. 

 

3.9.1.  Carta argumentativa: exemplos de produções dos alunos do IEJPN 

 

Na presente pesquisa, diversificadas estratégias e práticas didático-

pedagógicas que buscam estimular a formação integral do educando na Educação 

Básica têm sido identificadas e analisadas, a partir de planejamentos de aulas de 

leitura e produção textual em Língua Portuguesa do Instituto de Educação José de 

Paiva Netto. 

Ao optar por seguir tais propostas, os educadores têm a possibilidade de 

ampliar as perspectivas de seus educandos, aspecto que se faz notar nas próprias 

produções textuais resultantes das estratégias desenvolvidas em sala de aula. Ficaria 

impraticável registrar, nesta dissertação, todas elas. No entanto, como destaques que 

podem levar à percepção da efetividade de tais estímulos e direcionamentos, 

constam, a seguir, registros de produções de estudantes da 2ª série do Ensino Médio 

do IEJPN no ano de 2017, como exemplos de outra proposta também aplicada na 

escola. 

O exercício teve por finalidade estimular os alunos a produzirem uma carta 

argumentativa endereçada a um órgão público de sua escolha, apresentando pedidos 

ou mesmo alternativas para solucionar uma problemática social elegida por eles. 
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Figura 12 – Exemplo 1 de produção dos estudantes 
 

 

Fonte: IEJPN 

 

Figura 13 – Exemplo 1 de produção dos estudantes (continuação) 
 

 

Fonte: IEJPN 
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Nas figuras 12 e 13, observa-se a produção de uma estudante preocupada com 

aspectos relacionados à educação no Brasil. Vale observar que as marcações em 

verde sinalizam a indicação da professora a pontos que merecem atenção para 

ajustes e correções, visto tratar-se de um exercício. 

Nota-se a estruturação correspondente ao gênero textual carta, com indicação 

de local, data, destinatário. A aluna apresentou-se e fez uma introdução coerente e 

coesa, com elementos textuais que enriqueceram sua escrita, como as conjunções 

empregadas e os apostos utilizados. Ela, então, abordou o tema e registrou seu 

conhecimento a respeito daqueles a quem se dirigia (os que compõem o Ministério da 

Educação). 

Na sequência, desenvolveu seus argumentos a respeito da importância de um 

olhar atento à educação para transformar a realidade atual. E, então, apresentou seu 

próprio projeto, manifestando preocupação com aqueles que enfrentam dificuldades 

para o seu desenvolvimento nos estudos, concluindo de modo a esclarecer quanto às 

suas convicções em relação ao futuro do país: não é fácil mudar, mas é preciso 

acreditar na juventude e investir cada vez mais na educação. Um exemplo que reflete 

os valores trabalhados pela escola no que concerne à preocupação e ao compromisso 

para com o outro, além de si mesmo ou de si mesma. 

 

Figura 14 – Exemplo 2 de produção dos estudantes 
 

 

Fonte: IEJPN 
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Figura 15 – Exemplo 2 de produção dos estudantes (continuação) 
 

 

 

No exemplo constante das figuras 14 e 15, percebe-se, uma vez mais, a 

estrutura de acordo com o gênero textual trabalhado em sala, com exceção da 

apresentação e da construção da imagem do(a) remetente no início, conforme a 

própria professora pontuou.  

No texto, há um posicionamento forte em relação ao papel da escola e da 

educação como um todo na construção da consciência coletiva. Nota-se o incômodo 

com as injustiças sociais e com as situações que condicionam seres humanos à 

desigualdade. 

A aluna apresentou, então, argumentos com fundamentos em fatos da 

atualidade, aspecto favorável à defesa de um ponto de vista em um texto dissertativo, 

como é o caso da produção em questão. 

Com a utilização de períodos curtos, a estudante imprimiu na carta um tom 

incisivo, a fim de impactar seu destinatário diante das afirmativas que fez. Ao fim, 

registra sua proposta, manifestando preocupação com a formação crítica dos alunos 

brasileiros e inserindo, também, referências que corroboram com os pontos por ela 

desenvolvidos, como as palavras de Nelson Mandela. 
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Figura 16 – Exemplo 3 de produção dos estudantes 
 

 

Fonte: IEJPN 

 

Figura 17 – Exemplo 3 de produção dos estudantes (continuação) 
 

 

Fonte: IEJPN 
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Por fim, nas figuras 16 e 17, um recorte diversificado. A estudante que nesta 

carta se expressou compartilhou uma experiência de sua vida em relação a pacientes 

com câncer atendidos por hospitais em São Paulo. 

Outra vez notando-se a estrutura de carta argumentativa, tem-se, no início, uma 

introdução que ruma diretamente ao assunto a ser desenvolvido. Há algumas 

restrições linguísticas. No entanto, o teor dissertativo-argumentativo assegura uma 

proposta concreta apresentada pela aluna a partir do que se pediu no exercício. 

Nessa produção textual, nota-se uma visão de empatia em relação ao 

sofrimento de parte da população que luta contra uma doença agressiva e de difícil 

tratamento no país, a ponto de sugerir a implantação de novas estruturas a partir de 

uma motivação genuína: a da preocupação com o sentimento, com o bem-estar e com 

a saúde emocional de seu semelhante. 

Trata-se de um exercício de uma etapa inicial do desenvolvimento dos 

estudantes no que se refere ao aprendizado do gênero textual trabalhado. 

Naturalmente, seguiram-se a essa atividade outras produções e propostas para o 

ensino-aprendizagem deste conteúdo, aprimorando as capacidades linguísticas e 

discursivas dos alunos. No entanto, já se pôde notar o impacto na forma com que os 

estudantes se expressaram a respeito de assuntos não restritos a uma perspectiva 

individualista do mundo. Percebe-se, portanto, a relevância de tais práticas didático-

pedagógicas para a luta pela garantia de uma formação “além do intelecto”, 

comprometida com o aperfeiçoamento da sociedade como um todo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

[...] não se transforma realmente uma pessoa por 
pura e simples imposição. Trata-se de largo 
trabalho que deve, além de instruir e educar, 
principalmente reeducar, o que significa dizer: 
iluminar a instrução comum com o luzeiro da 
Espiritualidade Ecumênica.  

Paiva Netto 

 

A partir da linha de pesquisa Línguas e literaturas: formação de professores e 

práticas docentes, as ponderações e estudos constantes desta dissertação 

procuraram identificar de que maneira o ensino de Língua Portuguesa pode oferecer 

caminhos que estimulem o desenvolvimento de uma formação intelectual, cidadã e 

ecumênica na Educação Básica.  

Para isso, foi realizado um Estudo de Caso observacional, segundo os 

conceitos explanados por Triviños, a partir de Bogdan34, em que se considerou a 

realidade escolar do Instituto de Educação José de Paiva Netto (IEJPN), instituição 

de ensino cujas práticas didático-pedagógicas em aulas de leitura e produção textual 

em Língua Portuguesa foram apresentadas e analisadas neste trabalho, levando-se 

em conta os conceitos da Pedagogia da Legião da Boa Vontade (LBV) e o Método de 

Aprendizagem por Pesquisa Racional, Emocional e Intuitiva (MAPREI), desenvolvido 

por professores e aplicado na referida escola. 

Nos planejamentos e nas atividades aqui compartilhados, nota-se que o 

estudante é considerado, na instituição escolar lócus desta dissertação, em sua 

integralidade, o que remete à preocupação da escola em questão com ações que o 

favoreçam em sua formação intelectual, também auxiliando-o a observar a 

possibilidade de se conectar ao seu interior, aos seus valores, às suas 

potencialidades, como um ser solidário, respeitoso, que saiba utilizar-se da língua e 

dos textos por ela produzidos de modo a somar e a contribuir com o mundo em que 

vive e no qual atua, à luz da Espiritualidade Ecumênica. 

Percebe-se, ainda, o MAPREI como ferramenta facilitadora para que tal se dê, 

com o objetivo de não pressionar ou aprisionar a criatividade do professor em uma 

educação mecanizada. Ao contrário, nota-se a sua intencionalidade de que as 

                                                           
34 Segundo referência do autor: BOGDAN, Robert C. & BIRTEN, S.K. Qualitative research for 
education; an introduction for theory and methods. Boston, Allyn an Bacon, 1982. 253 p., p. 56-65. 
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possibilidades ofertadas em suas etapas proponham ao educador o esforço contínuo 

de inovação, com foco no desenvolvimento cognitivo e emocional do educando.  

As etapas do método em questão demonstram, ainda, a busca por garantir que 

não haja puramente uma transmissão de conteúdos entre as partes envolvidas no 

processo de ensino-aprendizagem, mas na mediação do professor em buscar o 

envolvimento do estudante com o conteúdo, da introdução até a sua conclusão. Pode-

se observar também que os planejamentos compilados nas diretrizes do MAPREI 

fomentam princípios de cooperação entre os educandos, identificados no incentivo de 

produções coletivas e pelo compartilhamento de saberes e práticas entre todos, 

conforme indicam as etapas do método utilizado. Desta forma, o conhecimento 

adquire função social, por sua aplicabilidade na vida diária, individualmente ou em 

comunidade.  

Levados a efeito nesse sentido, a Língua Portuguesa e seus textos crescem 

em sua abrangência de transformação por parte daqueles que apreendem os 

conceitos a ela relacionados e os utilizam em favor do bem comum. Assim, a proposta 

de se formar estudantes integralmente é justificada pelo intuito de unir o 

desenvolvimento intelectual ao do sentimento, compreendendo o ser humano em sua 

completude.  

Portanto, com práticas fundamentadas na Pedagogia do Afeto e na Pedagogia 

do Cidadão Ecumênico, o MAPREI viabiliza a aplicabilidade dos conceitos 

educacionais propostos pela Legião da Boa Vontade, permitindo que as estratégias 

didático-pedagógicas para o ensino de Português, além de desenvolver no educando 

a capacidade de produzir textos, conforme direcionam as regulamentações 

educacionais para a Língua Portuguesa, estimulem sua formação como agente de 

mudança das realidades mais difíceis do ambiente no qual se encontra inserido, 

conscientizando-o e fortalecendo  sua responsabilidade como cidadão, empoderando-

o  para fazer a diferença na vida em sociedade, além de na sua própria existência, 

uma vez que possui anseios e necessidades que transcendem o imediato e o 

individual.  

Tais aspectos são evidenciados, com efeito, nas produções dos alunos aqui 

compartilhadas. A elas, pode-se somar, também, percepções pessoais de 45 

estudantes que, no decorrer desta pesquisa, foram convidados a responder a um 

questionário aplicado às turmas da terceira série do Ensino Médio do IEJPN de 2018, 

conforme registros a seguir.  
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Gráfico 2 – Quanto à idade dos alunos que responderam ao questionário 

 

 

 

Gráfico 3 – Quanto ao tratamento que recebem dos professores 

 

 

 

Gráfico 4 – Quanto à formação educacional e a vida em sociedade 
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Gráfico 5 – Quanto à visão crítica 

 

 

 

Gráfico 6 – Quanto à Cidadania Ecumênica 

 

 

 

Gráfico 7 – Quanto à recomendação da escola 
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Ao final do questionário, os estudantes foram convidados a, se desejassem, 

relatar brevemente suas experiências como alunos do IEJPN, não sendo necessário 

que se identificassem, a fim de deixá-los à vontade para se expressarem. Abaixo, a 

transcrição dos comentários dos educandos. 

Aluno(a) 1: “Estudar na LBV tem sido uma coisa maravilhosa desde que eu era 

pequena. Fico muito feliz de ter vivenciado tantas experiências positivas e 

transformadoras”. 

Aluno(a) 2: “Tenho muita gratidão pela LBV ter me abraçado e me acolhido, 

assim como me ajudou a me tornar o que eu sou hoje em dia”. 

Aluno(a) 3: “Minha experiência tem sido maravilhosa, mas vai acabar em breve. 

Mas eu sei que sempre que eu precisar, posso recorrer à LBV, até porque é minha 

segunda casa”. 

Aluno(a) 4: “Minha experiência foi e tem sido muito especial e válida para a minha 

formação como cidadão e ser humano. Gratidão!”. 

Aluno(a) 5: “Eu amo muito essa escola. Ela é como uma segunda família. 

Aprendi muito e encontrei muitas pessoas maravilhosas. Estão todos no meu coração. 

Sempre terei a LBV comigo”. 

Aluno(a) 6: “Com todos esses anos estudando na LBV, eu sempre tive uma 

experiência incrível e sempre fui muito bem acolhida por todos os funcionários. Hoje 

considero essas pessoas não só educadores, e sim meus familiares próximos”. 

Aluno(a) 7: “Minha experiência foi ótima, aqui eu pude formar a minha pessoa, 

cérebro e coração”. 

Aluno(a) 8: “Prazerosa e de qualidade. É uma instituição que com certeza 

compartilharei com colegas e familiares”. 

Aluno(a) 9: “Por estar há 17 anos na escola, que considero uma mãe, aqui eu 

aprendi a valorizar, respeitar, ouvir tudo que me cerca. Eternamente grata”. 

Aluno(a) 10: “A experiência tem sido boa”. 

Aluno(a) 11: “Não é legal criar alunos numa bolha”. 

Aluno(a) 12: “A escola é muito boa, tem grande preocupação com os alunos e 

possui um ótimo método de ensino. Porém, eu acredito que nós, alunos, poderíamos 

ter mais liberdade em alguns aspectos”. 

Aluno(a) 13: “Tem sido muito boa, sempre tendo tudo do bom e do melhor”. 

Aluno(a) 14: “Tem sido uma grande experiência, somou bastante em relação ao 

meu caráter e minhas virtudes”. 
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Aluno(a) 15: “Eu, como aluna há 8 anos do Instituto de Educação José de Paiva 

Netto, posso afirmar que é uma escola que trabalha com a pedagogia do afeto, tratando 

a empatia e o respeito ao próximo. Sei que é uma instituição que posso contar sempre, 

mesmo não sendo aluna”. 

Aluno(a) 16: “A minha experiência como aluna do IEJPN é de eterna gratidão, 

pelo apoio, ensino, amizades que construí”. 

Aluno(a) 17: “Tem sido especial, porque aqui somos tratados com muito respeito 

e temos ensino de qualidade”. 

Aluno(a) 18: “O IEJPN foi o local que cresci, que me formei como pessoa, onde 

aprendi diversas coisas importantes e pessoas que marcaram minha vida e que ajudam 

bastante”. 

Aluno(a) 19: “É algo extremamente bom, pois uma escola que se preocupe com 

a inteligência e com o coração é algo essencial para o ser humano”. 

Aluno(a) 20: “Ajudou-me a refletir quanto à utilização do meu conhecimento para 

o bem”. 

Aluno(a) 21: “Esses 8 anos de LBV se resumem em uma palavra: gratidão, por 

todo o apoio, atenção, dedicação, confiança, disponibilidade, afeto e respeito. É uma 

experiência que vou levar para a vida e com certeza irei recomendar a todos”. 

Aluno(a) 22: “Foi uma experiência muito incrível, pois, além de uma escola, o 

IEJPN é uma mãe que ensina o seu filho a viver nesse mundo”. 

Aluno(a) 23: “Maravilhoso, conheci pessoas ótimas”. 

Aluno(a) 24: “Incrível. [Aqui se] Respeita todas as pessoas e ensina o melhor 

para todos”. 

Aluno(a) 25: “Em 14 anos que estou no IEJPN, sempre fui tratado com respeito 

e carinho. Dá para perceber a diferença das outras escolas, e amigos que saíram da 

LBV afirmaram que a diferença é grande”. 

Aluno(a) 26: “A minha experiência como aluno do IEJPN foi muito boa, me 

acrescentou muitas coisas e fez com que eu me tornasse uma pessoa melhor”. 

Aluno(a) 27: “Ótimo lugar para desenvolver tanto o lado no intelecto como o lado 

ético, moral”. 

Aluno(a) 28: “A experiência é ótima e os ensinamentos são únicos”. 

Aluno(a) 29: “Ótima, pois o IEJPN me ajudou a me formar como pessoa, foi aqui 

que aprendi o verdadeiro sentido da palavra educar. Conheci pessoas maravilhosas 

que quero levar para o resto da minha vida”. 
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São muitos os esforços de educadores e profissionais da Educação no Brasil 

para a melhoria do cenário atual do país, em seus mais diversificados aspectos. Com 

esta pesquisa, propõem-se uma reflexão quanto a um passo importante a ser dado 

para alcançar tão almejada transformação, em especial no que concerne à educação 

de crianças, adolescentes e jovens – que trazem em si perspectivas de serem celeiros 

de grandes mudanças: admitir um novo olhar para o ato de ensinar, levando em conta 

o estudante em sua real potencialidade, no trabalho incansável pela formação de seu 

intelecto, mas não o reduzindo às notas de suas avaliações. Faz-se necessário, 

somando-se a tal empenho, viabilizar condições para inserir, em sua formação 

técnica, possibilidades de reflexão acerca de seu preparo para atuar como cidadão 

autônomo e consciente. E o resultado, como consequência de um trabalho 

comprometido com o melhor desempenho possível dos estudantes, faz-se notar na 

relação dos próprios educandos com a educação que recebem e no entendimento de 

seu papel para além dos muros da escola. 

O que neste trabalho se expôs reforça a relevância de se desenvolver, 

concomitantemente ao saber intelectual, o íntimo do ser humano, de modo a 

instrumentalizá-lo para que saiba como utilizar o conhecimento adquirido em sua 

profissão, na vida em família, em comunidade, propiciando, assim, novo significado 

ao aprendizado, transcendendo as letras e os números constantes dos livros, 

apostilas e avaliações. É, por isso, digna de menção, neste sentido, a forma como 

lemos as definições dos adolescentes sobre o Instituto de Educação José de Paiva 

Netto, em suas próprias palavras: uma família, um lar, uma mãe que prepara para a 

vida no mundo. 

Assim, a percepção que fica nítida e latente é a de que, a partir das experiências 

relatadas nesta dissertação, os que assumem o compromisso de educar adolescentes 

e jovens com afinidade de propósitos em relação às experiências educacionais aqui 

descritas e analisadas podem identificar nos caminhos desenvolvidos pelo Instituto de 

Educação José de Paiva Netto – em suas concepções e práticas pedagógicas – uma 

referência em educação integral de estudantes, destacadamente neste trabalho, nos 

planejamentos utilizados para o ensino da Língua Portuguesa, direcionando esforços  

para a formação de cidadãos úteis e transformadores da sociedade brasileira e 

mundial.  



122 

 

Há muito a ser feito. Contudo, com competência, preparo e legítima 

preocupação com a educação do ser humano, cada vez mais portas podem ser 

abertas àqueles que almejam formar, além do intelecto, cérebro e coração. 
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Anexo 1 – Programa de Eixos Temáticos de Espiritualidade Ecumênica, da LBV 

 

Berçários e Maternal 1  

 

Tema central: Quando eu compartilho, colaboro com o próximo! 

Objetivos: Exercitar a vivência social solidária na escola, por meio de trabalhos em 

grupo; despertar a compreensão da importância do outro no compartilhar das 

experiências, percebendo a alegria e os benefícios de conviver, encontrando soluções 

em conjunto. 

 

Primeiro semestre: Eu compartilho! 

Abordagem: O egocentrismo predomina nos primeiros anos de vida, como 

característica do desenvolvimento infantil, e acontece porque as crianças ainda não 

sabem coordenar seu ponto de vista com o do outro e estão construindo a ideia de 

propriedade, ou seja, precisam aprender a diferenciar o que é delas, o que é dos 

outros e o que é de todos. Por isso, é importante a mediação ao apreço por 

compartilhar o brinquedo/objeto com o coleguinha. Este semestre oferecerá 

ferramentas para esse aprendizado, respeitando o amadurecimento psicológico e 

emocional de cada criança. 

a) O que tenho pode ser compartilhado. 

b) Eu compartilho! 

c) Como posso colaborar? 

 

Segundo semestre: Quando agimos juntos, fica mais fácil! 

Abordagem: Propiciar aos educandos desafios em grupo, tanto para colaborar na 

confecção de uma atividade coletiva (onde se destaque que o sucesso do trabalho foi 

o apoio de todos) como com a organização diária dos materiais/brinquedos utilizados 

por todos. Reconhecer a importância dos gestos de cada um, as soluções 

encontradas por eles, seu esforço em cada desafio cumprido. 

a) Eu sei colaborar e vou praticar! 

b) Podemos fazer juntos? (questionamento mostrando outro lado – o lado 

“do juntos”)  

c) Quando agimos juntos, fica mais fácil! 
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Maternal 2 

 

Tema central: A união nos dá segurança! 

Objetivo: Na fase pré-escolar, as crianças estão muito ansiosas em aprender e 

querem fazer tudo sozinhas. Com isso, surgirão novas e desconhecidas vivências, 

que poderão causar insegurança ou mesmo medo. É importante o direcionamento dos 

educadores na mediação do trabalho em conjunto, a fim de que os alunos vivenciem 

as novas experiências, sentindo-se seguros e aprendendo a conviver com as 

diferenças. 

 

Primeiro semestre: Vivendo com segurança 

Abordagem: Viabilizar a vivência em grupo, de maneira livre e prazerosa, a fim de 

que o aluno perceba que não está sozinho, pois tem amigos!  

a) O que é união? 

b) Que bom, tenho amigos! 

c) A união nos dá segurança. 

 

Segundo semestre: Por que a união nos dá segurança? 

Abordagem: Refletir com os alunos sobre o significado da união, mesmo nas 

diferenças, e porque ela nos dá segurança.  

a) Quando agimos juntos, me sinto mais seguro. 

b) Confiamos em nossa família 

c) Vivemos seguros 

 

 

Pré I 

 

Tema central: A coragem de seguir o Bem 

Objetivos: Refletir sobre as consequências das nossas ações, que nos fazem 

reconhecer o que devemos ou não fazer. Estender essa observação para as atitudes 

e situações que envolvem o próximo e o meio ambiente. Aprender a agir com 

coragem, no Bem. 

 

Primeiro semestre: Fazendo a coisa certa 
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Abordagem: Refletir sobre as consequências dos nossos atos e apresentar 

oportunidades de agir de forma solidária (contemplar o combate ao desperdício de 

materiais escolares e alimentos). 

               a) Como saber o que é certo? 

               b) Eu sei o que é o certo e vou praticar. (combate ao desperdício de materiais 

escolares, alimentos) 

               c) Contar a verdade é a coisa certa, mesmo sendo algo que fiz de errado? 

 

Segundo semestre: Quando fazemos a coisa certa somos mais felizes. 

Abordagem: Refletir sobre os bons resultados que podemos gerar (para o nosso Bem 

e de todos) ao agir de forma justa e solidária, demonstrando como somos mais felizes. 

Abordar o valor das boas palavras, que também podem ter o efeito de boas ações, 

com ênfase para a necessidade de se dizer a verdade (como essa prática nos 

fortalece). 

a) Como tornar as minhas palavras boas ações? 

b) Eu escolhi fazer o Bem 

c) Eu sou feliz fazendo o que é certo 

 

Pré II 

 

Tema central: O companheirismo e o valor da amizade 

Objetivo: Reconhecer a importância do companheirismo e das boas ações para o 

fortalecimento da cidadania solidária. 

 

Primeiro semestre: O que são boas ações? 

Abordagem: Criar oportunidades para que os alunos reflitam sobre o que são boas 

ações, incluindo a boa palavra como importante ação, principalmente nessa idade, e 

identifiquem quais estão ao alcance deles. 

a) O que são boas ações? 

b) As boas palavras são ótimas ações. 

c) Por que devo ajudar? 

 

Segundo semestre: Construindo amizades 
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Abordagem: Observar a importância do companheirismo para o surgimento das 

amizades verdadeiras tanto na escola como em casa. Valorizar as capacidades 

solidárias de cada aluno com sua individualidade e seu talento. 

a) Como devo ajudar? 

b) Com o meu amigo, tudo é mais fácil! 

c) Quando sou companheiro sou mais feliz 

 

Primeiro ano do Ensino Fundamental  

 

Tema central: Não estamos sozinhos 

Objetivo: Reconhecer e saber defender-se dos medos, que são comuns na vida do 

ser humano, bem como identificar as pessoas em quem podemos confiar.  

 

Primeiro trimestre: Por que temos medo? 

Abordagem: Refletir sobre o que é medo e porque temos medo, percebendo que este 

sentimento pode nos ensinar coisas boas (pois ele nos ajuda a ficarmos em alerta), 

mas que não devemos ser dominados por ele.  

 

Segundo trimestre: Não ter medo não significa ignorar os perigos 

Abordagem: Perceber que vencer o medo não significa ser irresponsável, ignorar os 

perigos. Pelo contrário: é preciso se preparar e aprender a se defender dos perigos, 

aprendendo inclusive a encontrar no nosso interior e à nossa volta o que nos deixa 

seguros (sem criar outros perigos).  

 

Terceiro trimestre: Por que dizer sempre a verdade? 

Abordagem: A criança procura o reconhecimento do adulto, por isso muitas vezes 

omite seus erros. Refletir sobre a importância de dizer a verdade, mesmo quando 

erramos, estabelecendo confiança e um ambiente seguro. 

 

Segundo ano do Ensino Fundamental 

 

Tema central: As pessoas do meu convívio e eu 
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Objetivo: Conhecer a si (características, talentos e sonhos), compreendendo a 

necessidade de vivermos em família (seja ela como for), e a importância de cuidarmos 

uns dos outros. 

 

Primeiro trimestre: Quais as minhas características e sonhos? 

Abordagem: Oportunizar o autoconhecimento dos alunos, permitindo que 

reconheçam suas características e talentos, refletindo sobre seus sonhos e os das 

outras pessoas. 

 

Segundo trimestre: Por que as pessoas vivem em família? 

Abordagem: A família é a primeira comunidade em que vivemos. É nela que 

conhecemos nossos primeiros valores e regras e somos introduzidos ao processo de 

socialização. É preciso contemplar as diferentes estruturas familiares, deixando claro 

que é o vínculo afetivo, e não o biológico, apenas, que estabelece a ligação familiar. 

 

Terceiro trimestre: Como conviver em harmonia? 

Abordagem: Demonstrar que conviver em grupo é uma necessidade de 

sobrevivência e que nos enriquece, pois o que um não sabe, o outro pode ajudar (Ex.: 

quem faz a roupa que vestimos é o costureiro, quem faz o pão que comemos é o 

padeiro, quem nos ensina na escola é a professora) e que é preciso que, nas nossas 

diferenças, saibamos conviver com respeito, a fim de alcançarmos a harmonia que 

nos permite crescer e viver em Paz. 

 

Terceiro ano do Ensino Fundamental 

 

Tema central: O valor de cada um 

Objetivo: Conhecer os próprios talentos, reconhecendo-se como ser único, dotado 

de qualidades e talentos, que devem ser compartilhados, para serem multiplicados. 

 

Primeiro trimestre: Todos temos talentos 

Abordagem: Possibilitar aos alunos o reconhecimento de seus talentos e os de 

seus colegas. 

 

Segundo trimestre: Como utilizar os talentos que temos para o Bem? 
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Abordagem: Refletir sobre o que podemos fazer de bom com o nosso talento (ex.: 

quem é “fera” na matemática, pode organizar um grupo de estudos e auxiliar os 

amigos com dificuldade / quem gosta de dançar, pode ensinar os que não sabem). 

 

Terceiro trimestre: Por que compartilhar não é perder? 

Abordagem: Demonstrar que quando compartilhamos os nossos talentos nós os 

multiplicamos: oferecemos coisas boas a outras pessoas, descobrimos outras formas 

de fazer as coisas e aprendemos muito com os talentos dos outros. 

 

Quarto ano do Ensino Fundamental 

 

Tema central: Cuidar do próximo também é cuidar de si 

Objetivo: Conhecer os valores das pessoas, reconhecendo-se no próximo, 

valorizando o que ele tem de melhor, sem perder os nossos valores.  

 

Primeiro trimestre: A importância das outras pessoas na nossa vida 

Abordagem: Possibilitar aos alunos o conhecimento e a valorização dos talentos do 

próximo, criando oportunidades de reconhecimento que melhorem a convivência e 

contribuam para uma vida social mais solidária. 

 

Segundo trimestre: Como respeitar os outros sem desrespeitar a si mesmo 

Abordagem: Refletir com os alunos que ser amigo não significa fazer tudo o que o 

outro faz, que a amizade exige coragem de agir com respeito sem imitar atitudes que 

não sejam justas ou solidárias.  

  

Terceiro trimestre: Ajudar o próximo também é se ajudar 

Abordagem: Demonstrar que não sabemos tudo e precisamos da ajuda de outras 

pessoas, por isso, agir com respeito, bondade, gentileza, generosidade não é um 

“favor” que fazemos aos outros: é algo que nos ajuda, também.  

 

Quinto ano do Ensino Fundamental 

 

Tema central: O poder da Solidariedade 
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Objetivo: Compreender o valor da Solidariedade para transformar, para melhor, 

nossa convivência na escola, em família e nos preparar para melhorar, também, o 

mundo. 

 

Primeiro trimestre: O que é ser solidário? 

Abordagem: Refletir sobre o que é agir com Solidariedade: o valor da compaixão, da 

generosidade e que ser solidário não é tirar a responsabilidade do outro, sob o risco 

de promover acomodação e/ou falta de iniciativa.  

 

Segundo trimestre: Como resolver os conflitos (sem criar outros)? 

Abordagem: Inserir a Solidariedade em um cenário desafiador: o dos conflitos. Criar 

condições a fim de que os alunos reflitam sobre como estamos todos sujeitos ao erro; 

nem sempre agimos ou falamos da melhor maneira; e que reconhecer isso é muito 

importante para termos uma postura mais justa, menos impulsiva, aprendendo a 

resolver os problemas que surgem no convívio diário, sem magoar ou ofender. 

 

Terceiro trimestre: A Solidariedade que transforma o mundo. 

Abordagem: Refletir obre o poder transformador da Solidariedade na escola, na 

família, no mundo. Realizar mobilização solidária com os alunos e a comunidade, de 

maneira a exercitar esse poder. 

 

Sexto ano do Ensino Fundamental 

 

Tema do curso: Conhecendo a mim para reconhecer os outros 

Objetivo: Oferecer aos educandos oportunidades de reflexão sobre sua identidade e 

sobre as ligações de interdependência que os unem a seus familiares, amigos, 

educadores e outros integrantes de sua comunidade, observando as oportunidades 

de contribuir para a felicidade comum.  

 

Primeiro trimestre: Quem eu sou 

Abordagem: Investigação de respostas relacionadas à sua identidade e à valorização 

de suas características (traços e heranças culturais, familiares, ambientais e 

espirituais).  
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Segundo trimestre: A importância das outras pessoas na minha vida 

Abordagem: Pesquisa e valorização das identidades dos outros, observando quanto 

aprendizado, apoio e recursos recebemos das pessoas com as quais convivemos e 

até mesmo de outras, que nem conhecemos (do professor ao agricultor, do médico 

ao cobrador de ônibus, da mãe ao prefeito da cidade). 

 

Terceiro trimestre: Por que a minha felicidade depende da dos outros 

Abordagem: Análise das relações de interdependência que envolvem todos os seres 

em sociedade, com ênfase para o universo dos alunos. Identificação de oportunidades 

para contribuir para o bem comum. 

 

Sétimo ano do Ensino Fundamental 

 

Tema central: Aprendendo a ser livre 

Objetivos: Possibilitar aos alunos uma investigação sobre a conquista, o exercício e 

a manutenção da própria liberdade, exercendo-a com respeito à do próximo: incentivar 

o exercício do livre-arbítrio em favor do bem comum, construindo uma convivência de 

respeito e Boa Vontade. 

 

Primeiro trimestre: O valor da liberdade e como cuidar dela 

Abordagem: Investigação sobre o valor da liberdade e os desafios que envolvem 

sua conquista e seu exercício.  

 

Segundo trimestre: Por que não há liberdade sem responsabilidade 

Abordagem: Reflexão sobre as consequências de agir sem responsabilidade (o que 

nos torna reféns, “escravos” do medo, do preconceito, da indiferença, do desperdício, 

do rancor, da maledicência, da consciência pesada) e a necessidade de uma postura 

responsável para preservação do direito à liberdade.   

 

Terceiro trimestre: Ser livre: ter coragem de escolher o que é certo 

Abordagem: Conhecendo os efeitos limitadores da liberdade das escolhas antiéticas 

e insustentáveis, analisar as oportunidades que existem de nos tornarmos cada vez 

mais livres (do medo, do preconceito, da indiferença, do desperdício, do rancor, da 

maledicência, da consciência pesada) ao agir de maneira justa e solidária. 
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Oitavo ano do Ensino Fundamental 

 

Tema central: Compreendendo “fins” e recomeços 

Objetivo: Fomentar a reflexão sobre as etapas da vida e os “fins” pelos quais todos 

os seres humanos, povos e culturas passam, de maneira a preparar os educandos 

para lidar com a morte, o desemprego, situações de abandono ou outras formas de 

“fim” e “luto”. Motivar a coragem para recomeçar, analisando o aprendizado que pode 

ser obtido quando um ciclo acaba e outro começa. 

 

Primeiro trimestre: Em todo “fim”, um recomeço 

Abordagem: Observar os ciclos e etapas presentes na natureza, na vida humana, 

nas culturas e na sociedade, identificando quantos “fins” já vivemos e quantos ainda 

vamos enfrentar (morte, desemprego, guerra, abandono; término de um ano letivo, de 

um relacionamento, de uma estação do ano). Identificar que recomeços existem ou 

poderiam existir nessas circunstâncias. 

 

Segundo trimestre: Como lidar com os “fins” 

Abordagem: Analisar os desafios presentes nos “fins”: insegurança, dúvida, 

ansiedade, dor e identificar estratégias de aprendizado nessas circunstâncias, com o 

objetivo de: superar o sofrimento (quando exista) e fazer um recomeço melhor, a partir 

das experiências vividas. 

 

Terceiro trimestre: O valor do tempo e a oportunidade do presente 

Abordagem: Refletir sobre o impacto do uso do tempo nos objetivos que alcançamos 

ou não em nossas vidas e a necessidade de utilizar com sabedoria o presente, de 

maneira que diante dos “fins” sejamos para as melhores escolhas e preparados para 

seguir adiante, honrando tudo o que de bom tenhamos recebido. 

 

Nono ano do Ensino Fundamental 

 

Tema central: Construindo caminhos de Paz  
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Objetivo: Oferecer aos educandos oportunidades para analisar os desafios sociais a 

serem vencidos para que se estabeleça uma Cultura de Paz, investigando caminhos 

solidários para romper com a violência, o preconceito e a exclusão. 

 

Primeiro trimestre: A felicidade de um depende da felicidade de todos 

Abordagem: Investigação sobre as relações de interdependência que unem os 

indivíduos nas famílias, nas comunidades e na sociedade, com foco no impacto da 

infelicidade de um sobre os demais e na felicidade de um sobre o todo. 

 

Segundo trimestre: Como criticar sem julgamentos e agir com Boa Vontade 

Abordagem: Reflexão sobre a necessidade do pensamento crítico para enfrentar os 

problemas do mundo e de buscarmos soluções efetivas para eles, agindo com Boa 

Vontade (que é diferente de boa intenção). 

 

Terceiro trimestre: Interdependência/cooperação para uma Cultura de Paz 

Abordagem: Identificação de oportunidades para a construção de uma Cultura de 

Paz, a partir do reconhecimento das qualidades presentes em todos os indivíduos 

(sejam pessoas que compartilham nossas tradições e crenças, ou não) e da 

necessidade de agirmos unidos, embora sejamos diferentes, pelo bem comum.   

 

Primeira Série do Ensino Médio 

 

Tema do curso: Investigando o sentido da vida  

Objetivo: Criar oportunidades para reflexão sobre o sentido da vida, estudando 

perspectivas espirituais, sociais, culturais, políticas e econômicas sobre o tema, 

inferindo a respeito das inúmeras qualidades humanas que não se restringem às 

circunstâncias materiais. 

 

Primeiro trimestre: Quem somos 

Abordagem: Investigação sobre a própria identidade, considerando-se aspectos 

espirituais, sociais, culturais, familiares, vocacionais, de personalidade. 

 

Segundo trimestre: Qual o sentido da vida e por que não aceitar uma vida sem 

sentido 
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Abordagem: Análise de perspectivas espirituais, sociais, culturais, políticas e 

econômicas sobre o sentido da vida. Reflexão sobre o perigo de viver sem 

compreender o sentido da nossa existência, agindo sem consciência dos próprios 

valores, reflexões e vocações. 

 

Terceiro trimestre: Que mundo desejamos para nós e para todos 

Abordagem: Identificação de oportunidades para aplicar as próprias qualidades e 

vocações em favor de um mundo justo e solidário para todos, vencendo possíveis 

barreiras sociais, econômicas e culturais. 

 

Segunda Série do Ensino Médio 

 

Tema central: Reconhecendo a diversidade para vencer o individualismo 

Objetivo: Oferecer ferramentas para o reconhecimento da singularidade dos seres 

humanos, o respeito e a valorização da diversidade como estratégia para superar a 

lógica individualista e seus desdobramentos de violência e exclusão. 

 

Primeiro trimestre: A descoberta do indivíduo e os perigos do individualismo 

Abordagem: Pesquisa e estudo para reconhecimento da singularidade dos seres 

humanos e da riqueza gerada pela diversidade. Análise dos impactos do 

individualismo, que ignora o outro e empobrece a convivência humana.  

 

Segundo trimestre: A valorização do outro 

Abordagem: Reflexão sobre a necessidade do respeito e da valorização da 

identidade do outro, construindo uma convivência pacífica e de aprendizado comum. 

 

Terceiro trimestre: Solidariedade para um mundo justo para todos 

Abordagem: Identificação e análise das oportunidades geradas pelas práticas 

solidárias, na construção de um mundo melhor para todos, superando a violência e a 

exclusão. 

 

Terceira Série do Ensino Médio 

 

Tema central: Aprendendo a fazer o futuro 
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Objetivo: Criar condições para a observação das heranças culturais, familiares e 

sociais que influenciam as decisões humanas, descobrindo caminhos que podem ser 

adotados para construir um futuro justo, sustentável e próspero para si e para todos. 

 

Primeiro trimestre: O que é o futuro e seus vínculos com outros tempos 

Abordagem: Reflexão sobre como o passado, com suas heranças de hábitos e 

tradições influenciam o presente e como essas perspectivas participam da expectativa 

que temos e da construção que fazemos do futuro.  

 

Segundo trimestre: Quem faz o futuro e quando ele é feito 

Abordagem: Identificação do papel de cada um na construção do próprio futuro e do 

impacto das escolhas do presente sobre o amanhã.  

 

Terceiro trimestre: Como começar um futuro sustentável 

Abordagem: Análise da necessidade de tomar decisões sustentáveis, para construir 

um futuro feliz, pesquisando caminhos possíveis. Refletir sobre a necessidade do 

autoconhecimento para melhor tomada de decisão e transformação da própria 

postura. 
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Anexo 2 – Método de Aprendizagem por Pesquisa Racional, Emocional e 

Intuitiva (MAPREI, da LBV) e suas etapas 

 

➔ 1ª ETAPA - Identificação do conteúdo/área temática 

 

 A palavra chave desta etapa é “mobilização”. Cada planejamento do MAPREI 

começa por uma atividade mobilizadora, preparada pelo professor mediante a 

temática a ser desenvolvida. O assunto a ser contemplado (conteúdo/área temática a 

ser discutido no trimestre, bimestre, quinzena ou semana) não fica necessariamente 

explicitado na primeira etapa, uma vez que o objetivo do educador não é revelar 

rapidamente qual tema será desenvolvido, mas despertar a atenção do educando 

nessa apresentação inicial, garantindo a continuidade de seu interesse durante o 

tempo em que estiverem debruçados sobre o tema contemplado naquele MAPREI.  

 Podem ser utilizados nesta primeira etapa trechos de filmes, propagandas 

midiáticas, poemas, músicas, imagens e todo tipo de linguagem, principalmente a 

visual, que despertem a atenção do educando. O professor tem, ainda, como 

propósito, após sua atividade mobilizadora e a revelação da temática, ouvir a primeira 

impressão dos alunos acerca do assunto. Para tal, nesta etapa acontece a busca da 

bagagem cultural e subjetiva/espiritual do estudante, fruto das experiências anteriores 

por ele acumuladas. O professor vai elencando opiniões individuais, somando-as ao 

coletivo da sala de aula, motivando os alunos a aprofundarem-se no tema proposto. 

Esta primeira etapa pode utilizar uma aula inteira (50 minutos), como também um 

tempo menor ou maior, de acordo com a proposta do professor que a preparou. 

 

1ª etapa:  

Pedagogia do Afeto 

Educação Infantil e Ensino Fundamental 

(1º ao 5º ano) 

Pedagogia do Cidadão Ecumênico 

Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) e 

Ensino Médio 

Palavra–chave: Mobilizar 

Objetivos: 

- Apresentar o tema a ser desenvolvido; 

- Pontuar os subtemas sugeridos. 

 

Palavra–chave: Mobilizar 

Objetivos: 

- Apresentar o conteúdo, projeto, 

planejamento; 
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Estratégias: 

- Hora do conto; 

- Roda de conversa; 

- Chuva de palavras; 

- Leitura oral (textos, poesia, jornal); 

- Música; 

- Dinâmicas; 

- Filmes; 

- Atividades Externas. 

 

- Pontuar sugestões apresentadas pelos 

alunos. 

 

Estratégias: 

- Bate-papo; 

- Leitura oral (textos, poesia, jornal); 

- Música; 

- Explanação oral; 

- Dinâmicas; 

- Filmes; 

- Atividades externas (passeios e 

visitas). 

 

 

➔ 2ª ETAPA: Busca Individual do Conhecimento 

 

 Esta etapa dispara uma pesquisa individual, com a busca do conhecimento 

mais alargado da temática proposta. O professor estabelece subtemas diferenciados, 

de modo que o material a ser pesquisado enriqueça o conhecimento de todos, 

considerando seus aspectos diversificados, porém convergentes ao assunto em 

questão. Ao incentivar a oralidade na apresentação dos resultados da pesquisa, o 

aspecto intuitivo também é contemplado, uma vez que cada indivíduo é estimulado a 

exteriorizar seus saberes interiores, estabelecidos de forma nem sempre idêntica a 

todos, pela soma de suas experiências pessoais, sem que o aluno sinta receio de 

expor seus pontos de vista.  

 O professor mediará esse momento de exposição dos estudantes, garantindo 

o respeito pela apresentação de cada opinião, considerando-se que não é possível 

haver unanimidade no modo de pensar dos componentes da sala de aula. Todos são 

envolvidos no assunto indicado, pois receberam a tarefa de pesquisar subtemas 

eleitos para apresentação posteriormente.  

 O professor poderá estabelecer até uma semana de prazo para a entrega das 

pesquisas ou, mediante o número de aulas que ministra numa classe, poderá firmar 

um tempo menor para recolha do material. Ele pode, também, levar materiais de 

pesquisa para a sala de aula em que estiver atuando, tais como livros, revistas e 
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periódicos, deixando-os disponíveis para consulta, quando sua aula na mesma sala 

se der no dia imediato, havendo assim pouco tempo para cumprimento da 

busca/pesquisa. Há ainda a opção de utilização da biblioteca escolar, levando a classe 

àquele ambiente, a fim de obter uma pesquisa de retorno mais rápido. Se quiser, pode 

conduzir a pesquisa na própria aula e ambiente em que se encontra com os alunos, 

se a discussão for a respeito de questões presentes no cotidiano ou no caso de 

temáticas sobre as quais os alunos já detenham um conhecimento prévio/pessoal, 

dispensando, assim, a busca em livros ou internet.  

           A pesquisa a ser entregue não requer a formatação indicada nas aulas de 

Metodologia da Pesquisa, seguindo as regras acadêmicas/científicas de compilação 

de um trabalho escolar. Como são muitas as pesquisas (uma para cada conteúdo 

programático de cada disciplina) não são exigidas capas, divisão do trabalho em 

pontos previamente estabelecidos e nem conclusão individual do estudante. O 

material pesquisado é chamado de pesquisa bruta, entregue digitado, em letra cursiva 

ou apresentado em páginas de livros ou jornais, que recebe um incentivo ao ser 

entregue na data estabelecida, em forma de “pontos”, acrescentados na somatória da 

avaliação dos alunos, que estão cientes desse processo de notas.  

           Como material de pesquisa, podem ser utilizados jornal e/ou revista onde se 

encontra o tema em questão, cenas de filme pertinente ao assunto ou material da 

internet  reproduzido por impressão, uma vez que a próxima etapa requer do aluno o 

entendimento do que foi pesquisado, pois apresentará ao grupo o que pesquisou, 

compartilhando o que em sua busca apreendeu do assunto.  

 

2ª etapa: 

Pedagogia do Afeto 

Educação Infantil e Ensino Fundamental 

(1º ao 5º ano) 

Pedagogia do Cidadão Ecumênico 

Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) e 

Ensino Médio 

 

Palavras–chave: Intuição e Pesquisa 

 

Objetivos: 

- Mobilizar atividades de pesquisa 

(coleta de materiais); 

 

Palavras–chave: Intuição e Pesquisa 

 

Objetivos: 

- Mobilizar atividades de pesquisa (coleta 

de materiais). 
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- Propor participação da família; 

- Despertar a intuição. 

 

Estratégias: 

- Recorte e colagens; 

- Produções artísticas; 

- Tarefa de casa envolvendo pais; 

- Utilização de fotos, documentos 

pessoais etc. 

 

  

Estratégias: 

- Colagens; 

- Trabalhos escritos e resumos; 

- Vídeos; 

- Lista de palavras–chave; 

- Reportagens; 

- Letras de música. 

 

 

➔ 3ª ETAPA: Socialização do conhecimento                    

 

            Após ter realizado a pesquisa individual, cada educando irá socializá-la com 

os demais colegas de sala. O aluno destaca o trecho que achou mais significativo e 

agregador à temática proposta e é convidado pelo professor a compartilhar oralmente 

o conteúdo que selecionou. Geralmente, o professor estabelece o tempo de um ou 

dois minutos para a apresentação individual de cada estudante.  Todos os integrantes 

da sala de aula têm a mesma oportunidade e recebem pontuação pela apresentação, 

desconsiderando-se no somar dos pontos quaisquer aspectos pessoais de 

habilidades comunicativas (ou falta delas) que possam beneficiar ou prejudicar suas 

exposições orais, caso apresente-se um aluno mais falante ou se estivermos diante 

de um educando introvertido: ambos terão a mesma oportunidade de tempo e as 

mesmas notas atribuídas. 

 Assim, estimula-se a participação de toda a sala de aula, sem privilégio ou 

desconforto, num reforço ao exercício da solidariedade no respeito ao ouvir o outro, o 

que não significa a descaracterização da personalidade individual, mas um estímulo 

de cada um apresentar-se em sua maneira singular de ser, pensar e agir. Durante as 

apresentações dos educandos, o professor atua na mediação e no aprofundamento 

da temática, destacando no quadro negro/lousa/mural os pontos principais levantados 

por eles, sendo os alunos orientados também a anotá-los em seus cadernos, uma vez 

que registrarão um apanhado dos temas pesquisados por toda a sala de aula. Ao final 

desta terceira etapa, os educandos já soltaram sua voz e encontram-se “aquecidos”, 

pré-conhecedores da temática proposta, portanto, já envolvidos e preparados para 
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ampliar sua aquisição do conhecimento, que terá continuidade com o material 

selecionado pelo professor, a ser apresentado na próxima etapa do MAPREI. 

 

3ª etapa: 

 

Pedagogia do Afeto 

Educação Infantil e Ensino Fundamental 

(1º ao 5º ano) 

Pedagogia do Cidadão Ecumênico 

Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) e 

Ensino Médio 

Palavras–chave: Mediar e aprofundar 

 

Objetivos: 

- Propor construção do conhecimento; 

- Incentivar o diálogo e a reflexão; 

- Aprofundar conceitos; 

- Sistematizar conteúdo. 

 

Estratégias: 

- Construção de painéis, murais e 

cartazes; 

- Utilização de vídeos, livros 

paradidáticos, mapas, jornais, revistas 

etc; 

- Exposições; 

- Uso da apostila ou livro didático; 

- Rodas de conversa (grandes grupos e 

grupos menores). 

 

Palavras–chave: Mediar e aprofundar 

 

Objetivos: 

- Incentivar o diálogo e a reflexão; 

- Sistematizar os dados levantados; 

- Aprofundar conceitos; 

- Esclarecer e corrigir conceitos. 

  

Estratégias: 

- Produzir um quadro sinóptico 

cronologicamente organizado; 

- Elaborar painéis, murais e cartazes; 

- Construir coletivamente um texto; 

- Formular questões; 

- Promover debates, gincanas e 

exposições; 

- Colóquios e mesas-redondas; 

- Apresentação oral dos dados 

coletados; 

- Uso da apostila ou livro didático. 

 

 

➔ 4ª ETAPA: Conclusão 

 

 Nesta etapa está prevista a primeira conclusão do tema em discussão. É a 

partir dela que o professor introduz o material que preparou sobre a temática-foco 
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deste MAPREI. Agora, seguindo apostilas, livros didáticos ou paradidáticos, vai 

“costurar” o que tem a acrescentar ao que já foi exposto pelos alunos, fruto de suas 

pesquisas, mediante a socialização ocorrida na etapa anterior. A proposta, neste 

momento, é fechar uma conclusão parcial acerca da temática, com a confecção de 

trabalhos, desta vez em grupos. A criatividade surge de forma espontânea e são 

aceitas pelo professor apresentações em forma de teatro, música, poesia, jogral, 

cartaz/painéis ou outros meios de expressão da Arte, que demonstrem a 

compreensão do assunto, com o registro do conhecimento em construção. O trabalho 

nesta etapa do MAPREI é feito em grupo, reforçando o exercício da ação coletiva, 

num processo aglutinador de ideias para a construção de uma futura apresentação, 

devendo o professor interferir e mediar as sugestões dos estudantes, pela troca de 

propostas defendidas entre os pares, numa ação que reconheça como válidos os 

diversificados modos de pensamento presentes em cada grupo.  

 O professor deverá observar as participações individuais, pontuando-as, 

utilizando aspectos pedagógicos e comportamentais, que possam ser positivamente 

incentivados, fazendo sempre ao término do trabalho realizado um apanhado dos 

pontos principais, fortalecendo a importância do bom convívio em grupo, destacando 

para os alunos a importância de saber ouvir e agir em grupo, por tratar-se de passos 

iniciais semelhantes aos que os aguardam em sua vida adulta, quando precisarão ter 

desenvolvido saudável postura de participação e companheirismo, em funções a 

serem desempenhadas no mundo do trabalho e em seu convívio familiar/pessoal. 

 Vale destacar que nesta etapa também cabe ao professor alguns cuidados, a 

fim de que todos os alunos sintam-se contemplados em seus esforços: na exposição 

de um trabalho confeccionado pelo grupo, as assinaturas são mantidas em ordem 

alfabética, distribuindo-se de forma igualitária os elogios e incentivos, e ao mesmo 

tempo direcionando individual e reservadamente as necessárias críticas para as 

atuações que deixaram a desejar, mediante as observações levantadas no 

acompanhamento do desenrolar de todo o processo de preparo das atividades. A 

quarta etapa propicia nova pontuação pelo trabalho realizado, contribuindo na 

somatória que pretende levar a uma avaliação dos esforços de cada aluno. 

 

4ª etapa: 

Pedagogia do Afeto Pedagogia do Cidadão Ecumênico 
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Educação Infantil e Ensino Fundamental 

(1º ao 5º ano) 

Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) e 

Ensino Médio 

Palavra–chave: Produção 

 

Objetivos: 

- Concluir tema ou o projeto elaborado; 

- Elaborar o documento de conclusão; 

- Sistematizar o conteúdo propriamente 

dito. 

 

Estratégias: 

- Produção artística individual ou em 

grupo; 

- Registro de conteúdo no álbum 

didático; 

- Utilização de apostila, livro didático, 

lista de atividades; 

- Utilização de cadernos: cartografia, 

pedagógico, brochura, quadriculado; 

- Produção escrita ou prática sobre a 

conclusão do assunto. 

Palavra–chave: Produção 

 

Objetivos: 

- Concluir o tema ou o projeto 

elaborado; 

- Elaborar o documento de conclusão; 

- Sistematizar o conteúdo propriamente 

dito. 

  

Estratégias: 

- Registro das produções no caderno; 

- Uso da apostila ou livro didático para 

fixar conceitos; 

- Utilização de lista de atividades; 

- Produção escrita ou plástica sobre 

conclusão do assunto. 

 

➔ 5ª ETAPA: Apresentação de Resultados 

 

 Neste passo do MAPREI, em sua quinta etapa, é importantíssimo o 

reconhecimento do empenho dos que atuaram na ação educacional realizada, na 

dimensão que tenha acontecido, valorizando-se do menor ao maior trabalho 

desenvolvido pelos componentes dos grupos.   

         Com o propósito de incentivar e compartilhar as criações que surgem das 

atividades finalizadas, a escola convida a família e a comunidade do entorno a assistir 

às apresentações e/ou visitar as exposições dos materiais confeccionados pelos 

alunos envolvidos nas propostas. Essa forma de valorizar os trabalhos dos 

estudantes, abrindo visitação aos familiares e demais frequentadores do espaço 

educacional, é uma oportunidade de demonstrar o reconhecimento escolar ao esforço 
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conjunto empreendido nas realizações efetivadas, aspecto que fortalece o vínculo 

existente entre os professores, as coordenações pedagógicas, as orientações 

educacionais, a direção escolar e os componentes das salas de aula.  

 Desta maneira, a instituição educacional promove a vinda da família à escola, 

a fim de apreciar aquilo que os filhos construíram, evidenciando sua capacidade 

realizadora, situação que geralmente não chega à casa do aluno, principalmente pelo 

fato de a construção do trabalho coletivo ficar apenas entre os muros escolares. O 

reconhecimento pelo empenho na efetivação da proposta conduzida pelo educador 

traz garantia de realização prazerosa nas próximas ações solicitadas, fazendo surgir, 

também, talentos muitas vezes desconhecidos e que são desabrochados durante a 

realização desse tipo de ação educacional em grupo. 

 

5ª etapa: 

Pedagogia do Afeto 

Educação Infantil e Ensino Fundamental 

(1º ao 5º ano) 

Pedagogia do Cidadão Ecumênico 

Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) e 

Ensino Médio 

Palavras–chave: Escola-Família-

Comunidade 

 

Objetivos: 

- Compartilhar o conteúdo vivenciando 

com os demais grupos da escola e da 

família. 

 

Estratégias: 

- Exposições na escola; 

- Mostras ou feiras culturais; 

- Gincanas; 

- Dramatizações; 

- Apresentações musicais. 

Palavras–chave: Escola-Família-

Comunidade 

 

Objetivos: 

- Compartilhar o conteúdo vivenciando 

com os demais grupos da escola e da 

família. 

  

Estratégias: 

- Exposição na escola; 

- Mostras de feiras culturais; 

- Gincana; 

- Dramatização; 

- Apresentações musicais; 

- Colóquios. 
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➔ 6ª ETAPA: Conclusão Individual 

 

           Como forma de conclusão Individual, é hora de avaliar o que foi apreendido. A 

sexta etapa do MAPREI torna-se um dos momentos de avaliação formal, mas não o 

mais importante, uma vez que diversos recursos foram até aqui utilizados para 

registrar o desenvolvimento e a apreensão do conteúdo trabalhado nas unidades 

temáticas. Isso é importante porque nem sempre uma avaliação consegue trazer as 

respostas que representam a apreensão do conhecimento real de um aluno. É comum 

uma avaliação pedir que seja colocado no papel o que ficou retido na memória do 

estudante, sem a garantia de que o aluno consiga transcrever na prova o que ele, de 

fato, apreendeu. Um problema de saúde ou uma situação emocional podem fazê-lo 

dispersar e não atingir os objetivos esperados pelo educador no dia específico de 

avaliação, impedindo saber-se o que de fato foi apreendido pelo aluno em suas aulas.  

 A pontuação recebida nas pesquisas, exposições, cadernos, tarefas em 

material apostilado e outros registros de esforços do aluno possibilitam ao professor 

reunir diversificadas pontuações, compondo um Demonstrativo de Rendimentos (DR) 

de cada estudante, de modo que sua nota final não se resuma apenas à expressão 

do seu conhecimento, transcrito nas respostas de provas escritas. Durante o bimestre 

ou trimestre, o estudante vai agregando em cada disciplina pontuações relativas à 

entrega e apresentação oral de pesquisas, leituras individuais e compartilhadas em 

sala, trabalhos realizados em grupo, anotações do caderno e organização de todo o 

material coletado, bem como quaisquer outros recursos utilizados para registrar os 

esforços no cumprimento das tarefas. 

          Assim, cada professor conduz o fechamento de suas atividades, apontando de 

forma diversificada o empenho e o resultado alcançado pelos alunos, escolhendo 

instrumentos que farão parte do Demonstrativo de Rendimentos (DR), mediante a 

faixa etária dos alunos com os quais atua. Se estiver na Educação Infantil, por 

exemplo, ele pode registrar se seus objetivos foram atingidos, pelos comentários 

colhidos num momento informal, como a Roda de Conversa. Diversificadas 

possibilidades de recursos avaliativos podem trazer-lhe uma visão do resultado 

alcançado, sem excluir as necessárias notas das avaliações formais, que são vistas 

como importante indicativo de que a conclusão individual sobre a temática tenha sido 

alcançada, e, ainda, como recurso utilizado pelo educador para analisar se houve 
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falhas ou não na compreensão esperada do tema pesquisado, debatido e 

aprofundado pelos seus alunos. 

           O reconhecimento da escola ao pontuar cada ação realizada pelo aluno tem a 

intenção de levá-lo à conquista de elevada autoestima, ao mesmo tempo em que 

estimula esforços individuais e coletivos, gerando ambiência de harmonia no convívio 

da sala de aula, pelos aspectos positivos ressaltados nas ações realizadas. 

 A avaliação conduzida no MAPREI é composta por instrumentos de rendimento 

quantitativo e qualitativo, conforme aponta o próximo capítulo deste trabalho. 

 

6ª etapa: 

 

Pedagogia do Afeto 

Educação Infantil e Ensino Fundamental 

(1º ao 5º ano) 

Pedagogia do Cidadão Ecumênico 

Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) e 

Ensino Médio 

Palavra–chave: Internalização 

 

Objetivos: 

- Registrar o conteúdo assimilado 

 

Estratégias: 

- Atividades plásticas, cênicas e 

musicais; 

- Atividades escrita (caderno, sulfite, 

apostila ou livro didático). 

Palavra–chave: Internalização 

(fechamento) 

 

Objetivos: 

- Registrar o conteúdo assimilado. 

  

Estratégias: 

- Uso do caderno, apostila ou livro 

didático; 

- Produção de textos; 

- Elaboração de projetos; 

- Avaliação oral e/ou escrita. 

 

➔ 7ª ETAPA: Análise do rendimento e da apreensão da unidade temática 

 

 Na sétima etapa, observa-se o resultado do rendimento individual e coletivo, 

permitindo ao professor reelaborar o MAPREI, com novas estratégias e modificações 

que beneficiem e envolvam o trabalho do grupo, propiciando um planejamento que 

leve a um melhor entendimento da unidade temática já trabalhada. Esta última etapa 

é a responsável pela análise do professor quanto ao rendimento do grupo, no sentido 
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de reelaboração de novas estratégias de aprendizagem dos alunos, sempre que após 

a sexta etapa isso se faça necessário. 
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