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RESUMO 

 

Esta pesquisa propõe refletir o movimento protestante, sua ética, influências 

e raízes através de uma abordagem histórica, pontuando o surgimento do 

protestantismo na Alemanha ,e posteriormente, em terras brasileiras. Diante do 

movimento da reforma, esta pesquisa busca mostrar de que forma se deu a 

influência do protestantismo na formação da pedagogia brasileira. Ao expor essa 

grande contribuição do protestantismo à educação do Brasil, destacou-se sua 

importância para o entendimento do trabalho pedagógico desenvolvido no Instituto 

Presbiteriano de Cabo Frio. Sendo um desafio para a escola acompanhar o 

acelerado processo de desenvolvimento da atualidade e oferecer um trabalho 

diversificado que propicie aprendizagens significativas, através de um currículo que 

se ajuste à realidade de cada época e às necessidades individuais dos alunos.  No 

início dos anos 80, com a abertura política, assistiu-se a uma grande mobilização 

dos educadores na busca de uma educação crítica, a serviço das transformações 

sociais, políticas e econômicas, com intuito de superar as desigualdades sociais e 

promover o exercício da cidadania, o que vem se consolidando com a pedagogia 

progressista. A esperança do poeta ao afirmar que a vida vale a pena mesmo o pão 

sendo caro e a liberdade pequena, continua gerando na sociedade a ousadia de 

superação das dificuldades.  Este trabalho nasceu motivado por tais ventos. O 

objetivo deste estudo foi refletir sobre as consequências das dificuldades da 

aprendizagem no processo relacional entre os professores e alunos, bem como 

propor medidas práticas. As propostas aqui se firmaram no entendimento da 

necessidade de se capacitar o professor a assumir uma prática reflexiva, embasada 

cientificamente e também oferecê-lo um ambiente contribuinte para sua saúde 

emocional. Tal investimento no professor possui reflexo direto no aluno que 

propiciando que este assuma a condição de sujeito que além de ouvir, poderá falar 

sem culpa, enxergar suas dificuldades e encontrar espaço para superá-las. 

 
Palavras–chave: Educação, Ética Protestante, Aprendizagem, Cidadania e Saúde 
Emocional. 
 
 
 
 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

Our research proposes to reflect the protestant movement, its ethics, 

influences and its roots through a historical approach, in view of the birth of 

Protestantism around the world, and, aftermost, in Brazilian lands. Through the light 

of the Reformist provement our research tries to show how the Protestantism 

influenced on the construction of the Brazilian pedagogy, on showing  such 

contribution, we would like to highlight the pedagogical work developed at the 

Instituto Presbiteriano de Cabo Frio. We would like to show our efforts to follow the 

accelerated process of nowadays development and our endeavors in order to offer a 

diverse work that offers significant learning through a program that may be adjusted 

to the reality of our time and the individual needs of each student.  In the beginning of 

80’s, with the political opening, we could see a great mobilization of our educators  

on the seeking of a critical education that could bring  social, political and economical 

transformation in order to overcome social inequalities and promote the citizenship, 

which is been consolidated   by the progressist pedagogy.  The hope of the poet that 

affirms that the life is worth even though the bread is expensive and the liberty is 

small continues generating boldness to overcome the needs of our society.  This 

work is borne motivated by such blows of winds. The objective of these studies  to 

bring us to reflect about the consequences of the learning difficulties  in the relational 

process between teachers and students, and as well as to propose critical measures.  

Such proposes here cited try to show that we have to reflect to take a reflexive 

practice as teachers, scientifically based and also offer an atmosphere that may 

contribute to healthy and an emotional venue.  On doing so the teacher will bring to 

the student the possibility of listing, answering and accept his difficulties without any 

guilt, understanding, knowing how to overcome then. 

 

Keys words:  Education, Protestant Ethics, Citizenship, Learning, Emotional Health. 
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1     INTRODUÇÃO 

 

A autora desta pesquisa busca relatar seu encontro com o universo da 

Educação, uma vez que a mesma exercia cargos administrativos  no ramo 

hospitalar no período compreendido entre 1978 á 1996.  

 

A autora é membro Igreja Presbiteriana de Cabo Frio desde 1975 

exercendo cargos de lideranças em diversas atividades eclesiásticos. Como 

parte da liderança local sempre teve conhecimento do desejo da liderança da 

Igreja local de trabalhar com a comunidade, sendo alvos a assistência social e 

educação. Após as devidas discussões em Assembléia no dia 27 de fevereiro 

de 1993 foi organizada a Associação Presbiteriana de Ensino E Beneficência, 

uma entidades sem fins lucrativos que abriria a igreja varias possibilidades de 

servir a comunidade.   

 

A autora deste trabalho é membro fundador da APEB e foi eleita pela 

assembléia com 98% dos votos ao Cargo de Presidente permanecendo no 

cargo via eleição por cinco biênios (10 anos). No ano de 2003 em carta ao 

conselho da Igreja e associação se desliguei do cargo, por entender ser 

incompatível acumular duas funções na mesma instituição (Presidenta APEB e 

Diretora executiva do instituto mantida pela APEB). 

 

Com a abertura do Instituto Presbiteriano de Cabo Frio e sem recursos 

financeiros para contratação de um diretor tempo integral, convencionou-se 

que a presidente da instituição assumiria o cargo pelo tempo determinado de 6 

meses. 

 

Assim assumimos a |direção do IPCF, assim foi o meu primeiro encontro 

com o universo educacional. Agora não como mãe de aluno, mas como 

educadora. 
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Passados os sustos, posso afirmar que este encontro ocasionou na 

pesquisadora um caso de amor, abrindo assim mão de sua atividade 

hospitalar. 

Costumava dizer que deixara de trabalhar com a dor e fora trabalhar 

com sorrisos. Foi gratificante até  descobrir que até no sorriso há dor, ou seja, a 

dor da alma, pela rejeição, medo, abandono, exclusão e agressão que gerava  

indivíduos  apáticos, desmotivados, agressivos e inseguros .Diante deste 

desafio a pesquisadora deste trabalho não encontrou outro caminho que a 

qualificação profissional  Ingressando no curso de pedagogia e posterior em 

Pós Lato Senso em Administração,Orientação e Supervisão Escolar, Docência 

do Ensino Superior. 

 

Este trabalho tem como campo de pesquisa o Instituto Presbiteriano de 

Cabo Frio, uma escola confessional, calvinista reformada e compromissada em 

elevar os valores do reino, proclamar o nome do Senhor Jesus, transmitir seus 

ensinamentos e promover uma educação com uma perspectiva diferencial, em 

uma sociedade carente de valores éticos e morais, buscando formar alunos 

com pensamentos críticos, questionadores e conscientes de que precisam 

associar o exercício de suas profissões ao compromisso de contribuir para  

uma sociedade  mais justa e solidária. Essa dimensão se expressou nas 

políticas e projetos pedagógicos do Instituto Presbiteriano de Cabo Frio. 

 

Esta pesquisa tem como um dos objetivos esclarecer ao leitor os elos 

que ligam a ética protestante e a educação assim como a importância da 

chegada do protestantismo no Brasil para a transformação da pedagogia e a 

criação de um novo conceito educacional.  

 

Para se compreender as contribuições que o protestantismo deu ao 

sistema educacional brasileiro, traçou-se um panorama da historia do Brasil 

para melhor compreender a colonização brasileira e a catequese como projeto 

missionário e educacional pelos padres jesuítas. Ainda neste trabalho, 

abordaram-se as contribuições do pensamento reformado, sua influência ética 

na construção de um novo pensamento em todas as esferas sociais. Quando 
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se falou em Religião e Educação ”entendeu-se o processo pelo qual setores da 

sociedade e da cultura são subtraídos à dominação das instituições e símbolos 

religiosos” (BERGER, 1985, p.119). Nesta pesquisa, buscou-se ressaltar as 

principais características e inovações que foram implantadas nas instituições 

de ensino como fruto dos  pensamentos da reforma, apresentando  um impacto  

na sociedade da época. No século XX, com a explosão tecnológica, o sistema 

educacional necessitou passar por reformulações que buscasse inserir na 

formação do individuo esta nova necessidade do mercado de trabalho, muitas 

vezes sem as discussões éticas necessárias. 

 

Dentro dessa realidade, a valorização do indivíduo e o aumento da 

produção cientifica como fruto de uma política de sistematização e valorização 

das praticas pedagógicas tem contribuído para que haja um espaço de reflexão 

que subsidie uma ação eficaz e consciente da prática pedagógica. Nesse 

processo relacional entre professores e alunos, ensinar e aprender são a todo 

instante uma ação de conhecimentos e afetos que desencadeiam e mobilizam 

a relação emocional dos sujeitos envolvidos no processo de aprendizagem. 

 

Por outro lado as dificuldades de aprendizagem e emocionais se retro 

alimentam de um processo político e social de empobrecimentos das relações 

sociais, sendo a massificação escolar um fenômeno inevitável  de insucesso 

que pode ser medido de forma quantitativa (visível) pelas taxas de reprovação, 

abandono e repetência  e por meio qualitativo (invisível) através das 

frustrações individuais pela formação inadequada. 

 

o primeiro capitulo desta pesquisa intitulado Educação e Religião, 

buscou-se refletir com base na História da Educação do Brasil, as contribuições 

que o protestantismo trouxe à sociedade brasileira, nisso se apontou o forte 

apelo à abertura de escolas públicas e à popularização do ensino. Também se 

buscou ressaltar importantes contribuições que missionários reformados 

trouxeram e que muito contribuíram na construção de uma nova identidade 

social com base nos pensamentos da reforma protestante. Na educação, 

observou-se a relevância da cosmo visão cristã reformada que denuncia as 
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necessidades de construções de escolas confessionais que pudessem atender 

todas as camadas da sociedade com professores desejosos de mostrar que 

valores éticos da visão cristã reformada podem contribuir para a vida na esfera 

individual quanto em comunidade.  

 

No segundo capitulo deste, esboçou-se a trajetória do Instituto 

Presbiteriano de Cabo Frio, sua finalidade, missão e metodologia como objeto 

da pesquisa, considerando o trabalho pedagógico desenvolvido como estudo 

de caso. No trabalho desenvolvido pelo Instituto Presbiteriano de Cabo Frio, 

considerou-se que valores ético cristão reformado favorecem relações 

saudáveis que propiciam o bem estar psicológico, emocional e mental 

necessários aos indivíduos em condições tanto de ensinar quanto aprender, 

apontando alternativas que viabilizem ao professor uma postura reflexiva de 

sua formação e prática pedagógica, considerando a cosmo visão reformada 

calvinista, pensamento este de racionalidade, todavia relevante que cabe uma 

releitura da atualidade considerando a saúde emocional dos indivíduos.  

 

O terceiro capitulo com o titulo Considerações Sobre Aprendizagens e 

Suas Dificuldades terá como desdobramento uma reflexão do papel dos 

professores e  alunos  do IPCF, ambos  em condições de aprendizagens e 

como consequência uma relação interpessoal saudável, tornando-se terreno 

fértil para um aprendizado significativo. Assim sendo, o objetivo de analisar o 

lugar da cosmo visão reformada no processo educacional como também sua 

importância no estabelecimento de valores e regras para a promoção da saúde 

emocional de alunos e professores leva a compreender o papel da religião e 

das emoções  no processo de ensinar e aprender dentro de um contexto 

cristão reformado. Outro objetivo que propõe este trabalho é a releitura da 

práxis no cotidiano escolar, considerando os pensamentos da reforma e 

respeitando a integralidade do indivíduo, onde Razão e Emoção se tornam via 

de mão dupla no caminho para construção de uma aprendizagem significativa.  
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O quarto capítulo, com o titulo Escola Construindo Saberes e Gerando 

Competências, ateve-se na função social da escola na vida dos alunos.  

Tomando como princípio a influência que a escola exerce na sociedade e na 

vida do individuo, entendeu-se que o ensino de cunho formal, sistemático e 

abrangente acontece dentro do ambiente escolar, proporcionando ao educando 

momentos de reflexão, de análise e de crescimento em conjunto aos demais 

colegas e profissionais que ali se encontram. Tendo dessa forma momento 

propício e pessoas preparadas para auxiliar o aluno na construção e ampliação 

de novos conhecimentos. Na abordagem deste capitulo, a autora como gestora 

e autora desta gerou e sofreu inquietações que a impulsionaram à pesquisa 

com o fim de buscar respostas às suas perguntas: Quais sentimentos as 

dificuldades de aprendizagem têm gerado em alunos e professores? Quais 

atitudes e propostas viabilizam um ambiente escolar harmonioso e 

enriquecedor? Que objetivo deve eliminar, minimizar e prevenir as dificuldades 

de aprendizagem?    

                                                                       

          Uma realidade escolar distante do contexto familiar e social poderá 

promover uma saúde emocional  prejudicada capaz de impedir o indivíduo de 

relacionar-se com o outro.Esta relação  não dialogada poderá  gerar uma 

relação de poder que silencia e que tolhe a liberdade de verbalizar o 

pensamento, produzindo a opressão e gerando seres acríticos e desajustados 

socialmente. 

 

Acredita-se que somos sim produtos do nosso meio, 
somos co-estruturados pelas estruturas macrossociais, 
pelas estruturas micro (família, escola, igrejas, classe 
social), mas não somos meros reflexos dessas 
estruturas.   Há um espaço de autonomia e liberdade em 
cada ser individual1.  
 

 É na busca de autonomia e liberdade entre os sujeitos que se 

levantaram hipóteses de que a educação pautada nos valores da cosmo visão 

cristã reformada contribuiu para que o indivíduo se reconhecesse na sua 

condição de humano criado à imagem e semelhança de DEUS, nesse 

                                                 
1 GROSSI, P. E.; BORDINI, J. (orgs). Construtivismo pós piagetiano: um novo paradigma sobre aprendizagem. 
Petrópolis-RJ: Vozes, 1993, p. 30. 
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momento ele  busca  minimizar seu conflito interior, abrindo um espaço para a 

reflexão onde falar, ouvir, agir e amar se tornam ações que caminham para 

uma transformação  interior do individuo, promovendo, assim, saúde emocional 

entre os pares no processo de ensinar e aprender, ou seja, recuperou-se o 

prazer de ensinar e o desejo de aprender.  

 

Nesse contexto, refletir o ensino é pensar  nas relações que permeiam o 

ato de ensinar, considerando as facetas das políticas educacionais e as 

relações sociais visando a implantação de um projeto político pedagógico. 

 

Este trabalho culmina na proposta baseada no investimento da relação 

professor/aluno com base em princípio cristão reformado e ousa indicar 

estratégias que visem minimizar ou prevenir as dificuldades de aprendizagem 

no contexto escolar. Oferecendo alternativas que viabilizem ao professor uma 

postura reflexiva da sua prática pedagógica em relação à sua formação e ao 

mesmo tempo propor estratégias que possam ajudar ao professor enxergar-se 

como um agente transformador na dialética do Processo Ensino – 

Aprendizagem dentro de uma perspectiva da Educação Cristã reformada.  

 

A metodologia a ser utilizada no desenvolvimento desta pesquisa será o 

da observação participante, uma vez que a autora desta pesquisa trabalha no 

Instituto Presbiteriano de Cabo Frio há quinze (15) anos na função de 

Diretora,uma vez nesta condição  privilegiada a autora da pesquisa esteve 

presente emocionalmente, esta condição fica visível quando a abordagem é o 

objeto da pesquisa. Outro momento da autora enquanto pesquisadora foi o de  

buscar um distanciamento da sua condição ,mas que necessário á pesquisa. 

Esta condição não foi fácil á pesquisadora, pois por vários momentos os papeis 

se misturavam hora pesquisador, em outro momento objeto pesquisado e ainda 

em outro momento como observador participante. Para que sua pesquisa 

obtivesse relevância a autora buscou como instrumento metodológico 

abordagem bibliográfica, cujos autores tratam  dos  benefícios  de uma 

educação baseada na reflexão da prática docente que promova saúde 

emocional, atuando no desejo de aprender e ensinar, assim como, ainda  irá 
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colher depoimentos  de alunos e professores do Instituto Presbiteriano de Cabo 

Frio, onde os mesmos possam relatar as impressões e vivências do cotidiano 

escolar. Neste trabalho, também se levantaram importantes considerações 

pertinentes ao autor Paulo Freire em uma visão “bancária” da educação sobre 

dificuldades de aprendizagens. Pois de acordo com a bibliografia, este tema 

poderá ser ampliado com outras leituras afins, tornando esta pesquisa uma 

fonte de pensamentos embasados cientificamente.  

 

Buscou-se dialogar com autores citados que trataram do assunto 

abordado nesta pesquisa, dentro de uma perspectiva da visão cristã reformada, 

procurou-se, aqui ainda, trabalhar com autores que abordaram o tema em 

pesquisa para que pudessem respaldar esses estudos, e que ajudaram no 

desenvolvimento da pesquisa, e apontaram direções que pudessem minimizar 

os conflitos de relações interpessoais entre docentes e discentes no processo 

educativo como também promovessem a saúde emocional. Freire, Linhares, 

Grossi e outros abordaram questões de grande relevância no trato com o outro.    

                                                                                                                              

 Dentro de todas as fragilidades das relações interpessoais, 

consideraram-se de extrema relevância os estudos de Vigostky (1992), 

segundo ele, o desenvolvimento pleno do ser humano depende do aprendizado 

que este recebe em um determinado grupo cultural, a partir da interação com 

indivíduos no seu meio.  

 

 Este aprendizado pôde ser o dinamizador e o facilitador capaz de 

diminuir as  distâncias  entre  os  pares  envolvidos  no  processo   educacional. 

 Existem fatores que interferem nesta relação dentre outros destacam; 

autoridade, liberdade, escrita, leituras e o respeito à identidade cultural do 

outro.  A relação professor aluno, como qualquer outra está composta por 

ações e relações onde ambos são personagens que possuem o papel de 

protagonista, no entanto com ações distintas. 

 

  Nesta, também se abordou a relação entre aprendizagem e 

desenvolvimento cognitivo, utilizando a perspectiva Piagetiana; trabalhou-se a 



 
17 

 

 
 

valorização da cultura na relação do desenvolvimento e aprendizagem 

dialogando na visão vigostiquiana. Levantaram-se considerações pertinentes 

do autor Paulo Freire em uma visão “bancária” da educação sobre dificuldades 

de aprendizagens. Freire (2005) disse que na visão bancária da educação o 

“saber” é recebido dos que se julgam ser sábios. A rigidez destas posições 

nega a educação e o conhecimento como Processo de busca. 

   

 Lançou-se mão, nesta pesquisa, também da saúde emocional, como um 

caminho para o desejo de aprender. Nisto, reportou-se a Taille (1992) quando 

ele diz que para Piaget a afetividade é a mola propulsora das ações do 

indivíduo e a razão deve estar sempre a seu serviço. Buscou-se dialogar com 

autores citados e outros que trataram do assunto abordado nesta. 

 

 

CAPITULO I – EDUCAÇÃO  E  RELIGIÃO 

 

Com a chegada dos portugueses em 1500, as culturas indígena 

existente  passou a ser explorada e mal tratada. O fino trato europeu sofria com 

o contraste de liberdade do povo local, sendo considerados por eles segundo 

Neves, “...cruéis e bestiais (...) porém são estes tão carniceiros de corpos 

humanos (...) este gentio é de qualidade que não se quer por bem” (...)2.   A 

realidade local não atendia as expectativas da cultura européia que 

vislumbrava aqui somente as paisagens exuberantes e riquezas naturais para o 

fim de exploração. Mas o fato é que Eles aqui chegaram e também trouxeram 

suas famílias e em consequência as educações de seus filhos ficaram 

prejudicadas, pois os bons modos  europeus há muito ficou para trás quando 

atravessaram  o oceano.  

 

Para educar seus filhos os colonizadores tiveram que enviar seus filhos 

para Europa ou trazer de lá professores para que seus filhos pudessem 

receber formação educacional, sendo esta condição privilégios de poucos.  

                                                 
2 NEVES, L. F. B. O Combate dos Soldados de Cristo na Terra dos papagaios: Colonialismo e Repressão 
Cultural.  Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1978, p.111.   
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Em 1534, Ignácio de Loyola, com ajuda de um pequeno grupo de 

discípulos, fundou a companhia de Jesus, sendo oficializado pelo papa Paulo 

III e que viria a constituir-se um instrumento importante da reforma católica no 

séc.XVI. Com a chegada do governador geral do Brasil, Tomé de Souza, teve 

inicio a obra missionária católica no Brasil, mostrando, assim, o início da 

Educação brasileira que nasceu por meio da companhia de Jesus, com o fim 

de difundir a fé católica por meio da educação.  

 

Juntamente com o governador Tomé de Souza aportou por aqui, o padre 

Manoel de Nóbrega e mais dois padres jesuítas. Eles foram os primeiros 

professores no Brasil com a intenção pura e objetiva de “salvar a alma do índio” 

e para este intento era necessário ensiná-los a ler a Bíblia, para aprender o que 

era do interesse da Santa Igreja. Os métodos escolásticos vieram dos modelos 

europeus sendo considerado o verbalismo, a memorização, os exercícios 

rígidos e disciplinares. Assim, surgiu o “RATIO STUDIORUM”, um conjunto de 

normas e ordens de uma educação hegemônica e regulamentadora que 

sintetizou a experiência pedagógica dos jesuítas.   

 

..experiência dos jesuítas sintetizou-se em um conjunto 
de normas e estratégias chamadas Ratio Studiorum 
(ordem dos estudos). O objetivo dessa ordem era o de 
“formação integral do homem cristão”, de acordo com a 
fé e a cultura daquele tempo3.  

 

            Pode se afirmar que o pioneirismo da educação no Brasil se deu com a 

escola jesuíta que trazia dos modelos católico-europeus condutas tradicionais e 

regulamentadoras com objetivos claros de dominar os catequizados, pois o 

aprendizado permitido era único e exclusivo do interesse da Santa Igreja. 

 

           Não se pôde negar a influência dos colégios Jesuítas sobre a sociedade 

e a elite brasileira, é bem verdade que não foram muitas diante das 

necessidades do povo, entretanto, foi suficiente, segundo Ghiraldelli (2006), 

para gerar uma relação de respeito entre os que eram donos da terra e os 

donos das Almas.  
                                                 
3
 GHIRALDELLI Júnior, P. História da Educação brasileira. São Paulo: Cortez, 2006, p 25 – 26. 
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Dentro desse contexto, a educação no Brasil não podia ser vista com 

bons olhos, a Igreja católica não permitia que outros grupos cristãos se 

estabelecessem por temer perder a primazia e a hegemonia dos seus 

ensinamentos – que significava aqui dizer uma confessionalidade ditada pela 

santa igreja que confessa e professa aquilo que se acredita ou se deva 

acreditar, ou seja, a convicção do que se acredita se torna a base para uma 

educação confessional em sentido amplo.  

 

Entre os séculos XVI e XVII, o Brasil foi alvo de duas tentativas de 

colonização empreendidas por protestantes: uma em 1555/1567, pelos 

franceses; e outra entre 1624/1654 pelos holandeses. A expedição, em 1555, 

de Villegaignon pretendia fundar aqui no Brasil a França Antártica e, ao mesmo 

tempo, oferecer abrigo aos huguenetes na prática do culto reformado. Os 

calvinistas tiveram aqui a visão de “paraíso”, eles acreditavam que com a 

pregação da palavra reconstruiriam um cristianismo puro e original. O fato é 

que esse projeto fracassou e, com ele, o primeiro intento dos protestantes se 

estabelecerem na América do Sul. Tanto do ponto de vista político como 

ideológico, a missão francesa fracassou por não planejar seus propósitos e 

objetivos missionários. 

 

Ficou, no entanto, na história a realização do primeiro culto protestante 

realizado em território brasileiro em 10 de março de 1557, com a presença dos 

pastores Pedro Richer e Guilherme Chartier, seguindo toda tradição da Igreja 

Reformada de Genebra, sendo, até os dias de hoje, um marco histórico para as 

Igrejas reformadas no Brasil. Logo depois, houve desavenças quanto às 

celebrações e sacramentos e Villegaignon vacilou em sua convicção de fé 

aprisionando e matando cristãos franceses reformados. Segundo Matos (2008), 

por suas ações, Villegaignon ficou conhecido entre os protestantes europeus 

como o “Caim da América”. No ano de 1624, os holandeses tomaram Salvador 

– a capital do Brasil – porém logo depois foram expulsos. No entanto, no ano 

de 1630, os holandeses se estabeleceram por meio da companhia das índias 
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ocidentais nas cidades de Recife e Olinda em Pernambuco, um centro de 

produção de açúcar. 

 

Eliminada toda resistência, os holandeses mantiveram o controle de uma 

grande parte do nordeste brasileiro, Mauricio de Nassau contribuiu muito para o 

progresso da região, trazendo pesquisadores para estudar a fauna e a flora da 

região e também artistas que retrataram a exuberância das belezas naturais da 

região. Segundo Matos (2008), os holandeses contribuíram para o crescimento 

e liberdade religiosa na região, há indícios de que a intenção religiosa 

holandesa era de uma visão de terra prometida e que, no período de 1630 a 

1645, Pernambuco e outras áreas do nordeste brasileiro foram protestantes. 

 

Conforme Mendonça (2008), Maurício de Nassau se reuniu com os 

moradores de Recife e, com eles, organizou a primeira Igreja protestante no 

Brasil, sendo sua disciplina religiosa bem rigorosa que atendia tanto a ordem 

civil quanto política. Durante a colonização holandesa, que durou 24 anos, 

foram fundadas, segundo Matos (2008), em 1936, vinte e duas igrejas e 

congregações foi possível a organização de uma “classis” ou presbitérios. 

 

No decorrer dos anos, surgiram tensões entre Nassau e a companhia 

das índias ocidentais. Nesse período, os diretores da companhia buscavam 

aumentar os impostos, ameaçavam tomar os engenhos dos colonos e aboliu a 

liberdade religiosa, fato que culminou com a renúncia de Maurício de Nassau, 

sendo aceito pelos diretores. Os protestantes fracassaram em estabelecerem-

se em território brasileiro e segundo Mendonça (2008), estes fracassos não só 

devia à Igreja católica contra heresias, mas em defesa da soberania da coroa 

portuguesa e seus interesses comerciais.  

 

Em 1654, os holandeses deixaram o Brasil e, com eles, todos os 

vestígios institucionais do cristianismo reformado por mais de 150 anos, com a 

restauração portuguesa houve um desaparecimento por muito tempo de 

vestígios do cristianismo reformado, Mendonça (2008) acha possível que, 

nesse período, o culto e a devoção protestantes se limitassem ao caráter 
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particular e doméstico. Nessa época da história brasileira, uma lei proibia a 

entrada de pessoas no Brasil que não fossem a serviço da Coroa ou da Santa 

Igreja. 

No Séc.18, o Brasil se tornou uma colônia  
hermeticamente fechada. Conforme observou Erasmo 
Braga, em 1720, foi aprovada uma lei que tornava quase 
impossível a entrada no Brasil de qualquer pessoa que 
não estivesse a serviço da coroa  e da igreja4.   

 

            Com a abertura dos portos por D. João VI, em 1808 – “as nações 

amigas” é quando protestantes anglo-saxões puderam se estabelecer no Brasil 

com relativa liberdade para a prática religiosa.  Mendonça (2008), ainda disse 

que os protestantes só se estabeleceram no Brasil, quando as condições 

políticas e sociais se apresentaram capazes de neutralizar a presença e o 

pensamento reformado de modo que ele não viesse a incutir novo pensamento 

à cultura católica. 

 

No Brasil Império, a liberdade religiosa foi motivo de intensos debates: a 

religião católica continuava a religião do Estado e única a ser mantida por Ele.

 A constituição reconhecia o Brasil como nação cristã e estendia seus 

direitos políticos a todas as profissões cristãs, a constituição, disse Mendonça 

(2008), estabelecia que respeitada a religião oficial, ninguém podia ser 

perseguido por questões religiosas. 

 

No entanto, continuavam restrições aos lugares de cultos, construções 

de templos e o proselitismo religioso predominavam. A panorâmica da situação 

protestante começou a mudar entre 1859 e 1889, nesse período foram 

enviados ao Brasil evangelistas e educadores missionários por duas missões 

presbiterianas, ressaltou Mendonça (2008).  A partir desse evento a construção 

de um espaço religioso protestante se deu em três esferas: o político, o 

educacional e o proseletista. 

 

A esfera educacional protestante é que interessa a esta pesquisa e ela 

teve dois desdobramento: o ideológico e o instrumental. Percebeu-se que, na 

                                                 
4 MATOS, A. S. de. Erasmo Braga: O Protestantismo e a sociedade brasileira. São Paulo: Cultura Cristã, 2008, p. 
93). 
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esfera ideológica, buscava-se por meio de elementos transformadores 

introduzirem na cultura brasileira novos pensamentos, visando à adesão de 

altos escalões; já o instrumental tinha como objetivo auxiliar o proselitismo e a 

manutenção  do culto nas camadas inferiores da população. Percebeu-se que 

os grandes colégios foram representados por seu papel ideológico, onde as 

camadas elitizadas colocavam seus filhos para receber uma boa educação em 

perfeita sintonia com o que acontecia na América e Europa. 

 

As escolas Jesuíticas vieram com objetivos claros de catequizar os 

índios e torná-los bons católicos, salvando assim sua ”alma do inferno”, 

percebeu-se que guardadas as devidas proporções os protestantes também 

usavam o ensino para atingir seus objetivos que era difundir seus princípios de 

fé e obter novos adeptos através da conversão. A história educacional no Brasil 

se mostra dualista, com interesses e objetivos claros tanto pelos católicos 

quanto pelos protestantes: catequizar e dominar. 

 
 
Percebemos, uma luta travada entre católicos e 
protestantes em todas as esferas sociais seja na 
condução política do país ou na condução individual da 
vida do homem. Percebe-se que: “Muitos são os 
elementos que entraram nessa luta”. Entretanto, em 
sentido geral, podia ser definido que o conflito foi de um 
lado, uma colisão do alicanismo, jansenismo, liberalismo, 
maçonaria, deísmo, racionalismo e protestantismo todos 
vagamente ”aliados” contra o Conservantismo e 
ultramontanismo da Igreja Católica do Século XIX5.  
 
 

Historicamente essa luta pelo poder foi prejudicial aos interesses para o 

bem comum da vida em sociedade.  Nesse contexto histórico, Martim Lutero 

teve um importante papel quando rompeu com a Santa Igreja por não 

concordar com os rumos da igreja com cobranças de indulgências e também 

pela dominação social. A reforma protestante do séc. XVI muito contribuiu para 

uma nova postura de pensamento reformulada a partir de necessidades reais 

de romper com velhos paradigmas da Santa Igreja. O povo era obrigado a 

                                                 
5 VIEIRA. D. G. O Protestantismo. a Maçonaria e a Questão Religiosa no Brasil. Brasília: Editora  Universidade de  
    Brasília, 1980, p.27. 
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seguir rituais sem questioná-los por desconhecimento das Santas Escrituras e 

se não o fizesse corria o risco de ser excomungado.   

 

Lutero escreve suas 95 teses e afixou na porta da Santa Igreja e foi por 

ela excomungado. A partir desse momento histórico, abriu-se um novo caminho 

na construção de um pensamento de liberdade de escolha ao homem, até 

então dominado por desconhecer as leis e as revelações divinas.           

 

A importância do ato de Lutero refletiu na história do velho mundo, 

quebrando paradigmas e possibilitando a construção de um novo começar, um 

novo caminho à luz das Escrituras Sagradas. Não cabe neste trabalho falar de 

toda importância de Lutero para o pensamento protestante reformado, ater-se-

á em comentar sobre sua contribuição na reforma da educação a partir de seu 

pensamento reformado. Costa (2004) frisou que foi Lutero quem primeiro 

lançou as bases da moderna escola pública e do ensino obrigatório. 

Segundo ele, a trajetória da educação passa a ganhar uma nova 

conotação, Lutero defende a necessidade do poder governante investir na 

educação das massas, ou seja, do povo. Para Lutero, (COSTA, 2004) era 

inconcebível a ideia de ignorância pelo desconhecimento, ele dizia que a falta 

de conhecimento levava o povo a agir por pura ignorância e os fazia refém do 

poder e da dominação.  Lutero, então, escreveu aos conselhos de todas as 

cidades da Alemanha reivindicando a criação de escolas cristãs. 

 

Notou-se que ele não reivindicava somente a criação de escola, contudo 

de escolas cristãs. Crê-se que na vida social a religião ditava as regras e as 

leis, daí a importância de se conhecer  as santas escrituras através do ensino. 

 

... em minha opinião, nenhum pecado exterior pesa tanto 
sobre o mundo perante Deus e nenhum merece maior 
castigo do que justamente o pecado que cometemos  
contra as crianças, quando não as educamos (...). Para 
ensinar e educar bem as crianças precisa-se de gente 
especializada6.  

 

                                                 
6 LUTERO apud COSTA, H. M. P. Raízes da Teologia Contemporânea. São Paulo: Cultura Cristã, 2004, p.307 – 
308. 
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Particularmente ele insistia com as autoridades e pais para que 

levassem seus filhos à escola, ele acreditava que o desconhecimento era o 

maior inimigo do homem e do reino de Deus. Para Costa (2004), o evangelho 

tinha fortes implicações na educação das crianças e consequentemente mais 

tarde na vida social.  Em Roma, a família tinha o papel de agência educacional, 

seja ensinando pelo senso prático ou incentivando os filhos para o serviço 

militar, a família também era a grande incentivadora dos filhos para a leitura, 

escrita e cálculos. A educação romana pautava–se na formação de uma 

consciência em crianças e jovens por meio de valores morais que requeria dos 

mesmos uma vida de sacrifícios e renúncia por amor à pátria. Todavia era 

nesse ambiente que os cristãos da época frequentavam as escolas instituídas 

pelo governo Imperial.  

 

A educação protestante foi introduzida no Brasil na segunda metade do 

séc.XIX, contudo a sua história não mostra os seus objetivos e resultados, 

Mendonça (2008) disse que este assunto foi pesquisado por Jether Pereira 

Ramalho e ele se restringiu a questões da prática educativa e sua relação com 

a ideologia não trazendo a luz, os problemas históricos, institucionais e 

religiosos que poderiam estar por trás da educação missionária, ou seja, existia 

um objetivo, porém ele nunca ficou claro e, desse modo, a realidade 

educacional  ficou como um sistema à margem das preocupações na 

construção da história  da educação brasileira.  

 

Mendonça (2008) ainda afirma que a introdução da educação 

protestante se dá  na sociedade brasileira  no momento em que os primeiros 

missionários  se dirige ao povo pela pregação da palavra de Deus e com a 

implantação de escolas paróquias nas igrejas. 

 

Gomes (2000) disse que o retrato do Brasil no séc. XVI era de 83% de 

analfabetismo na população e, no Séc. XXI Valle (2007) proferiu que na 

Educação, segundo os dados do Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Básica (SAEB), indicava que 55% dos alunos que terminaram o 5°ano (1ª etapa 

educação básica) não sabem ler, escrever e interpretar textos simples, assim 
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como obtêm um péssimo rendimento em matemática e 74% dos adultos são 

analfabetos funcionais, segundo o Indicador Nacional de Alfabetismo (INAF) o 

que confirmava o descompromisso do sistema educacional desde do séc. .XVI  

com a educação em massa, visto que o Brasil ficou colocado entre os últimos 

do mundo em Educação para se compreender esse processo fracassado, 

apontou-se para o sistema de padroado que oficializava a união entre a igreja e 

o estado  e  detinha direitos políticos necessários à legitimação dos atos da 

coroa e da igreja, controlando os direitos da vida social  brasileira no sec. XVI. 

Não se pôde esquecer que o sistema de padroado por meio da companhia de 

Jesus  moldava todo um projeto de educação lusitano no período do Brasil 

colônia. Já no séc. XXI, os indicadores apontavam para o descaso político com 

as causas e as necessidades dos profissionais da educação que vai desde as 

condições de trabalho (carga horária) aos baixos salários.  

 

 No período da história do Brasil, o pacto colonial estabelecia o 

monopólio luso do comercio, o que prejudicou o desenvolvimento econômico 

brasileiro, uma vez que foi praticamente proibida a educação técnica, elemento 

essencial para o desenvolvimento da nação brasileira. O sistema de padroado 

consistia em: 

 

O padroado sacramentava a união entre a igreja e o 
estado lusitano (...) à medida que o rei se tornava, ao 
mesmo tempo, figura política e religiosa, a Coroa lusa  
incorporava os símbolos tanto da Igreja como do 
Estado.A conseqüência mais direta dessa União foi o da 
íntima colaboração entre o poder político e eclesiástico. 
A  Coroa se comprometia em manter a fé Católica como 
religião oficial e a empenhar-se na difusão da fé, 
oferecendo aos ministros eclesiásticos os meios 
econômicos para a realização de uma missão religiosa. 
A hierarquia eclesiástica, por sua vez, assumia o 
compromisso de colaborar intimamente no 
fortalecimento de projeto colonial, incutindo tanto nos 
antigos como nos novos súditos da Coroa os deveres de 
obediência e fidelidade7.   

 

Nesse período da história do Brasil, o pacto colonial estabelecia o 

monopólio luso do comercio, o que prejudicou o desenvolvimento econômico 

                                                 
7 GOMES, A. M. de A. Religião, Educação e Progresso. São Paulo: Mackenzie, 2000, p.37. 
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brasileiro, uma vez que foi praticamente proibida a educação técnica, elemento 

essencial  para o desenvolvimento da nação brasileira. 

 

Passa a existir a exploração como modelo econômico, primeiro pela 

coroa e depois pela elite brasileira.  Para um sistema de exploração a 

educação soa como um inimigo a ser combatido e a Santa Igreja não tinha 

interesse algum em quebrar a hegemonia educacional a que pertencia e que 

estava a serviço da coroa. 

 

Com a ascensão do mundo burguês no século XVI, alguns costumes e 

valores começam a vigorar. A pedagogia predominante da atualidade tem as 

suas bases e muitos dos seus hábitos fincados justamente nesse período de 

emergência burguesa. 

 

 Com a criação da Companhia de Jesus em 1534, muitas coisas 

aconteceram. Na verdade essa ordem religiosa é criada para poder controlar 

os fiéis da igreja católica já que esses vinham perdendo muitos de seus 

membros com o aparecimento do protestantismo. Nesse período foi criada a 

escola simultânea que atendia a vários alunos e era organizada em classes. 

 

 Os protestantes não ficaram estagnados quanto à questão educativa e 

são fundamentais para a formação da pedagogia que se encontra até hoje. A 

questão protestante estava diretamente ligada à educação já que essa religião 

começa a pregar como uma obrigação à leitura, compreensão e a interpretação 

das sagradas escrituras para a salvação, todavia isso só se tornará possível se 

o indivíduo tiver alguma instrução. Essa lógica será chamada de teísmo 

pedagógico, que significa o saber funcionando como amparo da fé. Com essa 

ideia tomando espaço, começou a surgir a necessidade de uma educação 

geral e mais abrangente, já que todos deveriam ler a Bíblia, sem distinção e 

discriminação, para poderem buscar a Deus em Suas palavras. 

 

Lutero não somente atinge a igreja católica com suas críticas, mas ainda 

influencia a educação quando produz uma reestruturação no sistema de ensino 
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alemão, inaugurando uma escola moderna. “A ideia da escola pública e para 

todos, organizada em três grandes ciclos (fundamental, médio e superior) e 

voltada para o saber útil nasceu do projeto educacional de Lutero”8.  

 

De 1534 a1570, abriram-se escolas para os índios e 
filhos de colono, brancos e mamelucos, para o 
aprendizado da língua portuguesa, da doutrina cristã, de 
ler e escrever, do canto fônico, da música instrumental, 
do teatro, da dança, do aprendizado profissional e 
agrícolas e das aulas de gramática para os mais hábeis, 
conforme o regimento de D:João VI9.   

 

No período de 1599 a 1759, a Ratio Studiorem (ordem de estudos) 

regeu a educação brasileira sem sofrer adaptações à cultura local. A 

companhia de Jesus tinha como objetivo da educação a formação educacional 

e cultural que privilegiava converter os pagãos à fé romana e torná-los bons 

súditos da Coroa portuguesa que segundo Gomes (2000), visava de um lado à 

domesticação da população e, do outro lado, à repressão de todas as 

expressões culturais que pudessem ameaçar ou competir com os rituais da fé 

cristã na expressão romana. 

 

 A experiência pedagógica dos jesuítas sintetizou um conjunto de 

normas e estratégias chamado de “RATIO STUDIORUM.” Que Ghiraldelli 

(2006) definiu como sendo “Ordem de Estudo” e que o objetivo dessa ordem 

era o de formação integral do homem cristão, de acordo com a fé e cultura 

daquele tempo. ”Este plano de estudos articulava um curso básico de 

humanidades com um de filosofia seguido de teologia. A formação culminava 

com uma viagem de finalização de estudos na Europa”10.  

  

No Brasil para Gomes (2000), o protestantismo foi implantado há quase 

dois séculos e criou raízes complementares à cultura brasileira. A história do 

Presbiterianismo brasileiro se fez representar pela chegada de Simonthon, 

missionário protestante reformado e calvinista que tinha a missão e o objetivo 

de evangelizar e alfabetizar o povo. Ele defendia que ao lado de cada Igreja 
                                                 
8 FERRARI, M.; PESTALOZZI, J. H. O teórico que incorporou o afeto à pedagogia. In: Nova Escola. Grandes  
   Pensadores, n.171, abr. 2004, p.30 – 32. 
9 GOMES, A. M. de A. Religião, Educação e Progresso. São Paulo: Mackenzie, 2000, p.42.   
10 GHIRALDELLI Júnior, P. História da Educação brasileira. São Paulo: Cortez, 2006, p.25 – 26. 
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deveria abrir-se uma escola para ensinar às crianças a leitura da Bíblia 

Sagrada e prepará-las para o governo civil. 

 

Dessa forma, pode-se dizer que a reforma protestante trouxe uma 

importante contribuição na popularização do ensino com forte apelo à abertura 

de escolas públicas. Em 1867, de acordo com Gomes (2000), Simonthon 

apresentou um projeto ao Presbitério do Rio de Janeiro onde afirmou que para 

a eficaz evangelização do Brasil, faziam-se necessárias aberturas de escolas 

paróquias.    Ainda segundo o autor supracitado, a cosmo visão presbiteriana 

abrigou a prática protestante desenvolvida na Europa e nos Estados Unidos a 

fundar ao lado de cada Igreja uma escola, ou seja, onde formasse um núcleo 

de convertidos.   

 

Escolas foram criadas com a finalidade de ensinar o povo a ler para 

compreensão das Santas Escrituras, assim o presbiterianismo difundia sua 

cosmo visão e reproduzia seu sistema de vida, onde fosse implantada uma 

escola paroquial. Em 1870 Mota (1970),foram lançadas as bases da escola 

americana fundada em São Paulo, este fato se deu na sala de jantar da 

residência do Rev. Chamberlain,as aulas eram destinadas às alunas 

protestantes que sofriam intolerância religiosa nas escolas públicas. No ano 

seguinte as aulas contavam com 23 alunos de ambos os sexos sem 

discriminação de cor e posição social. Este fato veio quebrar o paradigma de 

exclusão social. A finalidade da escola era oferecer o ensino tanto para negros 

como para brancos, meninas e meninos, sem levantar bandeira institucional, no 

entanto, com a função clara de ensinar questões ética e moral baseadas nos 

princípios do ensino de Cristo.  O que para a época fora uma revolução tanto 

política quanto social.   

 

Esta é a única escola mista bem sucedida de todo 
Império e assim o valor da co-educação é mui 
fortemente acentuado. As Moças são mais femininas e 
senhoras de si; os rapazes mais educados e polidos. 
Não se pode exagerar os valores educacionais e sociais 
atuando nas mudanças sociais da sociedade daqui. Em 
nossa escola, o filho do barão assenta-se no mesmo 
banco ao lado do filho do cocheiro ou jardineiro ou 
barão. Os filhos do presidente confudem-se com os 
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filhos dos imigrantes com bolsas de estudos e aprendem 
com estes, no mesmo livro, que todos são filhos de 
nosso grande Pai e que o mesmo Senhor morreu para 
salvá-los todos11.        

 
                                                                                 

Convive-se ainda hoje com a exclusão social que acaba levando 

inúmeros alunos a abandonarem a escola, a conhecida “evasão escolar”; 

convive-se também com a má remuneração dos profissionais da educação, 

que para sobreviverem dignamente correm de escola a escola com carga 

horária, às vezes, insuportável ao limite humano e que certamente acarretará 

em estresse alto, doenças da fala, do coração e outras.  

 

Dentro desse contexto, suscita nos educadores comprometidos com o 

reino de Deus refletir sobre quais contribuições educacionais podiam e deviam 

oferecer nas escolas protestantes. Da mesma forma que foi negada os direitos 

à população de massa, ainda se omitia ao alunado o uso de seus direitos de 

cidadania, negando-lhes conhecimentos fundamentais que lhes serão úteis na 

vida cidadã, percebia-se que o sistema político educacional vigente  tinham 

negado a democratização do ensino por suas disparidades sociais, visto que 

não se referia apenas ao poder aquisitivo, como também na qualidade e no 

preparo de uma educação com base na igualdade, cujo direito é de todo 

cidadão. Nesse sentido:                                                                                                                            

A invasão cultural, indiscutivelmente alienante, realizada 
maciamente ou não, é sempre uma violência ao ser da cultura 
invadida (...) A invasão cultural tem dupla face. De um lado, é já 
dominação; do outro, é tática de dominação. É esta dualidade, 
já várias vezes referida (...) Há, contudo, um aspecto que nos 
parece importante salientar na análise que estamos fazendo da 
ação antidialógica. É que esta, enquanto modalidade de ação 
cultural de caráter dominador (...) na medida em uma estrutura 
social se denota como estrutura rígida, de feição dominado, as 
instituições transformadoras que nela se constituem estarão, 
necessariamente, marcadas por seu clima, veiculando seus 
mitos e orientando sua ação no estilo próprio da estrutura12. 
(FREIRE, 2005, p. 173, 175). 

 

                                                 
11 MOTA, J. C.. A Procura das origens do Mackenzie. in Mackenzie Centenário 1870-1970.  São Paulo: Gráfica  
     Sangeraid, 1970, p.40. 
 
12 FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários a práticas educativas. São Paulo: Paz e Terra, 
2005,  
     p.173; 175. 
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Ressaltaram-se nesta pesquisa, as transformações sociais que a 

educação brasileira vem sofrendo interna e externamente desde os valores 

cristãos que eram incutidos à vida humana no ato de ensinar o individuo 

aprender a ler para ler a Bíblia, a importância da Lei de diretrizes e bases nº 

9394/96. De uma hegemonia cristã a um saber desinteressado, chegou-se à 

constituição de 1824 que assegurava, no artigo 179, o direito à instrução 

primária a todos os cidadãos, no entanto, não esclarecia a quem deveria 

oferecer e em quais condições. Das disposições gerais e garantias dos direitos 

civis e políticos dos cidadãos brasileiros: 

Artigo179 - A inviolabilidade dos direitos civis e políticos 
dos cidadãos brasileiros que tem por base a liberdade, a 
segurança individual e propriedade é garantida pela 
constituição do Império, pela maneira seguinte:   
XXXII – A instrução primária é garantida a todos os 
cidadãos; 
XXXIII – Colégios e universidades, onde serão 
ministrados os elementos das ciências, belas artes e 
artes13.  

 

Embora não trouxesse especificidades à 1ª constituição foi de grande 

valor ao país. Com seu texto singelo e objetivo, deu-se início o direito 

educacional aos brasileiros. Muito embora nada fora tão simples, pois os 

direitos aos cidadãos eram restritos às camadas abastadas da sociedade, ou 

seja, filhos de Reis, Senhores de Engenho, Barões de Café etc. O movimento 

da reforma do Séc. XVI abriu caminho para uma nova produção de 

pensamentos. O pensamento Iluminista difundia o pensamento de liberdade 

política e econômica entre a burguesia. 

 

Outros pensadores se fizeram conhecer com importantes contribuições 

na construção do pensamento social com base nas ciências humanas da 

sociologia, psicologia, filosofia, antropologia e também nas ciências exatas com 

base no experimento. Dentro desse novo contexto do pensamento iluminista, 

positivista e humanista, surgiram as escolas reformadas que com sua cosmo 

visão cristã defende os direitos à educação para todos. “As escolas iam sendo 

fundadas onde eram plantadas as Igrejas; assim os presbiterianos reproduziam 
                                                 
13 CRUZ, Antonio Ferreira da.  Pequeno Roteiro de Estudo da História da Educação Brasileira. Cabo Frio: 
Biblioteca  
     Nacional do Rio de Janeiro, 2002, p.47. 
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a sua visão de Mundo e produziam seus sistemas de vida por onde quer que 

se implantassem no Brasil”14   

 

Embora a lei permitisse o direito à educação, fazem-se ressalvas ao 

truísmo da época pela política pública que falava em boa educação, porém 

continuava a escravizar pessoas. Atualmente muita coisa mudou, contudo os 

rastros permaneceram. Apontou-se aqui um exemplo claro à falta de 

democratização no ensino pela qualidade oferecida e quantidade de vagas. 

Ainda hoje quem tem melhores condições, adquire acesso às melhores 

escolas.  

 

A forma como eram e são tratados os educadores reflete-se bem o 

descompromisso político com o sistema educacional brasileiro. Segundo Costa 

(2004), Lutero defendia que para ensinar e educar as crianças era necessário 

pessoas capazes e especializadas em educação; Lopes (2003) falou que 

Comênio dizia que o professor deveria ser um formador de caráter nos jovens, 

ou seja, educar por meios de exemplos de honradez e ética, ele disse também 

que antes do professor aculturar seu aluno, é ele educador, que deveria  

apossar -se da cultura. 

 

Pôde-se perceber que de acordo com ambos ao educador cabe salientar 

todos os aspectos para uma boa educação, o professor deveria estar envolvido 

a dominar os assuntos e estar preparado para realizar seu trabalho. Conforme 

Costa (2004), Lutero considerava o professor como “escultor”, que com 

intensidade e amor faz o que lhe compete buscando sempre obter êxito, 

observou-se que mesmo o educador exercendo a função de inculcador da 

Bíblia, já havia uma concepção clara de sua função. Ser professor nunca foi 

tarefa fácil e, hoje, percebe-se que a situação encontra-se cada vez mais 

complexa diante do abandono familiar e problemas de dificuldades no processo 

ensino aprendizagem. A ênfase que se tem dado à prática educativa foi o que 

mudou a aparência da educação e de seus profissionais, visto a maior 

                                                 
14 GOMES, 2000, p.105.    
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acessibilidade às informações que contribuem para uma melhoria da práxis 

pedagógica. 

 

A pluralidade cultural do país permite buscar o melhor daquilo que se 

valida e prioriza; sem deixar de levar em consideração as diferentes etapas e 

processos por que passou a educação brasileira. A começar pela ordem jesuíta 

que afirmava oferecer um ensino puro voltado para Bíblia, passando para o 

governo a responsabilidade que trouxe ao sistema de ensino tendências 

metodológico o qual se passa a falar a seguir. A educação tradicional sempre 

esteve presente no processo educacional a começar pela disciplina rígida e 

verbalização que esteve presente na educação dos jesuítas. A educação 

tradicional tem uma abordagem no ensino, cujo foco está na transmissão do 

saber do professor para o aluno. Esta abordagem privilegia o especialista e o 

professor é o elemento imprescindível na transmissão de saberes em forma de 

conteúdo. 

 

Na abordagem tradicional para Freire (2005), o adulto era considerado 

um ser pronto, onde se esperava que ao longo de sua trajetória já aprendesse 

”tudo” e estivesse pronto para então “passar” aos alunos considerados “adultos 

em miniatura” também o que eles necessitavam para estarem prontos e 

acabados. O seu sistema de ensino era centrado na figura do professor e o 

aluno apenas executa os comandos afixados por ele. Na metodologia 

tradicional do ensino, o indivíduo era inserido no mundo, aonde ele virá a 

conhecer pelas informações que lhes serão fornecidas e que lhes serão úteis à 

vida, ou seja, o individuo era um receptor passivo até que recebia todas as 

informações necessárias e as repassassem a outros que necessitavam dessa 

mesma informação para tornar-se um Ser. A abordagem tradicional esteve 

presente desde o início no sistema educacional brasileiro, os métodos:  

 
...eram baseados na primazia da memória sobre a 
inteligência. Os alunos eram compungidos a exaustivas 
repetições de textos latinos, até serem capazes de 
recitá-los de cor. Além do mais, acreditavam-se na 
aprendizagem pela repetição do modelo adotado pelos 
autores estudados. Essas práticas castravam a 
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inteligência e reprimiam a criatividade, formando 
indivíduos abúlicos, submissos e conformados15.  

 
                                                                                                                                              

A relação professor aluno na metodologia tradicional é vertical, sendo o 

professor detentor do saber e com poder decisório quanto à metodologia, 

conteúdo, avaliação e forma de interação nas aulas. A ele compete informar e 

conduzir seus alunos em direção a objetivos externo, pois os tais são 

escolhidos pela escola ou pela política educacional. Neste modelo de ensino, o 

professor detém os meios coletivos de expressão e sua relação em sala de 

aula é longitudinal em função do seu comando de mestre. Os exercícios se 

remetem a controle e os exames são orientados por dados e informações 

fornecidos por apontamentos das aulas. A função do professor está ligada 

intimamente à transmissão de conteúdos pré-definidos e que constituem o 

próprio fim da existência escolar, Freire fez uma crítica a essa metodologia 

quando disse que: 

 
 ...em lugar de comunicar-se, o educador faz 
“comunicados” e depósitos que os educandos meras 
incidências, recebem pacientemente, memoriza me 
repetem. Eis ai a concepção ”bancária” da educação, em 
que a única margem de ação que se oferece aos 
educandos é de receberem os depósitos, guardá-los e 
arquivá-los. No fundo, porém, os  grandes arquivados 
são os homens, nesta (na melhor hipótese) equivocada 
concepção ”bancária” da educação: arquivados, porque, 
fora da busca, fora da práxis, os homens não podem ser. 
Educador e educando se arquivam na medida em que 
nesta distorcida visão de educação, não há criatividade, 
não há transformação, não há saber16.  

 
 

           Segundo Freire (2005), na abordagem tradicional como metodologia de 

ensino, o indivíduo era considerado inserido em uma realidade de mundo que 

ele irá conhecer, ou seja, era um receptor passivo, repleto de informação, no 

entanto,não interpretava apenas “passava” aos outros, da mesma forma como 

lhe fora ensinado. A metodologia educacional de ensino verbalista predominou 

no sistema da educação brasileiro no período da idade média e por volta do 

sec. XVIII e XIX foi baseada em uma psicologia sensual e empirista como ainda 

toda ênfase era dada ao fator externo. 
                                                 
15 GOMES, 2000, p.72. 
16 FREIRE, P. Pedagogia do oprimido.  Rio de Janeiro:  Paz e Terra, 2005, p.66 – 67.  
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Para os defensores da metodologia tradicional, o mundo era algo que 

necessitava ser transmitido ao indivíduo pelo processo formal de educação, 

juntamente com o grupo social ao que o indivíduo pertencesse (família, 

igreja...) neste pensamento, o mundo é externo ao indivíduo do qual ele se 

apossará gradativamente, assim que obtiver uma compreensão do mesmo por 

meio dos modelos a ele apresentado. Reportando-se a Freire que fez uma 

crítica, dizendo:         

 

Sua condição de A-histórico não lhe permiti assumir a 
vida, e, porque não a assume, não pode construí-la, e se 
não constrói, não pode transformar o seu contorno. Não 
pode, tampouco, saber-se destruído em vida, pois não 
consegue alongar seu suporte, onde ela se dá, em um 
mundo significativo  e simbólico, o mundo compreensivo 
da cultura e da história17.   

 

Os tipos de sociedade e cultura utilizados nesse tipo de ensino podiam 

ser os mais variados, todavia todos traziam uma visualização de perpetuação 

da produção que impulsionava e caminhava na direção de maior domínio sobre 

a natureza e as áreas do conhecimento. Este pensamento exprimia os níveis 

culturais a serem adquiridos na trajetória da educação formal na metodologia 

tradicional. A reprovação era necessária quando não se atingia a meta traçada 

pelo sistema e os exames e provas eram a constatação do fracasso do aluno.                                                       

Para Freire (2005), esse tipo de sociedade mantinha um sistema de            

ensino baseado na educação “bancária”, onde a educação se caracteriza pelo 

ato de “depositar” no aluno informações, conhecimentos dados e fatos 

culturais. Aos alunos eram apresentados apenas os resultados desse 

processo, para que fossem armazenados nas ”prateleiras da mente”. Para o 

modelo tradicional de educação, o “modelo” deve ser imitado e guardado como 

lição para o futuro. O conhecimento acumulativo e a transmissão deste 

evidenciam-se no modelo apresentado por Freire (2005). 

 

                                                 
17 FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários a práticas educativas. São Paulo: Paz e Terra, 
2005, p.103. 
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Nessa abordagem, a educação era caracterizada como um produto, uma 

vez que os modelos já estavam pré-estabelecidos e há ausência de ênfase no 

processo, ou seja, no caminho percorrido levando em consideração só o 

resultado final do processo. A educação tradicional como metodologia de 

ensino foi encontrada ao longo da história brasileira sob diferentes enfoques, e 

serviu e ainda serve como instrumento de dominação e alienação da educação 

das massas. 

 

No início do sec. XX começou-se o movimento da escola nova, no qual 

vislumbrava o movimento da escola nova, percebendo-a não como estática, 

intocável acreditava-se então que ela era elemento de transformação ao 

mesmo tempo em que estava sujeita a novas transformações sociais. A partir 

desse momento, a escola passava a ser considerada como uma possível 

agência de transformação de uma realidade que pode ser dinâmica, o 

movimento da escola nova começava a se desenvolver nas lagunas e 

decepções dos resultados de uma educação clássica e tradicional.  

 

Os adeptos da psicologia comportamentalista consideravam a 

experiência ou a experimentação planejada como a base do conhecimento, ou 

seja, consideravam que o conhecimento era o resultado direto da experiência. 

Para os defensores comportamentalistas, a ciência consistia em uma tentativa 

de descobrir a ordem na natureza e nos eventos. 

 

Com sua teoria, pretendia mostrar que certos acontecimentos se 

relacionavam sucessivamente com outros eventos e que o homem era uma 

consequência das influências existentes no ambiente, ele era considerado um 

produto evolutivo e sua relação de dependência era segundo Skinner (2003), 

como aqueles que se dedicaram ao trabalho produtivo devido ao valor 

reforçador da sua produção.  

 

Nessa teoria, o mundo era uma realidade adquirida, o homem era o 

produto do meio e a cultura era entendida como espaço experimental utilizado 

no estudo do comportamento. Observado o que disse Skinner:  
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No sentido mais amplo, a cultura na qual o individuo nasce se 
compõe de todas  as variáveis que  o afetam e que  são 
dispostas por outras  pessoas. O ambiente em parte é o 
resultado daqueles procedimentos do grupo que geram 
comportamento ético e a extensão desses procedimentos aos 
usos e aos costumes18.                  

 
 

A teoria comportamentalista à experiência foi considerada a base do 

conhecimento, ou seja, o conhecimento foi o resultado direto da 

experimentação e os processos intermediários geraram e mantiveram ralações 

funcionais entre estímulos e respostas, segundo Skinner (2003). Nessa 

abordagem, o sistema de educação está ligado à transmissão cultural, a essa 

coube transmitir conhecimentos e comportamentos éticos das práticas sociais, 

assim como também as habilidades básicas para a manipulação e controle 

cultural e social. 

 

Na construção da História educacional brasileira, o período denominado 

pela história de ”fordismo” demonstrou bem o período de valorização dessa 

abordagem metodológica, pôde-se dizer o período da revolução industrial no 

séc. XVIII, a categoria apresentada colocou o homem como produto do meio, 

ou o meio pôde ser manipulado e controlado por ele. Dentro dessa visão 

metodológica, o homem pôde ser controlado e manipulado, mas também pôde 

controlar e manipular. O que não diferiu do que se escreveu anteriormente, 

quando se afirmou com base no pensamento de Gomes (2000), que a 

educação por muito tempo serviu à religião como um sistema de controle 

social. Pôde-se dizer que os jesuítas catequizaram os índios para dominá-los a 

serviço da Santa Igreja e os reformadores ensinou-lhes a ler para que se 

tornassem adeptos da sua religião e alcançassem a salvação. 

 

Qual a diferença? Cada qual tinha sua cosmo visão e a defendia no 

processo de dominação pela educação. Jesuítas e reformados não levaram em 

conta que o povo que aqui estava  tinha  sua própria cosmo visão baseada na 

sua cultura e na forma como eles se relacionavam com o sagrado. 

                                                 
18 SKINNER. F. B. Ciências e Comportamento Humano. Tradução: C. J.  Todorov, R. Azzi.  São Paulo: Martins 
Fontes,  
     2003, p.455. 
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...mesmo que as condições materiais de vida 
mantenham  
relativamente      preservadas,    um     grupo    
desaparece  
enquanto tal    se sua dimensão mitológica   for    
destruída.  
O reconhecimento desse fenômeno é da maior 
importância,     levando-nos   a perceber que até os    
mais  
Bem     intencionados     atos   de    intervenção - como 
foi,  
sob     certo     ângulo    a obra   jesuítica – trazem  ai   
um 
potencial destrutivo19.   

 

O ideário de liberdade que o indivíduo alcançava quando obtinha a luz 

para sua escuridão intelectual, neste caso, foi manipulado e controlado para 

satisfação própria em detrimento do desejo do outro.  

 

De um lado, a compreensão mecanicista da história que 
reduz a consciência a puro reflexo da materialidade, e de 
outro, o subjetivismo idealista, que hipertrofia o papel da 
consciência no acontecer histórico: Nem somos 
mulheres e homens seres simplesmente determinados 
nem tampouco livres de condicionamentos genéticos, 
culturais, sociais, históricos, de classe,de gênero, que 
nos marcam e a que  nos achamos referidos.Do ponto 
de vista dos interesses dominantes,não há duvida de 
que a educação deve ser uma pratica imobilizadora e 
ocultadora de verdades20.         

 
 

No pensamento de Freire (2005), o homem não nasceu com um fim 

determinado, todavia gozou de liberdade e se apresentou na sua trajetória 

como um projeto inacabado.  Pôde-se dizer que o homem não foi um resultado, 

ele fora criado a partir das construções nas relações sociais ao longo da sua 

vida.   

 

Observou-se, nesta pesquisa, que o homem sempre foi possuidor de 

uma existência não condicionada, ele foi uma pessoa na qual o sentimento e 

experiências exerceram um importante papel como fator de crescimento. 

                                                 
19 GAMBINI, R. Espelho Índio: A formação da alma brasileira. São Paulo: Axis Mund, 2000, p.147.  

 
20 FREIRE, P. Pedagogia do oprimido.  Rio de Janeiro:  Paz e Terra, 2005, p.99. 
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Nesse sentido, a educação assumiu um amplo significado, tratando não 

apenas da educação do homem, ou seja, da pessoa em situações de 

aprendizagens, mas com a finalidade primeira de criar condições para que 

esses indivíduos façam suas escolhas diante dos caminhos de novas 

aprendizagens que se abriram, e que possibilitaram uma postura de reflexões e 

mudanças que os façam sentirem-se cidadãos cônscios de seus direitos e 

deveres. 

 

No Séc. XXI, revendo a história educacional brasileira não se pôde 

esperar das entidades educacionais reformadas, católicas ou laicas 

comprometidas com a educação outra postura, que não seja de uma reflexão 

de sua trajetória no cenário nacional com muitos erros e raros acertos. 

 

Dentro dessa perspectiva de reflexão, deve-se ter bem claro, os 

objetivos e finalidades como ensino confessional, a fim de não se cair nos 

mesmos erros do passado, rompendo com todas as dores e laços de 

dominação que ainda teimam em rondar o sistema de ensino brasileiro.  O Séc. 

XVII foi de importantes mudanças no campo da cultura de personalidades 

importantes que impulsionaram e revolucionaram esse século em diversas 

áreas do conhecimento, podendo-se citar Galileu, Descartes, Newton e 

outros,dentro desse contexto nasceu a ciências moderna apoiada na 

experimentação. A ciência utiliza a dúvida como método filosófico-científico 

apoiado pelas ciências exatas e naturais ao mesmo tempo em que o mundo se 

consolidou e partiu em rumo da 1ª revolução industrial, a reforma protestante 

de Lutero rompeu com o senhorio do Papado na Europa católica, e no Brasil o 

alvará Régio de 28 de junho de 1759, reforma os estudos iniciais que trouxe 

consigo os princípios do iluminismo  para  a  educação. Muito embora esta 

reforma não trouxesse um espírito revolucionário e irreligioso, a reforma de 

Pombal introduziu na educação dos brasileiros elementos humanista, 

nacionalista e também elementos da ciência moderna, cartesiana.  
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Pôde-se perceber que na história do sistema educacional brasileiro 

muitos foram os processos que ajudaram a construir, desconstruir e reconstruir 

os objetivos e finalidades que norteiam a educação brasileira. 

 

 

Dilemas são justamente a permanência da velha 
estrutura, regime, na nova, novo regime, trazendo uma 
série de problemas sociais ou mal estar coletivo. O velho 
convive metamorfoseado junto com o novo que é 
emergente no Brasil, portanto incipiente21.  

 

 

Dentro das construções do sistema educacional brasileiro não se pôde 

negar que a escola confessional ocupou um importante papel na construção do 

país. No entanto, como o fenômeno da escola se manifestou em um contexto 

social com vasta complexidade, a escola confessional orientou-se pelo objetivo 

de formar novas gerações com habilidades nas diversas áreas das ciências.  

 

         Assim como cultivar os valores e fundamentos ético-cristãos, Gouvêa 

(2006, p. 87) “a confessionalidade cristã significa reconhecer o senhorio de 

Cristo, isto é, poder afirmar Cristo é o Senhor com todas as implicações 

teológicas e práticas desta preposição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21 MATUI, J. Cidadão e Professor em Florestan Fernandes. São Paulo: Cortez, 2001, p.43. 
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 CAPITULO II – INSTITUTO PRESBITERIANO DE CABO FRIO 
 
 

  Instituto Presbiteriano de Cabo Frio, localizado à Rua Estocolmo, no 

bairro Jardim Olinda II do Município de Cabo Frio do Estado do Rio de Janeiro. 

A cidade está localizada na mesorregião da Baixada l e na microrregião da 

Costa do Sol é uma cidade com 186.222 habitantes, sua economia baseada na 

pesca, construção civil, comércio e turismo, as microempresas representam 

93,2% do total de estabelecimento da cidade. O PIB identifica que Cabo Frio 

representa 32,40% do PIB da Região das  Baixadas Litorâneas, a cidade de 

Cabo Frio têm como limites as cidades de Araruama, Armação dos Búzios, 

Arraial do Cabo, Casemiro de Abreu e São Pedro da Aldeia, Sua distância da 

capital é de 155KM, sua área geográfica é de 410.415 Km² e altitude 4mts, seu 

é clima  tropical litorâneo  é uma cidade de belas praias e paisagens naturais, 

muito procuradas por turista por ter sol e brisa numa combinação perfeita. Em 

pesquisa realizada pela Secretária de Turismo de Cabo Frio no ano de 2010  a 

cidade recebeu aproximadamente 2 milhões de visitantes 450 mil  nas férias  e 

feriados, 900 mil no réveillon e 800 mil no carnaval  ocasionando alguns 

transtornos à população local por infra-estrutura ainda em desenvolvimento. 

  

 Segundo o Site Oficial da Prefeitura Municipal de Cabo Frio o IDH da 

cidade é de 0.810(PNUD/2007), Ainda segundo informações colhidas no site 

oficial o município ocupa a 11ª posição do IDH estadual com o índice  de médio 

desenvolvimento humano. Cabo Frio apresenta um universo  de 45,206 

domicilio, sendo que 28,7% deles pertencente a classe econômica “C1” com 
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renda  familiar mensal em torno de R$1.400,00(hum mil e quatrocentos reais) . 

Segundo dados do Site oficial  da PMCF a população urbana da cidade  é de 

140.666 habitante e a rural de  45.756 habitante, totalizando  o universo de 

90.806 homens e 95.416 mulheres. Em Cabo Frio a população em idade 

escolar que compreende de 2 anos á 18,19 anos é de 60.706 indivíduos. 
 

 O Instituto Presbiteriano de Cabo Frio iniciou suas atividades no ano de 

1998, sendo aprovado pela Portaria nº 269E/COIE-E de 06 de janeiro de 1998, 

sendo denominado Instituto Educacional Presbiteriano, tendo este título oficial 

até o ano de 2003. 

 

Essa instituição educacional é mantida pela APEB – Associação 

Presbiteriana de Ensino e Beneficência, da Igreja Presbiteriana de Cabo Frio, 

pastoreada pelo Rev. Luiz Carlos Corrêa e dele nasceu o grande desejo de 

proporcionar educação de qualidade e, principalmente, voltada para a 

formação do ser, baseada nos princípios cristãos, tendo a Palavra de Deus 

como regra de fé e prática, caracterizando-se, assim, como uma instituição 

educacional confessional. 

 

A APEB apresenta os títulos de Utilidade Pública Municipal, através da 

Resolução 394, de 04.04.95 e Utilidade Pública Estadual, pela Lei nº 3.418, de 

09.06.00. 

 

 O IPCF  realiza suas atividades educacionais no prédio da Igreja 

Presbiteriana de Cabo Frio, onde de 1993 a 1996 funcionou como Escola 

Municipal em convênio da Igreja com a Prefeitura Municipal de Cabo Frio, 

intitulada Escola Municipal Jardim Olinda. 

 

 Tendo encerrado o governo do prefeito José Bonifácio, responsável pelo 

convênio, encerraram-se as atividades da escola, deixando suas marcas em 

seu prédio e um sentimento de parte de dever social cumprido. 

 

 O prédio tornou a ficar ocioso durante grande parte do dia, o que levou a 

profunda reflexão com relação a que tipo de trabalho social a igreja poderia 
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fazer neste local específico. Assim, reacendeu o desejo de trabalhar e utilizar 

seu espaço físico para lidar com vidas, com educação, agora com objetivos 

confessionais claros e estabelecidos em seu corpo, sustentando a filosofia, 

finalidades e objetivos educacionais, em todos os seus aspectos cognitivos, 

afetivos e psicomotores e nos valores éticos e morais básicos e necessários à 

formação do Ser Humano em sociedade. 

 

 Foi necessário passar por um período de conquistas e esclarecimentos 

com a comunidade local–Igreja, para que a ideia, que se acreditou ter nascido 

do coração de Deus, pudesse atingir a grande maioria e vir a ser concretizada, 

mesmo porque, a Igreja Presbiteriana do Brasil se propôs a fazer um trabalho 

religioso e educacional de seus membros e à comunidade em que está 

inserida. 

 

 Estava-se funcionando como escola desde 1998, crescendo em meio às 

dificuldades, conquistas, vitórias, crises, idas e vindas pelas quais passavam 

todos que lidavam com o cenário educacional, porém sem jamais pensarem em 

perder a visão do Reino de Deus, pois é Deus quem sustenta e é para Ele e 

para a Sua Glória que se realizam todas as coisas. 

 

  O propósito do Instituto Presbiteriano de Cabo Frio é desenvolver no 

aluno, um senso crítico consciente através de reflexões dentro ou fora do 

ambiente escolar, de todas as suas ações individuais ou em pequenos e 

grandes grupos. Objetivando um cidadão cônscio, responsável e que esteja 

pronto para servir com amor ao semelhante, tendo como base a vida de Jesus 

Cristo, o Filho de Deus.  Pois se entendeu que só assim se teria subsídios para 

ajudar a mudar a mentalidade de um mundo cheio de irracionalidades. A 

missão do IPCF é participar da educação e formação do aluno, acompanhando 

o desenvolvimento completo de sua personalidade através de uma ação 

pedagógica com efetivas atividades científicas, culturais, esportivas, sociais e 

participativas dentro da fé evangélica reformada, preparando-o para a liderança 

na sociedade e para a vida. 
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          A visão da Instituição é ser referencial de qualidade nos 

relacionamentos, na educação e no conhecimento com ética e 

responsabilidade procurando sempre ser uma escola comprometida em agir de 

forma coerente com valores, trabalhando o amor, respeito, responsabilidade, 

educação e ajuda mútua. Para tanto, busca-se a excelência nos 

relacionamentos para melhor atender a clientela. Atuando sempre respeitando 

as diferenças individuais e a diversidade cultural com um olhar especial para 

não atrapalhar a potencialidade de cada um, entretanto fazer com que esta se 

eleve cada vez mais. O Instituto Presbiteriano de Cabo Frio busca ajuda dos 

pais, alunos, funcionários, colaboradores e comunidade em geral para que 

juntos possa construir no dia a dia um ambiente de experiências significativas e 

comprometidas na formação consciente de valores éticos, morais e sociais 

sustentados na Palavra de Deus, estimulando uma aprendizagem mútua e 

plena para o exercício da vida cidadã na sociedade. 

   

O Símbolo do Instituto Presbiteriano de Cabo Frio é representado pela 

figura de uma sarça. Este símbolo foi conceitualmente inspirado no texto bíblico 

quando Deus falou com Moisés para que ele tirasse as sandálias dos pés 

porque aquele local onde ele estava era santo, pois Deus ali estava presente. 

O desenho do símbolo cumpre assim, o objetivo de fortalecer o nome dessa 

escola, pois o que se quer, precisa-se e se busca constantemente é a presença 

de DEUS em todas as ações educacionais. 

 

O Instituto Presbiteriano de Cabo Frio é da rede privada de ensino, 

funciona em dois turnos: manhã das 07h às 12h45, tarde das 13h às 17h30. A 

escola tem um prédio amplo, com dois pavimentos, todo murado e bem arejado 

com boas salas de aula e dois pavimentos. No 1º pavimento, funcionam 08 

salas de aulas, secretaria, sala de direção, gabinete pastoral, consultório, 

cantina, cozinha, banheiros feminino e masculino, sala de professor, brinquedo 

teca e pátio externo com parquinho. No 2º pavimento, funcionam 04 salas de 

aulas, sala de leitura, sala de informática, banheiros e o templo da Igreja local.  
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Em relação ao material humano, os profissionais são de boa educação e 

primam pela disciplina e flexibilidade com a comunidade escolar. Os aspectos 

materiais funcionam dentro da normalidade, as dependências da escola são 

bem cuidadas com salas ventiladas e com excelente iluminação, seus móveis 

estão em ótimo estado de conservação.  

 

O IPCF conta com um pátio coberto para as demais atividades, embora 

sua acústica não seja das mais adequadas, onde ficam distribuídas: duas 

mesas de Totó, uma mesa de pingue-pongue e outra de tamanco boll para o 

entretenimento dos alunos no recreio e em suas horas vagas, como também 

um parquinho com brinquedos de vários tipos como escorregador, casinhas de  

bonecas e brinquedos entre outros e o piso todo recoberto com material 

emborrachado e um tanque de areia. A instituição recentemente em parceria 

com a Igreja local adquiriu um excelente terreno em frente ao prédio que é 

utilizado para aulas de educação física e recreação dos alunos. O Instituto 

Presbiteriano de Cabo Frio atende no ano de 2010, 205 alunos da educação 

Infantil ao Ensino médio, oriundos da classe média da sociedade Cabo-friense. 

 

A equipe administrativa é composta por uma Diretora, uma Diretora 

adjunta, uma coordenadora para o 2º segmento do Ensino Fundamental (6º ao 

9º ano) e Ensino Médio, uma coordenadora da pré-escola e para o 1º 

segmento do Ensino fundamental (2º ao 5º ano), uma secretária e uma 

supervisora, duas auxiliares administrativas, uma inspetora de aluno e três 

funcionários para serviços gerais. A equipe técnica pedagógica também conta 

com uma psicopedagoga e um psicólogo. O corpo docente da escola no 1º 

turno é composto por quinze professores com graduação de área e 

especialização, no 2º turno quatorze professores sendo 05 professores com 

graduação em pedagogia, 06 professores com graduação em área, 03 

professores com formação de professores em nível de Ensino Médio e duas 

auxiliares de classe estudantes do ensino médio e uma  estudante de 

pedagogia. A equipe é comprometida com o projeto político pedagógico da 

escola se empenhando para trabalhar em harmonia e concordância com os 
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objetivos da instituição, primando pela coerência, transparência considerando a 

vida como bem maior. 

 

A sociedade atual e moderna, com todas as suas mudanças e 

transformações, se veem diante de um grande desafio: formar cidadãos. Hoje, 

as condições de vida da população se afrontam com um apelo fortíssimo de 

uma sociedade de consumo que valoriza o “ter”, não levando em consideração 

que o homem realmente se realiza na sua condição de “ser”. Estimulam-se a 

competitividade e o individualismo, como formas de se alcançar o sucesso 

pessoal. Por outro lado, as instituições sociais procuram se reformular e 

repensar seus valores para que possam trabalhar com a essência do Homem, 

a essência do Ser. Assim, o IPCF se vê diante desse enorme desafio; 

encontrar os caminhos para oferecer aos alunos um processo de educação que 

os insira na sociedade, com amplas condições para uma convivência feliz. 

Nesse contexto, há necessidade de compatibilizar a formação do cidadão, que 

com uma visão crítica dos processos sociais possa ser agente de sua própria 

história e de sua comunidade, como ainda a aquisição de conhecimentos 

sistemáticos que o instrumentalize para esse fim. 

 

           A atual LDB (9394/96) ratifica essa postura, definindo a finalidade da 

Educação Básica, destacando finalidades e objetivos para a Educação Infantil 

e Ensino Fundamental, conforme os artigos 29 e 32, e para Ensino Médio o 

artigo 35, a saber: 

- A Educação Infantil, primeira etapa da educação 
básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral 
da criança até seis anos de idade, em seus aspectos 
físicos, psicológicos, intelectual e social, 
complementando a ação da família e da comunidade. 
- O Ensino Fundamental, com duração mínima de oito 
anos, terá por objetivo a formação básica do cidadão, 
mediante: 
  I – o desenvolvimento da capacidade de aprender, 
tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da 
escrita e do cálculo; 
 II – a compreensão do ambiente natural e social, do 
sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores 
em que se fundamenta a sociedade; 
III – o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, 
tendo em vista a aquisição de conhecimentos e 
habilidades e a formação de atitudes e valores; 
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                                                              IV – o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços 
de                                                      

                      solidariedade humana e tolerância recíproca em que se  
                      assenta a vida social. 
 
 

Art. 35. O ensino médio, etapa final da educação básica, 
com duração mínima de três anos, terá como 
finalidades: 
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 disciplina22. 

 
 
 

                 Entretanto, para que efetivamente esses objetivos venham a ser 

seguidos e atingidos ao longo do período de escolaridade, é necessário que o 

conceito de cidadão, aluno e professor sejam retomados, aprofundados e 

exercidos, para que assim se discutam as demais questões, como currículo, 

metodologia e avaliação. 

 

                                    Desenvolver a capacidade de aprender, explícita na lei, implica no 

desafio de aprender a aprender. Aprender a aprender é um tipo de 

competência essencialmente fundamentada no saber pensar, interpretar a 

realidade crítica e criativamente e nela intervir como fator de mudança 

histórica. Segundo (DEMO, 1993), “para construir posicionamento positivo da 

didática do aprender a aprender, cujo cerne é a atitude de pesquisa”. Pesquisa 

aqui enquanto fator primordial para despertar e motivar o aluno autossuficiente, 

crítico e sempre renovado, faz-se mister a posição de questionamento, de 

criatividade, de curiosidade crítica, de postura de sujeito, tanto do aluno quanto 

essencialmente do professor. Como disse Freire (2005, p. 23 a 29), “ensinar 

inexiste sem aprender e vice-versa” e “não há ensino sem pesquisa e pesquisa 

                                                 
22 LDB – Lei de Diretrizes e Bases nº9394|96. Parâmetros Curriculares Nacionais Ministério da Educação – Brasília:  
     Impressa oficial, 1999. 
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sem ensino”23.  O aprender a aprender, enquanto condição para desenvolver a 

capacidade para aprender também está intimamente ligada à compreensão do 

ambiente em que vive, ou seja, é construir a competência em contato com o 

mundo, com a sociedade, em um processo interativo e produtivo. 

 

                                        Com a educação voltada para o cidadão enquanto sujeito ativo e 

histórico e, portanto, objetivo da formação do cidadão descrito na lei voltou à 

reflexão do serviço da educação no desenvolvimento da condição humana em 

termos do “ser” ao invés do “ter”. Como disse Celso Antunes (2003), o 

desenvolvimento do potencial humano precisa da solidariedade e da empatia 

de uma mão amiga, de um olhar afetuoso, de uma mensagem de esperança, 

sejam quais forem as crenças que os alicercem. 

  

                                       A escola não está isolada no tempo e no espaço; não pode ser 

desvinculada da vida. Acreditou-se ser, além de possível, altamente necessária 

a busca da superação dos objetivos do Ensino para que efetivamente se 

pudesse formar o cidadão. Cidadão que vive além da interação com o mundo 

de uma realidade exterior, uma relação simbólica com um mundo interior, que é 

o do seu desejo, de sua fantasia. Assim, realmente haverá não uma 

transmissão, todavia uma construção de conhecimentos e de um saber 

proveniente das experiências e símbolos e da intercessão com o meio.  

 

O Instituto Presbiteriano de Cabo Frio afirma tendo como base na 

Bíblia Sagrada que a vida é um presente de Deus, carece de cuidados para 

que ela seja saudável em todos os seus aspectos; físico, emocional e 

psicossocial, todas estas áreas compõem e completam a vida do ser humano. 

O homem vive e busca alcançar a felicidade. Seu objetivo, enquanto pessoa 

que sente e age é buscar meios para alcançar o ápice do sentido da vida que é 

ser feliz. O trabalho desenvolvido pelo IPCF busca entre seus objetivos o amor 

ao próximo e o temor a Deus para que a vida possa ser constituída de paz e 

equilíbrio, sentimentos que são expressos através da fé, fenômeno que se 

traduz em confiança e compromisso. Dessa forma, busca-se transmitir paz 
                                                 
23 FREIRE, 2005, p. 23; 29. 
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espiritual e esperança para o enfrentamento dos problemas no dia a dia. 

Ressalta-se aqui, como exemplos, a desigualdade social, a violência, a 

impunidade entre outros.  

 

No trabalho desenvolvido, o IPCF acredita que as pessoas precisam 

renovar-se a cada dia e voltar seu pensamento para o que lhes traz esperança. 

No IPCF, o dia de aula começa com oração de adoração e agradecimento por 

alunos e professores. A Bíblia Sagrada é regra de fé e prática em todos os 

projetos que são desenvolvidos sempre com a finalidade de levar toda 

comunidade escolar a refletir a sua condição de humano perante o mundo e 

tomar posse das benções que a palavra de Deus assegura a todos. Pode-se 

refletir e observar uma dessas promessas no versículo da Bíblia Sagrada que 

diz: “Deixo-vos a minha paz, a minha paz vos dou; não vo-la dou como a dá o 

mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize”24.  

 

A fé é um estado que traz tranquilidade e esperança àqueles que 

creem, principalmente aos que têm sua vida pautada nos princípios na palavra 

de Deus como prática de vida. É através do amor e da fé em DEUS que o 

IPCF, permeia todo o seu projeto pedagógico. A fé traz a possibilidade de amar 

a Deus,     quando se ama a Deus a quem não se vê, possivelmente ficará 

mais fácil de amar ao próximo a que se vê. O amor que se fala aqui retrata 

cuidado, zelo, a construção de uma vida solidária e cidadã, fazer o bem a todos 

sem nenhuma restrição. Acredita-se que o amor é a condição à vida. A palavra 

vida expressa passagem, crescimento, desenvolvimento. A vida, em seu 

aspecto físico, traz uma diversidade de mudanças desde a estrutura física às 

atitudes de caráter, percebidos no outro pelo desenvolvimento da mente e do 

corpo.  Principalmente quando se expressam as emoções através das ações, 

como ao tomar uma decisão importante.  A vida é pautada em transformações. 

Na medida em  que  uma  criança cresce e se desenvolve, vai crescendo 

também os seus aspectos emocionais condição esta favorável à maturidade, 

para o desenvolvimento social.  

                                                 
24 BÍBLIA SAGRADA. JOÃO cap. 14, vers. 27, 2009, p.1334, (edição revista e atualizada). 
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O crescimento social modifica a estrutura dos grupos sociais de tempos 

em tempos e as necessidades vitais à sobrevivência se tornam complexas 

exigindo um maior compromisso com a vida nos diferentes aspectos das 

estruturas sociais, o nível de sobrevivência fica precário na medida em que há 

um crescimento desordenado e não planejado.  

 

Na medida em que as pessoas se informam e tornam-se atentas àquilo 

que é delas por direito, têm a oportunidade de utilizar a vez, a voz e contribuir 

para o crescimento da igualdade social, ao agirem de forma correta. O IPCF 

acredita estar contribuindo para uma nova geração de Cabo-friense formado na 

instituição que se utiliza do bom caráter, da verdade, da justiça e do amor à 

vida para conquistar seus objetivos, sem a necessidade de ferir ou agir de 

forma imprudente, ou seja, quando essa geração exercer o pleno direito e o 

dever de um verdadeiro cidadão. 

 

Nos quadros abaixo, pode-se perceber por ano e faixa etária o número 

de alunos do IPCF de 1998 a 2010. Portanto, doze anos caminhando com 

personagens e histórias de vida reais.     

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL DE ALUNOS / ANO 

 

 
ANO 

 
EDUC. 

INFANTIL 

 
1² A 4ª 

SÉRIES 

 
5ª A 8ª 

SÉRIES 

 
ENS. 

MÉDIO 

 
TOTAL 

 
1998 

 
79 

 
65 

   
144   

 
1999 

 
62 

 
99 

 
07 

  
168  

 
2000 

 
74 

 
122 

 
22 

  
218  



 
50 

 

 
 

 
2001 

 
87 

 
118 

 
43 

  
248  

 
2002 

 
106 

 
116 

 
68 

  
290  

 
2003 

 
85 

 
97 

 
66 

  
248  

 
2004 

 
67 

 
79 

 
50 

  
196  

 
2005 

 
44 

 
68 

 
45 

  
157  

 
2006 

 
44 

 
63 

 
44 

  
151  

 
2007 

 
39 

 
56 

 
55 

 
14 

 
164 

 
2008 

 
54 

 
50 

 
54 

 
22 

 
180 

 
2009 

 
45 

 
50 

 
47 

 
29 

 
171 

 
2010 

 
48 

 
61 

 
63 

 
33 

 
205 

 
 
* 2007 – A partir do ano de 2007, o Pré III passou a fazer parte do Ens. 
Fundamental com a nomenclatura: 1º ano E. F. 
** Na Educação Infantil, a promoção é automática e  o instrumento de  avaliação é 
relatório bimestral conforme regimento escolar.  
 
 
 A Educação Infantil tem por finalidade criar condições para o 

desenvolvimento integral das crianças. Sua prática educativa deve 

proporcionar o desenvolvimento das capacidades: físicas, afetiva, cognitiva, 

ética, estética, de relação interpessoal e inserção social, devendo considerar 

diferentes habilidades, interesses e maneiras de aprender. 

  

 Os currículos da Educação Infantil no Instituto Presbiteriano de Cabo 

Frio têm como objetivo levar o educando a: estabelecer e ampliar cada vez 

mais as relações sociais, aprendendo aos poucos a articular seus interesses e 

pontos de vista com os demais, respeitando a diversidade e desenvolvendo 

atitudes de ajuda e colaboração; desenvolver uma imagem positiva de si, 

atuando de forma cada vez mais independente, com confiança em suas 

capacidades e percepção de suas limitações; estabelecer vínculos afetivos e 

de troca com adultos e crianças, fortalecendo sua autoestima e ampliando 
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gradativamente suas possibilidades de comunicação e interação social; 

possibilitando criar condições para desenvolver as capacidades de convivência, 

de ser e estar com os outros em uma atitude básica de aceitação e auto-

aceitação, de respeito e autorrespeito, de confiança e autoconfiança que 

permitirão o acesso simultâneo dos conhecimentos mais amplos da realidade 

social e cultural; observar e explorar o ambiente com atitudes de curiosidade, 

percebendo-se cada vez mais como integrante, dependente e agente 

transformador de meio ambiente e valorizando atitudes que contribuam para 

sua conservação; conhecer algumas manifestações culturais, demonstrando 

atitude de interesse e participação frente a eles e valorizando a diversidade; 

utilizar as diferentes linguagens (verbal, gráfica, plástica, corporal, musical e 

matemática) ajustadas às diferentes intenções e situações de comunicação, de 

forma a expressar suas ideias, sentimentos, necessidades, desejos e avançar 

no seu processo de construção de significados, enriquecendo cada vez mais 

sua capacidade de expressão; desenvolver o gosto, o cuidado e o respeito pelo 

processo de produção e criação através da produção de trabalhos de arte, 

utilizando a linguagem do desenho, da pintura, da modelagem, da colagem e 

das artes cênicas; familiarizar-se com a escrita por meio do manuseio de livros, 

revistas e outros portadores de texto e dar vivência de diversas situações nas 

quais seu uso se faça necessário; interessar-se e demonstrar curiosidade pelo 

mundo social e natural, formulando perguntas, imaginando soluções para 

compreendê-lo, manifestando opiniões próprias sobre os acontecimentos, 

buscando informações e confrontando ideias, comunicar ideias matemáticas, 

hipóteses, processos utilizados e resultados em situações-problema relativas a 

quantidade, espaço físico e medida, utilizando a linguagem oral e a linguagem 

matemática. 

 

O currículo da Educação Infantil está também pautado no Referencial 

Curricular Nacional (RCN), explicitado pelo Ministério da Educação e do 

Desporto, considerando suas duas funções indispensáveis e indissociáveis: 

cuidar e educar, respeitando a dignidade e os direitos da criança, considerando 

suas diferenças individuais e seu direito de brincar, como forma particular de 

expressão, pensamento, interação e comunicação infantil. Considerando as 
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características das crianças de Educação Infantil, os conteúdos estão 

organizados de acordo com o RCN a partir dos âmbitos: Formação Pessoal e 

Social: refere-se à construção do sujeito em relação ao desenvolvimento de 

capacidades de natureza global e afetiva das crianças, bem como a interação 

com outras crianças e o convívio social; conhecimento de Mundo: refere-se à 

construção das diferentes linguagens pelas crianças e às relações que 

estabelecem com os objetivos de conhecimento. 

 

Esses dois âmbitos contemplam eixos de trabalho, no qual se ressalta 

que a construção de conhecimentos se processa de maneira integrada e global 

como também que entre os âmbitos existem inter-relações. 
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Oportunizar a criança brincar, perceber e expressar sensações, sentimentos e 

pensamentos em relação ao que a música comunica. 

 

Artes visuais: As artes visuais são linguagens que estão presentes no 

cotidiano da vida infantil. Ao rabiscar, desenhar, pintar, colar, etc., a criança 

pode utilizar-se das artes visuais para expressar, comunicar e atribuir sentido a 

sensações, sentimentos, pensamentos e realidade. Tem como objetivos: 

oportunizar a utilização de instrumentos e materiais diversos para a exploração 

de suas características, propriedades e possibilidades de manuseio; propiciar a 

criação de desenhos, pinturas, colagens e modelagens a partir de seu próprio 

repertório; Explorar os espaços bidimensionais e tridimensionais em suas 

produções artísticas; valorizar as próprias produções, das de outras crianças e 

da produção da arte em geral. 

 

Linguagem Oral e Escrita: A aprendizagem da linguagem oral e escrita é um 

dos elementos importantes para as crianças ampliarem suas possibilidades de 

inserção e de participação nas diversas práticas sociais. A Educação Infantil 

deverá: oferecer oportunidades de a criança ampliar suas capacidades de 

comunicação oral por meio de conversas, discussões, comentários, relatos, 

escuta e canto de música, jogos e brincadeira; proporcionar o contato com a 

leitura de diferentes textos, com a observação e a análise, consciente e 

gradativa, das características formais da linguagem, onde as crianças poderão 

elaborar uma série de ideias e hipóteses provisórias, antes de compreender o 

sistema escrito em toda a sua complexidade. 

 

Natureza e Sociedade: O trabalho com este eixo de proporcionar experiências 

que possibilitem uma aproximação ao conhecimento das diversas formas de 

representação e explicação do mundo social e natural, para que as crianças 

possam estabelecer progressivamente a diferenciação que existe entre as 

explicações do senso comum e do conhecimento científico. A Educação Infantil 

deve oportunizar que as crianças: ampliem suas experiências, favorecendo a 

construção do conhecimento sobre o mundo social e natural; formulem 

perguntas, confrontem idéias, busquem soluções para que, posteriormente e 
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gradativamente, possam compará-las com as que as Ciências propõem; 

explorem e estabeleçam relações com o ambiente e as diferentes formas de 

vida. 

 

Matemática: O conhecimento matemático (contagem, relações de quantidade, 

relações espaciais, propriedades geométricas, etc.) é constituído pelas 

crianças através de interações com o meio e com outras pessoas. Para que 

haja esta interação e para que o conhecimento matemático seja afetivo, é 

necessário que em toda situação apresentada, o professor teça comentários, 

formule perguntas, provoque desafios e incentive a verbalização e a 

representação escrita da criança. Em Matemática, é necessário que as 

crianças desenvolvam a capacidade de: reconhecer e valorizar os números, as 

operações numéricas, as noções de medida como ferramentas necessárias 

para seu cotidiano; relacionar e comunicar idéias matemáticas, para que 

consigam selecionar e organizar informações e estratégias, tomar decisões, 

tendo confiança em lidar com situações matemáticas novas, utilizando seus 

conhecimentos prévios; construir significados, dar sentido e estabelecer 

relações entre as ações físicas e mentais (relação entre o concreto e abstrato) 

que realizam. 

 

Identidade e Autonomia: O eixo identidade e autonomia estão relacionados 

aos processos de socialização da criança. A identidade da criança é construída 

gradativamente, através das interações sociais que ela vai desenvolvendo.                       

A autonomia é entendida como a capacidade que se tem para tomar decisões, 

levando em conta os valores, as regras e a aceitação do outro. A Educação 

Infantil deve: propor atividades em que as crianças possam experimentar e 

utilizar recursos para expressarem seus desejos, sentimentos e ideias; 

propiciar condições para que os alunos familiarizem-se com a imagem do 

próprio corpo, conhecendo suas sensações e limites; favorecer oportunidade 

de as crianças ampliarem sua autoestima, de valorizarem ações de cooperação 

e solidariedade, de adquirirem hábitos de autoridade e de respeitarem regras 

básicas de convívio social. 
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O Ensino Fundamental, com duração de nove anos, destina-se à 

formação básica do cidadão e varia de conteúdos e métodos segundo as fases 

de desenvolvimento dos alunos. O Ensino Médio, etapa final da Educação 

Básica, com duração mínima de três anos, seu currículo observa o disposto na 

seção I, da lei 9394|96 - artigo 26. 

 

A organização curricular do Ensino Fundamental e Médio garante aos 

alunos acesso a uma Base Nacional Comum de maneira a legitimar a unidade 

e a qualidade da ação pedagógica na diversidade nacional. A Base Nacional 

Comum e a parte diversificada trabalhada no Instituto Presbiteriano de Cabo 

Frio se integram em torno do paradigma curricular que estabelece a relação 

entre Ensino Fundamental, Ensino Médio, a vida cidadã e as áreas de 

conhecimento. Os objetivos do currículo do Ensino Fundamental e Médio estão 

descritos e discriminados no Projeto Político Pedagógico do IPCF. 
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TOTAL DE ALUNOS – MATRÍCULA ANO/SÉRIE 
ENSINO FUNDAMENTAL – 1ª A 8ª SÉRIES e ENSINO MÉDIO 

 
    

ANO 
 

SÉRIE 

 
1998 

 
1999 

 
2000 

 
2001 

 
2002 

 
2003 

 
2004 

 
2005 

 
2006 

 
2007 
** 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
1ª 

 
25 

 
33 

 
37 

 
22 

 
22 

 
28 

 
17 

 
22 

 
14 

 
11 

 
12 

 
11 

 
14 

 
2ª 

 
22 

 
25 

 
25 

 
32 

 
25 

 
21 

 
26 

 
10 

 
17 

 
15 

 
12 

 
13 

 
16 

 
3ª 

 
12 

 
26 

 
29 

 
41 

 
33 

 
23 

 
18 

 
22 

 
12 

 
17 

 
11 

 
14 

 
17 

 
4ª 

 
06 

 
15 

 
31 

 
23 

 
36 

 
25 

 
18 

 
14 

 
20 

 
13 

 
15 

 
12 

 
14 

 
5ª 

  
07 

 
15 

 
22 

 
29 

 
26 

 
12 

 
12 

 
12 

 
22 

 
15 

 
14 

 
20  

 
6ª 

   
07 

 
15 

 
21 

 
19 

 
21 

 
14 

 
13 

 
14 

 
19 

 
10 

 
15   

 
7ª 

    
06 

 
18 

 
13 

 
12 

 
14 

 
09 

 
11 

 
10 

 
13 

 
13    

 
8ª 

      
08 

 
05 

 
05 

 
10 

 
08 

 
10 

 
10 

 
15      

 
1ªE.M. 

          
14 

 
09 

 
10 

 
15         

 
2ªE.M. 

           
13 

 
09 

 
10           

 
3ªE.M. 

            
10 

 
08            

 
**A partir de 2007 - Ensino Fundamental com 9 (nove) anos  de  Escolaridade 1º ao 5º ano.    
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TOTAL DE ALUNOS APROVADOS 

 

        
Ano               
 
 
Série 

 
 

1998 

 
 

1999 

 
 

2000 

 
 

2001 

 
 

2002 

 
 

2003 

 
 

2004 

 
 

2005 

 
 

2006 

 
 

2007 

 
 

2008 

 
 

2009 

 
 

2010 

 

1ª  
24 

 
32 

 
34 

 
22 

 
21 

 
27 

 
14 

 
20 

 
14 

 
11 

 
12 

 
11 

 
14 

 

2ª  
21 

 
22 

 
34 

 
32 

 
25 

 
17 

 
24 

 
10 

 
17 

 
15 

 
12 

 
13 

 
16 

 

3ª  
11 

 
24 

 
29 

 
41 

 
31 

 
18 

 
16 

 
22 

 
12 

 
17 

 
10 

 
14 

 
17 

 

4ª  
06 

 
15 

 
31 

 
23 

 
35 

 
24 

 
18 

 
14 

 
20 

 
13 

 
14 

 
12 

 
14 

 

5ª   
07 

 
14 

 
22 

 
26 

 
24 

 
11 

 
12 

 
12 

 
19 

 
15 

 
14 

 
16  

 

6ª    
06 

 
15 

 
19 

 
18 

 
18 

 
13 

 
10 

 
11 

 
17 

 
12 

 
15   

 

7ª     
06 

 
15 

 
12 

 
09 

 
14 

 
08 

 
11 

 
10 

 
12 

 
13    

 

8ª       
08 

 
05 

 
05 

 
10 

 
06 

 
08 

 
13 

 
14      

1ºano 
E.M. 

          
13 

 
09 

 
15 

 
15          

2ºano 
E.M. 

           
12 

 
10 

 
10           

3ºano 
E.M. 

           10 
 

08 
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TOTAL DE ALUNOS REPROVADOS 
 

    
ANO 
 

SÉRIE 

 
1998 

 
1999 

 
2000 

 
2001 

 
2002 

 
2003 

 
2004 

 
2005 

 
2006 

 
2007 
** 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
1ª 

 
01 

 
01 

 
03 

  
01 

  
01 

      
        

 
2ª 

 
01 

 
03 

 
01 

   
02 

 
02 

      
        

 
3ª 

 
01 

 
02 

  
01 

 
02 

 
04 

 
02 

    
01 

  

      
 
4ª 

     
01 

 
01 

     
01 

  

          
 
5ª 

   
01 

  
03 

 
02 

 
01 

   
03 

   
04        

 
6ª 

   
01 

  
02 

  
03 

 
01 

 
03 

 
03 

 
02 

 
03 

 
     

 
7ª 

     
03 

  
02 

  
01 

   
01 

 
         

 
8ª 

          
02 

 
02 

 
01 

 
          

            
 

1ªE.M. 
         01  

01 
  

           
 

2ªE.M. 
             
             

 
3ªE.M. 

             
             

** A partir de 2007 – Ensino Fundamental com 9 (nove) anos de Escolaridade (1º ao 5º ano – 1ª etapa e 
do 6º ao 9º– 2ª etapa)  
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ESCOLARIDADE DOS FUNCIONÁRIOS 
 Levantamento realizado no ano de 2003 

 
 

FUNÇÃO 

 
1º seg. 
E.F.comp

. 

 
1º seg. 
E.F.imc. 

2º seg. 
E.F. 
Comp. 

2º seg. 
E.F. 
Incom. 

 
Ens. M. 
Comp. 

 
E. M. 
Incomp.  

 
Sup. 
Compl. 

 
Supe. 
Incom. 

 
Pós-
Grad. 

Pós 
Gradu- 
ando 

 
Aux.Secret. 

     
01 

 
 

    

 
Apoio 

  
02 

   
01 

 
02 

    

 
Coord. e 
Direção 

      
 

  
01 

  
02 

 
Professores 

     
08 

  
09 

 
02 

  

 
 
 

ESCOLARIDADE DOS FUNCIONARIOS  
 Levantamento realizado no ano de 2010.  

 
 

FUNÇÃO 
Ens. 

Fundamental 
Completo 

Ens. 
Médio 

Completo 

Ens. 
Médio 

Incompleto 

Graduação  
Completo 

Graduação 
incompleto 

Especialização 
(Pós) 

 

Lato Sensu 

Pós 
graduanda 
Stricto 
Sensu 

 
Adm. 

 
 

 
2 

     

 
Apoio 

  
1 

   
1 

  

 
Direção 

      
4 

 
1 

01 
Professores 

  
3 

  
11 

 
2 

 
12 

 

 
Serv.Gerais 

 

2 
  

1 
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O Instituto Presbiteriano de Cabo Frio trabalha com projetos 

envolvendo toda a escola, bem como os temas transversais que norteiam o dia 

a dia.  A escola tem como ponto principal de divulgação dos trabalhos o Projeto 

Express Arte. Este Projeto foi idealizado pela primeira professora desse 

Instituto de Educação Artística: Graça Lira e tem sido um sucesso a cada ano 

que se passa.    

  

 

Palavras dessa professora: 
 

É um trabalho onde todo corpo docente desenvolve atividades 
com temas interligados, no intuito de levar nossos alunos a 
uma formação geral. Estimulamos o lado artístico porque 
concordamos que incluir a Arte no processo educativo é um 
dentre os muitos esforços de nossa época de melhorar, recriar 
e atualizar a educação.   

 

O fator decisivo, nesse trabalho, é a importância que se dá aos 

relacionamentos, ao respeito, à educação, ao conhecimento adquirido na 

realização das atividades significativas, pois se entende que só assim os 

alunos enfrentarão as transformações e as crises do dia a dia tendo esperança 

em dias melhores. O maior desafio como escola é acompanhar o acelerado 

processo de desenvolvimento da atualidade e oferecer um trabalho 

diversificado que propicie aprendizagens significativas, através de um currículo 

que se ajuste à realidade de cada época. Os conteúdos, as metodologias e as 

formas de avaliação são organizados de tal forma que, ao final dessa etapa o 

aluno demonstre o domínio dos princípios científicos e tecnológicos. O mundo 

globalizado exige muito além do conhecimento das formas contemporâneas de 

linguagem e do domínio dos conhecimentos de Filosofia e de Sociologia, ele 

também exige que haja um pleno domínio das tecnologias e das múltiplas 

linguagens de mundo para o exercício da cidadania. 

 

Essa formação completa preenche as expectativas e o vazio da 

Existência Humana, perpassa pela formação ética, pelo desenvolvimento da 

autonomia intelectual e do pensamento, pela capacitação para saber fazer 

escolhas, saber cuidar de si e valorizar os princípios vitais da existência.  Por 
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isso, entende-se que, nessa visão, se terá subsídios para ajudar a mudar a 

mentalidade de um mundo cheio de irracionalidades.   

 

A educação brasileira vem passando por profundas reformulações para 

conseguir responder aos desafios desse milênio. Está-se em um momento de 

transformação e reflexão sobre a prática pedagógica. 

 

Diversas tendências pedagógicas marcaram a tradição da educação 

brasileira: a tradicional, a renovada e a tecnicista; cada uma, influenciada por 

grandes movimentos educacionais, internacionais e, também, por 

especificidades da história político-social, contudo, cada uma em seu tempo. 

 

Desde o início dos anos 80, com a abertura política, assiste-se a uma 

grande mobilização dos educadores na busca de uma educação crítica, a 

serviço das transformações sociais, políticas e econômicas, com intuito de 

superar as desigualdades sociais e promover o exercício da cidadania, o que 

vem se consolidando com a pedagogia progressista. 

 

Os princípios educativos do Instituto Presbiteriano de Cabo Frio estão 

baseados na Pedagogia de Jesus, afirmando os princípios da fé cristã 

reformada, que valorizando o saber historicamente produzido, leva em 

consideração os quatro pilares da educação que é Aprender a Aprender, ou 

seja, levar os alunos a     observar a realidade, comparar fatos – seres – idéias, 

problematizar, levantar hipóteses, localizar informações, conhecer as diversas 

fontes, buscar comprometer-se com a busca da verdade, duvidar e sanar 

dúvidas, prazer em aprender, habituar-se a estudar, ler, comunicar-se tudo isso 

de forma a Aprender a Fazer considerando os erros como incentivo para 

mudança, reconhecendo o próprio progresso, sabendo aplicar, ousar e criar 

novos conhecimentos sempre buscando soluções e ajuda para resolver 

impasses e questões práticas desenvolvendo a independência e alegria no 

produzir individualmente e coletivamente. O IPCF busca desenvolver nos 

alunos o Aprender a Conviver que é desenvolver a autoestima, a alegria de 

viver, o otimismo, a sinceridade, autenticidade, amizade, amor, cooperação, 
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responsabilidade, respeito por si mesmo, pelo outro, pelo ambiente, sabendo 

superar a competitividade, sendo franco sem ser agressivo e perdoando as 

fraquezas de seus semelhantes, sempre na busca do Aprender a Ser e, com 

isso assumir a própria origem, conhecendo a si mesmo e ao outro. 

Comprometendo-se com causas, princípios, que influencie seu crescimento 

dimensionando a vida por valores éticos, morais e espirituais, defendendo 

exclusivamente a verdade, recuperando a estima todos os dias, a percepção, 

humildade e coragem. Princípios estes que norteiam todo o trabalho 

desenvolvido no Instituto Presbiteriano de Cabo Frio. 

 

Pela metodologia perpassa a concepção de sujeito e conhecimento, 

sendo muito mais que um caminho, ela é uma orientação da ação do professor 

refletida nos procedimentos e atitudes do professor com relação à sua prática. 

 

Fundamentar essa ação, priorizando princípios comprometidos com 

uma visão crítica de mundo e de sociedade, ou seja, com base nos trabalhos 

de Piaget, Vygotsky, Wallon, Paulo Freire, entre outros, faz pensar e repensar 

uma prática de educação. 

 

Busca-se como Instituto Presbiteriano está longe de uma ação 

reprodutora ou marginalizadora, sendo então uma busca de alternativas onde o 

professor possa propiciar o desenvolvimento de seus alunos enquanto sujeitos 

autônomos, construtores de conhecimento e de cultura, bem como a vivência e 

formação de grupos sociais participativos e cooperativos. Nesse sentido, o 

trabalho deve acontecer com base em uma metodologia participativa, entre os 

professores, os alunos, os pais, com trabalhos em grupo, com pesquisas e 

questionamentos, em uma visão dialógica, deixando aparecer suas diferentes 

falas, sem perder de vista, a individualidade dos alunos, suas iniciativas 

particulares, suas preferências. A afetividade não pode ser esquecida, fazendo 

acontecer um dia a dia construtor de relações afetivas, que passa pelo toque 

da pele, do corpo, da fala, do ouvir, da atitude do professor, dos pais e de todos 

os envolvidos nesse processo. O trabalho passa a ser visto, dessa forma, como 

processo, o que facilita superação de dificuldades durante seu desenrolar, 
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podendo ocorrer mudança de rumo, um novo resultado se necessário. Aliás, o 

resultado do trabalho deve ser um compromisso, pois assim se poderá avaliar 

e acompanhar o processo. 

 

Dessa maneira, exclui-se uma prática com base no fazer por fazer, não 

se aceita o jogar por jogar, o combinar por combinar, reforçando que a ação 

pedagógica é um meio para que se atinja aquilo que se pretende, ou seja, os 

objetivos gerais e específicos, que por sua vez estão atrelados aos princípios 

educativos, dando início a uma ação em cadeia – princípios educativos – 

objetivo – metodologia – planejamento – avaliação.  Com a finalidade de 

trabalhar a real concepção de interdisciplinaridade, na tentativa de superar 

visões fragmentadas, rompendo barreiras entre teoria e prática, como também 

procurando trabalhar com a visão da totalidade do homem, o Instituto 

Presbiteriano de Cabo Frio utiliza a metodologia de Projetos, entendendo por 

interdisciplinaridade quando as disciplinas desenvolvem as mesmas 

competências e habilidades dos educando, estabelecendo relações entre si, 

surgindo como possibilidade de enriquecer e ultrapassar a integração dos 

elementos do conhecimento. Assim, a metodologia de Projetos, em sua 

concepção, dá embasamento para esse trabalho. Trabalha-se com projetos 

para que os alunos possam: praticar competências sociais; aprender fazer; 

desenvolver múltiplas capacidades; resolver problemas. 

 

A metodologia de Projeto é uma postura educativa, uma visão de 

educação com a finalidade de desenvolver um trabalho conjunto, decidido, 

planificado e organizado de comum acordo. Cada projeto surgido e planejado 

traz suas justificativas, objetivos, atividades e avaliação. Todos os projetos 

surgem do desejo e necessidades reais e relevantes no tempo e contexto a 

que estão inseridos, permitindo novas aprendizagens. Para viabilizar a 

aplicação das atividades planejadas e também para melhor observação e 

orientação dos professores, o trabalho diversificado é uma estratégia que vem 

sendo utilizada, principalmente nas turmas de Educação Infantil e no 1º 

segmento do Ensino Fundamental. 
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Por definição, os projetos são processos de elaboração coletiva dos 

alunos com o professor ou professores, com o compromisso constante da 

construção compartilhada dos conhecimentos, envolvendo discussões, 

interação e socialização com alunos de outras classes, com os pais, outros 

profissionais da escola e até com a comunidade mais ampla. 

 

Como nas áreas de conhecimentos, os conteúdos a serem trabalhados 

no projeto referem-se aos fatos e conceitos (o que o aluno precisa saber), 

norma, valores, atitudes (o que o aluno precisa ser). 

 

De acordo com os pressupostos de aprendizagem significativa e 

interdisciplinar, os projetos têm de ser trabalhados de tal forma que se 

estabeleça o maior número possível de vínculo entre os conteúdos e as leituras 

do mundo. Qualquer projeto precisa ser: planejado – estabelecendo-se metas e 

estratégias para alcançá-las; controlado – como garantia de que todas as 

atividades sirvam aos seus objetivos, por isso é importante, por exemplo, no 

caso de um projeto que envolva Mostra, Exposição, etc. O professor deve 

conhecer o evento previamente, bem como visitá-lo antes de levar seus alunos, 

para assim fazer o recorte de porções significativas da realidade para evitar a 

extensão demasiada e o desgaste do tema; revisado – é avaliado 

constantemente com redimensionamento quando necessário for; divulgado na 

instituição ou fora dela, para a participação e ou envolvimento da comunidade. 

 

Para que o projeto aconteça de forma enriquecedora é importante que 

se considere alguns critérios: Quanto à abertura do Projeto: o tema deve estar 

intimamente relacionado com a experiência diária dos alunos, o eixo temático 

deve abrigar a possibilidade de integrar uma grande variedade de matérias e 

seguramente todas as que compõem o que anteriormente se designava de 

Núcleo Comum, acrescido de Artes, Educação Física e, quando viável uma 

Língua Estrangeira. Deve ser suficientemente amplo para abrigar dúvidas e 

elementos que envolvam pelo menos uma semana de atividades, podendo 

durar até mesmo um mês inteiro, um bimestre ou o ano todo. O tema deve ser 

mais apropriado para ser estudado na escola que em casa. 
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É absolutamente essencial e imprescindível a preocupação dos 

professores em permitir que toda informação colhida na investigação esteja 

sempre relacionada aos saberes e às experiências dos alunos, quanto ao 

trabalho prático. Diga-se que essa seja a “alma” do projeto. Consiste na 

investigação direta através de textos, revistas, entrevistas, cartas enviadas 

para que os alunos possam construir suas conclusões, tomando por base suas 

observações e refletindo sobre os procedimentos com que atuarão sobre a 

mesma, exercitando suas habilidades e construindo modelos onde discutem, 

explicam, dramatizam e expõem seus novos conhecimentos. 

 

A Culminância envolve a preparação da apresentação dos resultados 

das investigações. Abriga ensaios sobre as falas, exposição de objetos, 

representações dramáticas, corais ensaiados, painéis, gravações em áudio ou 

eventualmente em vídeos ou ainda inúmeras outras linguagens onde se 

apresentarão os conhecimentos construídos. Concluída a apresentação, o 

professor comunica o resultado da avaliação, sempre tendo como parâmetro o 

progresso conquistado pelos alunos e aproximidade, alcance ou superação dos 

objetivos inicialmente propostos.  

 

A avaliação no IPCF é entendida enquanto processo contínuo, a 

avaliação compreende as funções diagnósticas, prognóstica e investigativa, 

cujas informações viabilizam o redimensionamento da ação pedagógico – 

educativa, na medida em que tudo aquilo que se avalia não é visível a olho nu. 

Acredita-se que a avaliação subsidia o professor com elementos para uma 

reflexão contínua sobre a sua prática, sobre a criação de novos instrumentos 

de trabalho e a retomada de aspectos que devem ser revistos, ajustados ou 

reconhecidos como adequados para o processo de aprendizagem individual ou 

de todo grupo. Para o aluno, é o instrumento de tomada de consciência de 

suas conquistas, dificuldades e possibilidades para reorganização de seu 

investimento na tarefa de aprender. 
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Tomar a avaliação nessa perspectiva e em todas essas dimensões 

requer comprometimento do professorado e que este ocorra sistematicamente 

durante todo o processo de ensino e aprendizagem e não somente após o 

fechamento de etapas do trabalho. É fundamental a utilização de diferentes 

códigos, como o verbal, o oral, o escrito, o gráfico, o numérico, o pictórico, de 

forma a se considerar as diferentes aptidões dos alunos. No Instituto 

Presbiteriano de Cabo Frio, a avaliação ocorre da seguinte maneira: avaliação 

somativa: são realizadas provas escritas bimestralmente de todas as 

disciplinas do currículo comum; avaliação formativa: todas as demais 

atividades, tais como: trabalhos, organização de cadernos, livros, exercícios 

são avaliados pelo professor; e relatório que visa coletar informações a respeito 

do desenvolvimento global do aluno no que se refere à sua socialização e 

aprendizagem, compatíveis com os objetivos programados no bimestre. 

 

 

 

A periodicidade de sua formalização é bimestral considerando as 

produções dos alunos, o diálogo estabelecido com os pais, educadores e 

funcionários, com objetivo de elaborar um diagnóstico real do educando. 

 

No IPCF, o aluno que apresenta a necessidade de investigação mais 

aprofundada a respeito das dificuldades, além das habituais, poderá passar por 

uma avaliação especializada que apontará as bases para que seja elaborado 

um planejamento didático-pedagógico, visando proporcionar-lhe condições de 

superação das dificuldades. 

 

O Instituto Presbiteriano de Cabo Frio dispõe de fonoaudióloga e 

psicólogo que muito contribuem no processo de avaliação, principalmente dos 

alunos que necessitam de uma avaliação especializada. 

 

Para a Educação Infantil, a avaliação é realizada mediante 

acompanhamento e registro do desenvolvimento da criança, tomando como 
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referência os objetivos estabelecidos para essa etapa da educação, sem o 

objetivo de promoção. 

 

Para o registro em relatório bimestral são considerados aspectos 

afetivos, cognitivos e psicomotores, considerando que cada etapa da vida é 

altamente significativa e precedente as próximas conquistas, representando, 

então, um momento qualitativamente diferente. Pode-se dizer que ela estará 

sempre no seu melhor momento enquanto ser inacabado, buscando 

gradativamente resposta mais precisa e coerente para suas questões. 

 

Para compreender efetivamente a criança, é necessário recorrer às 

condições concretas de sua existência e de suas vivências na instituição, 

acompanhando a crescente e evolutiva capacidade de adaptação às 

necessidades exteriores. 

 

Não há sentido algum em processos avaliativos que se destinem a 

fazer descrições estáticas e comparativas das crianças a partir de critérios 

uniformes, tratando a criança que não se enquadra no padrão estabelecido 

como inferior ou incapaz. 

 

Processo avaliativo destina-se a relatar para onde a criança se 

encaminha, quais são as suas potencialidades, confiando no seu processo 

permanente de aprendizagem. O que quer dizer que nenhum juízo feito sobre 

ela pode ser considerado definitivo frente à história do seu conhecimento. Não 

há como relatar o que a criança “é ou como ela faz”, porque, no minuto 

seguinte, ela “já é ou faz diferente” Assim, o processo avaliativo precisa ensaiar 

o movimento do “ainda não é”, ou “ainda é”, enunciando o princípio dialético do 

conhecimento. Toda a descoberta da criança está relacionada a conquistas 

anteriores que são prenúncios de novas conquistas. O acompanhamento da 

evolução das crianças em relação a determinadas áreas do desenvolvimento 

deve ser rigorosamente praticado pelo professor. 
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Os trechos dos relatórios devem contemplar o movimento e o 

dinamismo do processo de desenvolvimento individual das crianças. O 

regimento da avaliação não se dá de forma estática, constatativa, registrando 

como as crianças são ou o que são capazes de fazer em um determinado 

momento, todavia retrata o processo efetivamente vivido por elas, onde os 

importantes são as suas gradativas e sucessivas conquistas na direção de um 

maior desenvolvimento moral e intelectual. Para que isto se faça necessário, os 

registros e anotações diários sobre os aspectos que lhe parecem relevantes. O 

relatório final é a síntese, a reorganização de dados de um acompanhamento 

que significou ação e intervenção docente. 
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Individuo 01 

   

 A escola (IPCF) recebeu um aluno com nove anos de idade e com uma 

história de insucesso escolar, sendo matriculado na classe de alfabetização 

junto com aluno de seis anos. A equipe de direção refletiu sobre o quadro e 

percebeu que naquele momento o importante era resgatar o aluno, após 

conversar com a responsável, sua matricula foi efetivada na primeira série. 

  

 O referido aluno trouxe muitas "preocupações" tanto ao professor, 

quanto à coordenação. "As reclamações da professora: "O aluno é disperso", 

"não consegue interpretar, nem resolver os problemas mais simples", "é 

apático e alheio, dispersa-se com facilidade, mas, por outro lado, é um aluno 

carinhoso, educado, cordial com os colegas, mas se mostra desmotivado nas 

aulas, “parece que nada entra na sua cabeça". 

  

 Chamou-se a mãe, conversa com o aluno, colocou em reforço paralelo, 

desenvolveu-se um trabalho diferenciado com o mesmo. Esses foram alguns 

procedimentos tomados pela escola. Observando o aluno no horário do recreio, 

percebeu-se sua desenvoltura ao comprar na cantina, nas regras dos jogos e 

em outras atitudes que não condiziam com as observações da professora. 

Conversou-se com a mãe do aluno e procurou-se saber o que ele mais gostava 

de fazer, como era seu comportamento em casa, etc. Nas conversas 

descobriu-se que a mãe trabalhava na pesca e possuía ganchos para pegar 

camarão e siri, e o que mais ele gostava de fazer era pegar siri e camarão para 

vender, ele os recolhia diariamente e dava para tirar uns trocados, como ele 

mesmo dizia, mais ou menos de quinze a vinte e cinco reais "dependia se a 

pesca fosse boa". Eis o motivo porque o mesmo não gostava de vir para a 

escola. 

  

 Com essa informação, a Diretora – que é a pesquisadora deste 

trabalho – se aproximou do aluno, sempre no recreio e procurava saber como 

tinha sido a pesca, quantos quilos conseguira e o seu olho brilhava, pois aquilo 
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lhe dava prazer. Até que ela resolveu conversar com o aluno sobre os seus 

sonhos, ele lhe confidenciou que pretendia ser "um empresário do peixe, ter 

barcos e outras coisas mais"; nessa conversa, ela lhe disse o quanto admirava 

o seu sonho e torcia por ele, no entanto, que só havia um problema: Ele lhe 

perguntou: o que, tia? 

 

 Ela lhe disse: “Olha Artêmio, para você se tomar um grande empresário 

e ter tudo isso que me falou, você precisa gostar da escola e se esforçar para 

aprender, pois se não fizer isto, vai ficar difícil e os outros vão passar a perna 

em você”. Sempre o sinal do recreio batia e a conversa continuava no dia 

seguinte. Sempre nessas conversas, ele olhava fixamente em meus olhos. 

 

 Depois de algumas semanas, na coordenação a professora falou da 

mudança do aluno nas realizações das tarefas e que ele estava mais 

concentrado, participando das atividades dos projetos. Transcorreu o tempo e o 

aluno era relatado como outro, com comportamento totalmente diferente, 

participando ativamente das propostas para a sala de aula, fazendo perguntas, 

levantando hipóteses e, principalmente, nas realizações das tarefas de casa 

(basicamente pesquisas). Iniciou-se o período das avaliações, e após 

realizações A Diretora lembrou-se que conversara com ele sobre várias 

hipóteses. Bateu o sinal do recreio e ela se aproximou de Artêmio, falando da 

alegria e do orgulho pelo seu novo comportamento e desempenho, 

parabenizou-o pelo seu esforço e comportamento. O aluno interrompeu e 

disse: "Tia, você falou que se eu quisesse me tomar um empresário do peixe 

eu teria que me esforçar; então tia eu estou me esforçando". Naquele 

momento, ela sentiu uma lágrima correr na sua face, abraçou-o... dispensando 

as palavras. destas, a professora entra em a sala dizendo mais ou menos algo 

assim: "gente um milagre aconteceu, Artêmio foi muito bem às provas". 
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Individuo 2 

 FORMAÇÃO: PEDAGOGIA 

 FUNÇÃO: PROFESSORA (Relato transcrito do Original) 

 

 Nos últimos anos, devido ao aumento dos encargos administrativos, a 

ação pedagógica não estava sendo tão efetiva como antes, diante disto, a 

professora tem se deparado com certas situações pedagógicas que a deixaram 

frustrada, principalmente, diante da postura de alguns "colegas" de trabalho. 

 

 Tem observado que o relacionamento interpessoal de professores e 

alunos a cada dia se tornam mais difícil. Alguns professores acham que sabem 

tudo, não têm interesse em crescer pedagogicamente e agem de forma 

inadequada. Pois, mesmo diante do fracasso de aprendizagem dos alunos, 

insistem com as "velhas e tradicionais" metodologias de ensino, vivem como se 

tudo estivesse na mais perfeita ordem, parecem não se preocupar com as 

mudanças ocorridas em todo o contexto social. 

 

 A escola este ano recebeu várias novidades, como por exemplo, 

professor de educação física, professor de reforço, professor de produção 

textual. Infelizmente não foi observado melhora no rendimento escolar dos 

alunos, alguns professores continuam com o mesmo discurso. "O aluno não 

quer nada...", "eles necessitam de um atendimento especial", "os alunos estão 

desinteressados por culpa da família". O que os professores não observam é 

que a resposta de mudança também passa por suas posturas pedagógicas.  
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Individuo 3 

FORMAÇÃO: PEDAGOGIA 

FUNÇÃO: PROFESSORA EDUCAÇÃO BÁSICA (Relato transcrito do original) 

  

A minha formação me ajudou a perceber as dificuldades do alunado, e 

estou atenta a ajudá-los, mas, sem dúvida, a maior parte do meu aprendizado 

se deu na prática do dia a dia, nas conversas com os colegas, nas orientações 

recebidas e também na formação continuada através de cursos, palestras e 

leituras. Lembro-me que alfabetizei uma menina muito esperta e dedicada. No 

inicio ela acompanhou o processo normalmente, em certo momento ela 

começou a apresentar dificuldades e essa dificuldade foi aumentando. 

Observei que a aluna trocava a maioria dos fonemas na escrita, porque 

oralmente fazia trocas na pronúncia da palavra.  

 

A aluna também não conseguia organizar e estruturar frase curta e 

pequenos textos. Sua escrita apresentava confusa com omissão e trocas de 

letras. Nesse momento, toda a turma estava em processo normal do processo 

de alfabetização. Quando percebi a dificuldade da aluna pedi ajuda à 

coordenação, pesquisei sobre a dificuldade apresentada e conversamos com o 

responsável da aluna e pediram-se algumas avaliações de profissionais, onde 

se detectou a necessidade de tratamento fonoaudiológicoe um reforço escolar. 
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Individuo 4 

CURSO: FORMAÇÃO DE PROFESSORA 

PROFESSORA DA EDUCAÇÃO INFANTIL (Transcrito como relato Original) 

   

A cada ano aparece um novo caso que me desafia a buscar 

orientações e ajuda com outros profissionais, o que tem me ajudado a superar 

os obstáculos. Fui professora de um aluno superativo, não parava sentado, 

corria o tempo todo pela escola, mexia com os colegas, gritava e não admitia 

ser chamado atenção. Apresentava dificuldades na fala, escrita, nos cálculos e 

raciocínio. Às vezes me batia um desespero e achava que não ia conseguir, 

pois as escutas me deixavam confusa nos meus procedimentos de 

intervenção. Contei com ajuda de DEUS e aos poucos começamos a perceber 

mudanças no comportamento do aluno e um avanço cognitivo. O meu maior 

aprendizado foi aprender a dividir minhas aflições, pois reconheço que sempre 

fui uma professora muito individualista, não gostava de compartilhar meus 

sucessos e muito menos minhas derrotas, mas percebi que sozinha não se 

pode resolver nada, pois sempre se necessita da ajuda do outro e os 

obstáculos ajudam a crescer cada dia na caminhada e no desenvolvimento do 

trabalho. 

 

Patto (2008) chamou atenção quando dizia que para melhor conhecer-

se a atividade docente, deve-se recorrer à história da vida familiar dos 

professores o que se corrobora com a fala:  

..como a história pessoal e a familiar influenciam:a 
maneira particular de cada uma delas perceber a família  
e a criança pobre, a partir  de estereótipo e preconceitos; 
o modelo disciplinar que norteia  as suas relações com 
alunos: as concepções sobre as relações ensino- 
aprendizagem em seu sentido mais restrito...25                                                                

    

                                                 
25 GOMES, 2008, p. 17.     
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Refletindo, percebeu-se o quanto a escola ainda está distante da 

realidade significativa para a vida do aluno. O grande educador Paulo Freire 

advertia que a escola faz de seus alunos grandes depósitos com saberes 

insignificantes prescritos, onde se chamava atenção que: 

 Um dos elementos básicos na mediação opressor -
oprimido é a prescrição. Toda prescrição é imposição da 
opção de uma consciência recebedora no que se vê e se 
chama de consciência hospedaria da consciência 
opressora. O comportamento do oprimido é um 
comportamento pré-escrito26.  

 

Trabalhar sem reflexão é condicionar os alunos a um processo de 

alienação ou até mesmo de condicionamento; onde alunos esperam do 

professor receber e este, na maioria das vezes, são incapazes de perceber a 

riqueza da vivência extraescolar do aluno; o professor que não reflete sua 

prática não percebe a riqueza dos detalhes, em que possa tornar sua aula 

motivante e fazer conexões com a realidade do aluno. 

 

O grande desafio do IPCF é levar os docentes a refletir sua prática; e 

no ato da reflexão libertar-se, e, assim, também poder libertar seus alunos. Na 

concepção bancária da educação, o educador aparece na figura de agente, 

onde o objetivo é "encher a cabeça" dos alunos com conteúdos distantes, aula 

desmotivante e uma realidade fora das necessidades dos alunos. Nessa 

concepção as palavras se tomam vazias, sem a dimensão concreta de seu 

significado; o educador é o sujeito do processo de ensino e conduz o aluno a 

uma memorização dos conteúdos narrados. 

 

No ato da narração conteúdista, encontrou-se professores e alunos 

aprisionados em um ato depositário, sem reflexões, o que gerou opressão do 

professor sobre o aluno, cobrou-se memorizações, tabuada na ponta da língua, 

prova surpresa, tudo como instrumento opressor para manter o aluno ocupado 

sem o direito de verbalizar seu próprio pensamento no que se reportava à fala 

de Freire:  

A narração de que o educador é o sujeito, conduz os 
educadores à memorização mecânica do conteúdo 

                                                 
26 FREIRE, 2005, p.37. 
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narrado, mas ainda a narração os transforma em 
"vasilhas" em "recipientes" a serem "enchidos pelo 
educador". Nisto acreditou-se que quanto mais se vai 
enchendo os recipientes com seus depósitos, 'tanto 
melhor educador será. Quantos mais deixem o docente 
"encher", tantos melhores educando será27.  

 

Diante desse contexto, percebeu-se que o perfil do educador pouco 

mudou. Na verdade, poucos são os que fogem do conceito de educação 

bancária (FREIRE, 2005), ou seja, "o saber não passa de uma doação dos que 

se julgam sábios, aos que nada sabem". Então, aos sábios cabe: dar, entregar 

e transmitir o seu grande saber, portanto, a educação se toma um simples ato 

de depositar. Assim sendo, a estrutura das sociedades de classe dominante 

utiliza educação como instrumento de dominação, uma vez que a sociedade é 

governada pelo grupo dominante e a cultura é postulada conforme o interesse 

desses grupos, sobretudo a escola, pela sua condição de produção de saber 

por excelência. 

 

 É fundamental reconhecer que posições rígidas apenas fossilizam o 

conhecimento, e que  de fato é o grande desafio da educação hoje. O centro da 

inteligência é aprender a aprender, o que se leva a pontuar como um grande 

distanciamento da concepção bancária de educação. 

 

Há décadas a escola vem sendo um dos espaços mais importantes na 

organização da sociedade. Como fonte de cultura ela é considerada referencial 

no processo formativo na vida do ser humano. De cunho formal e informal, a 

educação acontece em todos os momentos da vida humana por meio da 

interação do sujeito com o meio social. Ela ocorre na igreja, na roda de amigos, 

no teatro e no clube, etc... Em qualquer lugar onde há pessoas reunidas, 

acontece a educação informal, porque ela se dá na medida em as pessoas 

interagem umas com as outras, com e sobre os objetos que as cercam. A 

escola é o local da Educação formal sabe-se que ela é abrangente e 

intencional, mas ainda ocorre em um processo contínuo de ensino e 

aprendizagem, sendo na escola que esse processo acontece de fato, porque o 

objetivo da educação escolar de qualidade é fazer com que através dessa 

                                                 
27 FREIRE, 2005, p. 66. 
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interação e reflexão entre aluno-professor, aluno-aluno, aluno-comunidade 

escolar, estimule-se o apreço ao desenvolvimento intelectual, físico, emocional, 

moral e social do ser humano, envolvendo todo processo educativo, 

sociopolítico e cultural da comunidade em que estão inseridos.  Para isso, 

observa-se o que diz a Lei de diretrizes e Bases da Educação Nacional: 

 

Artigo 1º A educação abrange os processos formativos 
que se desenvolvem na vida familiar, na convivência 
humana, no trabalho, nas instituições de ensino e 
pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da 
sociedade civil e nas manifestações culturais. 

S1º Esta lei disciplina a educação escolar, que se 
desenvolve, predominantemente, por meio de ensino, 
em instituições próprias. 

S2º A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do 
trabalho e à prática social28.  

  

A Lei de Diretrizes e Bases já afirma que a educação é dever da 

família, do Estado, de cunho obrigatório e gratuito, que tem como finalidade “o 

pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para a cidadania e sua 

qualificação para o trabalho.” (LDB, 1996, artigo 2º, p. 1). 

Desse modo, entende-se sua forte contribuição e formação na vida de 

um ser humano, tendo como ponto fundamental a convivência social e um 

ensino comprometido com a valorização da vida e o pleno desenvolvimento do 

sujeito como autor de sua própria história educacional. Para tanto, é 

sistemática e intencional, pois é o local reservado para estimular situações 

desafiadoras que o leve a buscar ampliar seus conhecimentos e contribuir para 

a melhoria dos fatores sociais que prejudicam a melhoria da sociedade.  A 

escola é carregada de normas e diretrizes que estruturam a organização 

escolar em cada instituição. As Diretrizes educacionais regem e norteiam as 

ações para o bom funcionamento da instituição escolar, que gere uma 

administração comprometida para desembocar na qualidade de seus 

profissionais. Pois os profissionais que transitam na instituição escolar 

precisam estar cientes de suas funções, perceberem a importância de estarem 

                                                 
28

 LEI DE DIRETRIZES E BASES Nº 9394/96, 1996, p.1. 
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capacitados e precisam estar motivados, para integrarem positivamente no 

grupo e investirem na melhoria de sua equipe.  Desse modo, os professores 

estarão dispostos e motivados para proporcionar aos seus alunos uma 

aprendizagem saudável e significativa.  Para isso, Libâneo já afirmava o modo 

como a escola precisava se organizar para constituir um ambiente educativo de 

qualidade: 

...A escola e seu modo de se organizar constituem um 
ambiente educativo, isto é, um espaço de formação e 
aprendizagem construído por seus componentes, um 
lugar em que os profissionais podem decidir sobre seu 
trabalho e aprender mais sobre sua profissão. Acredita-
se que não são apenas os professores que educam. 
Todas as pessoas que trabalham na escola realizam 
ações educativas, embora não tenham as mesmas 
responsabilidades nem atuem de forma igual... As escolas 
são, pois, ambientes formativos, o que significa que as práticas 
de organização e de gestão educam, isto é, podem criar ou 
modificar os modos de pensar e agir das pessoas.  (LIBÂNEO, 
2009, p. 295 e 296). 

  

Nesse aspecto, é na escola que acontecem meios para haver uma 

integração entre a equipe técnica pedagógica, o corpo docente e o trabalho 

que é realizado pelo professor, para que a partir daí, a condução do trabalho 

venha ser realizado de acordo com as propostas elaboradas pela equipe.  Pois 

a escola gera um conjunto de capacidades coletivas que contribui para o 

crescimento do ambiente educacional.  Nela, tem-se a possibilidade de 

aprimorar as relações humanas, sociais e culturais, integrando todo o grupo 

que dela faz parte e gerando um ambiente harmonioso e produtivo e, assim, 

levar esse crescimento para a comunidade e sociedade.  

 

Para isso, é primordial uma organização administrativa coerente, 

pautada nos princípios da clareza e integridade, tendo como objetivo o apreço 

à solidariedade humana.  Então, através dos procedimentos organizacionais de 

competência e valorização humana, a escola pode incitar uma democracia 

administrativa e de prevalência dos elementos humanos, inseridos no ambiente 

escolar.  Levando, dessa forma, o grupo a agir em conformidade ao 

crescimento das relações psicossociais para o desenvolvimento global do 

próprio trabalho do grupo. 
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É de fundamental importância que a escola seja um ambiente propício 

ao exercício das políticas educacionais por parte de todo grupo inserido nesse 

ambiente.  Porque além da cumplicidade de trabalho entre as pessoas, a 

escola tem a necessidade de se ter autonomia, organização e participação de 

todos os profissionais e a comunidade para que se dê um direcionamento ao 

processo de um trabalho que venha refletir positivamente no crescimento dos 

alunos, da comunidade e da própria escola.  Então, perceberá, em longo prazo, 

que o trabalho para a humanização do cidadão é sempre útil, válido e 

necessário a todos. 

 

O grupo escolar precisa expressar e expor seus pensamentos e 

propósitos com suas diferentes concepções em relação às necessidades que o 

alunado apresenta para dessa maneira possa se investir na melhoria e 

valorização de todos envolvidos com a educação como ser social.  A relação 

de distanciamento das políticas educativas à realidade em que se encontra a 

escola é o fator, que, muitas vezes, impede o crescimento de toda equipe e do 

grupo de alunos. Por isso, a importância de se ter uma equipe administrativa 

bem resolvida e parceira de todos os profissionais da educação.  Com uma 

proposta de trabalho que seja direto, claro e objetivo.  Mas, muitas vezes, o 

que falta por parte do grupo é a maturidade para entender que há 

procedimentos que cabem à direção e aos profissionais e há fatores que são 

de interesse somente à direção da escola. Tendo como fator a busca por novas 

informações e o manter-se sempre atualizado, utilizando diferentes leituras e 

se apropriando do texto como algo prazeroso e significativo, o ser humano 

aprende a refletir de forma mais clara e tranquila e passa a entender e discernir 

o momento de uso de seus direitos e de seus deveres e, assim, compreende-

se os diferentes objetivos e relações entre um sistema social de um sistema de 

ensino.  Quando o profissional se disponibiliza a ser mais flexível e se dispõe a 

ouvir, ele amadurece e consolida seu papel social dentro da escola e fora dela. 

Ele se enxerga e coloca-se em posição de estimulador e colaborador de uma 

sociedade multicultural, todavia que tem como foco a melhoria do ser humano 
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em seu aspecto global.  Então, não se pode deixar de enfatizar a essência do 

papel do professor na vida do ser humano, conforme afirma Libâneo: 

Como responsáveis pela formação intelectual, afetiva e 
ética dos alunos, os professores necessitam ter 
consciência das determinações sociais e políticas, das 
relações de poder implícitas nas decisões 
administrativas e pedagógicas do sistema e de como 
elas afetam as decisões e as ações levadas a efeito na 
escola e nas salas de aula.  (LIBÃNEO, 2009, p. 297). 

 

Como formador de opiniões e por ter uma influência direta, positiva e, 

às vezes, diferenciada no processo ensino-aprendizagem, o professor 

apresenta-se como inculcador e estimulador pelo desejo de aprender.  Ele tem 

o poder e a grande oportunidade de emergir no aluno o anseio pela pesquisa, o 

desejo em melhorar e contribuir para o avanço do seu grupo social.  São 

através do contato com diferentes leituras que o sujeito está sujeito à reflexão e 

mudanças intrínsecas que só são expressas em seus comportamentos, 

ocasionando um movimento social que faz com que as pessoas à sua volta 

comecem a perceber algo bom, que é diferente e que, várias vezes, traz algum 

benefício a ele e ao próximo. Então, disponibiliza-se a mudar suas concepções 

e acaba transformando o seu círculo de pessoas através de suas atitudes, 

trazendo assim novos paradigmas a cada tempo e espaço diferente.  

Deixando-se a percepção de que a construção da cultura se dá mediante a 

descoberta do novo, reflexão e mudança de pensamento e comportamento por 

parte das pessoas que constituem uma comunidade social. 

 

O professor precisa estar consciente de seu papel social dentro do 

ambiente escolar, principalmente na sala de aula, porque através de sua 

postura nas situações do dia a dia e de suas ações no contexto da aula é que 

vai fazer com que os alunos se interessem pelas aulas. 

 

.A afetividade é um fator de influência contínua e intensa no 

desenvolvimento do educando. Então, é o professor que vai, através de suas 

ações, proporcionar uma reflexão na mente do aluno acerca dos valores que 
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são fundamentais à vida humana.  Assim, o professor também vai demonstrar 

seu amadurecimento, fazendo sua parte, no avanço do processo educativo, 

com uma postura equilibrada acerca do seu objetivo na função social da escola 

na vida do aluno. 

 

A formação humana constitui-se em processos de saberes e 

conhecimentos.  A população de um modo geral amplia suas informações e 

modifica suas concepções na medida em que produz um movimento 

sociológico de significados, prioridades e crenças, fazendo com que esses 

processos de conhecimentos e saberes se entrelacem, estabelecendo normas 

para a organização cultural, mantendo um elo com a condição de identidade da 

cada ser humano, de acordo com seus grupos sociais.  Assim, ao mesmo 

tempo em que um ser busca a diferença, é parecido com o outro ao investir na 

igualdade de direitos sociais pela liberdade, pela democratização e pelos 

princípios norteadores para a boa convivência com as demais pessoas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
83 

 

 
 

 

CAPÍTULO III – CONSIDERAÇÕES SOBRE APRENDIZAGEM E 
SUAS DIFUCULDADES 
 
  

O ser humano cresce e desenvolve-se gradativamente ao longo dos 

anos.  Este crescimento não é apenas físico e cronológico, todavia se dá a 

partir de sua interação com o meio e com outras pessoas.  Neste conjunto de 

fatores externos, a criança vai aprendendo a observar e agir mediante o que 

vê.  Na concepção de seres evolutivos e interativos com tudo que o cerca, ela 

já chega à escola com conhecimento prévio a respeito de costumes e algumas 

regras estabelecidos pela família e pelo ambiente na qual está inserido, 

fazendo com que estes saberes sejam consolidados e aprimorados quando a 

criança freqüenta a escola. 

 

ALUNO 3º ano (texto transcrito da forma original da fala do aluno) 
 

 

Na outra escola, eu não gostava de ir não. Eu chorava e minha vó ficava na 

sala um tempão comigo. Eu não gostava de ficar lá não, os coleguinhas ria de 

min, botava apelido e a tia não falava nada. Eu tirava nota ruim e eles me 

chamava de burro, eu ficava triste. Eu ia pra lá porque minha vó mandava eu 

ficar lá. Outra coisa que me deixava chateado era que a tia mandava eu lê, ela 

sabia que eu não sabia, eu lia letra e letra e demorava. Eu acho que ela fazia 

isto só pra os colegas me chamar de burro.   

 

 
O ser humano realiza aprendizagens de natureza diversas durante toda 

sua vida.  O que ele aprende, do ponto de vista antropológico, está diretamente 

relacionada à sua sobrevivência e a da espécie. Isto inclui tanto o 

desenvolvimento biológico, quanto o psicológico, assim como as conquistas 

socioculturais. 

 

O desenvolvimento do ser humano prossegue pela contínua 

transformação resultante de sua interação com o meio.  O suporte neurológico 
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com capacidade plástica que o ser humano possui enriquece e diversifica seu 

desenvolvimento.  A direção que tomará seu desenvolvimento é função do 

meio em que ele nasce das práticas culturais, das instituições em que ele 

participa e das possibilidades de acesso a informações existentes em sua 

realidade.  Com isso, é preciso evidenciar e refletir sobre o papel que o 

professor assume no processo de aprendizagem do indivíduo. 

 

Vigotsky (1998), embora não ignore a importância das definições 

biológicas da espécie humana, atribui uma enorme importância à dimensão 

social.  Aqui ele relata que a vida social além de funcionar como um fornecedor 

de instrumentos e símbolos, através dos quais se mediam a relação do 

individuo com o mundo, acaba também determinando a formação dos 

mecanismos psicológicos e logo das formas de ação e interferência neste 

mundo. 

 

A aprendizagem da criança, então, se inicia muito antes do contato dela 

com o contexto escolar. Assim, mesmo a existência da relação 

desenvolvimento- aprendizagem, de acordo com os estudos mais recentes, 

pode ter os seus ensaios já na vida intrauterina. Segundo Cypel (2005), a 

estruturação das funções executivas inicia-se precocemente, já nos primeiros 

meses de vida,quando as regras iniciais de vida vão se estabelecendo 

 

O desenvolvimento pleno do ser humano, segundo Vigostky (1998), 

depende do aprendizado que este recebe em um determinado grupo cultural, a 

partir da interação com indivíduos no seu meio.  Este aprendizado é o 

facilitador e também o dinamizador do processo de desenvolvimento, 

assumindo, assim, um caráter necessário e universal. O desenvolvimento de 

características psicológicas especificamente humanas, ou seja, culturalmente 

organizadas, está assim sob essa ótica, em uma relação estreita de 

dependência, ou seja, sua existência e formação são dependentes desse meio 

cultural. 
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Para Vigostsky (1998), limitar o desenvolvimento à determinação de 

níveis estritamente individuais é um complicador para se investigar as relações 

de desenvolvimento e aprendizagem.  

 

Ele apresenta a possibilidade de se trabalhar com o nível de 

desenvolvimento real, que pode ser definido como o nível de desenvolvimento 

das funções mentais da criança.  Esta parte do desenvolvimento é marcada 

pela autonomia da criança para a solução de problemas sozinhos. Isto, 

enquanto o nível de desenvolvimento potencial se refere àquilo que a criança é 

capaz de fazer somente mediante a ajuda de outras pessoas.  Nesse caso, a 

criança realiza tarefas e soluciona problemas através do diálogo, da 

colaboração, da imitação, da experiência compartilhada e das pistas que lhe 

são oferecidas. 

 

A distância entre o que a criança é capaz de fazer de forma autônoma e 

o que ela realiza com a colaboração de outros elementos do seu grupo social, 

caracteriza o que Vigostky (1998), chama de zona de desenvolvimento 

proximal que define aquelas funções que ainda não amadureceram, no 

entanto, estão em processo de maturação. Desenvolver essa visão em um 

ambiente educacional é entender que as crianças do contexto escolar estão 

inseridas em meios culturais e relacionais diversos e, por isso, em estágios de 

desenvolvimento.  Ou seja, a partir dessa visão, encontra-se a necessidade e a 

exigência de uma proposta de ensino diferenciada daquela da massificação.  

Pois para que a aprendizagem aconteça é preciso observar a construção dos 

conhecimentos e a transformação da realidade.  

 

A cultura assume grande importância na concepção de Vigostsky sobre 

a aprendizagem.  Essa conotação auxilia sua projeção no cenário da psicologia 

e por consequente da educação. Falar em cultura é reportar-se à antropologia, 

quando diz que todo ser humano constrói conhecimento através dos domínios 

das práticas culturais existentes em seu meio.  Tempo e espaço determinam as 

formas de qualidade de aprendizagem.  Vigostsky (1998), cita Durkein, quando 
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este admitia que os processos básicos da mente não são resultados da 

evolução natural, a mente origina-se na sociedade.  

 

Para Vigostsky (1998), as funções psicológicas especificamente 

humanas se originam nas relações do individuo com o seu contexto cultural e 

social.  Ele afirma que as características tipicamente humanas não estão 

presentes desde o nascimento do individuo, nem são meros resultados das 

pressões do meio externo. Elas resultam da interação dialética do homem e o 

seu meio cultural, que significa que ao mesmo tempo em que o indivíduo 

transforma o ambiente através do seu comportamento, segundo as 

necessidades sociais, transforma também a si mesmo.  Segundo Freire (2005), 

a alienação desta consciência se reflete em uma sociedade opressora, tendo 

em sua dimensão, a cultura do silêncio.  

 

Ainda segundo Freire (2005), a definição dos conhecimentos a serem 

abordados na escola é o oferecimento de informações sobre as diversas 

formas de ação e do uso dos sistemas significativos e expressivos presentes 

em diversos grupos sociais. É preciso caminhar sob a luz de uma ideia que 

expresse e valorize a existência de um aprendizado prévio ao contexto escolar. 

A tendência interacionista do individuo impulsiona a valorização da existência  

desse conhecimento prévio, informal, assim como a forma com a qual 

experiência escolar precisa ser harmonizada e inserida nesse contexto. 

  

Assim, as experiências vividas na escola ganham significado quando 

articuladas ao processo global de desenvolvimento do indivíduo e não quando 

concebidas como um aglomerado de experiências independentes do âmbito 

escolar. Somente desse modo é que se viabiliza uma estratégia de 

minimização das dificuldades de aprendizagens e das deformidades da relação 

professor/ aluno, facilitando o ofício de ensinar e enriquecendo o aprender.  Tal 

afirmativa ampara-se na citação do mestre Paulo Freire: 

 

Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na 
palavra, no trabalho, na ação – reflexão – ação... (2005, 
p. 89).  Não se constitui um aluno reflexivo critico no 
silêncio dele, ou seja, sem lhe dar o direito de refletir, 
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discutir suas opiniões. O diálogo é uma exigência 
existencial.  (idem, p. 93 e 94).   

 

A psicologia indica que alunos com dificuldades de aprendizagens 

apresentam descrença ou percepção distorcida quanto à própria capacidade de 

realizar tarefas escolares com sucesso.  Tais percepções negativas podem 

gerar problemas motivacionais, ou seja, dificuldades de motivação para a 

aprendizagem. No entanto, vale salientar que os problemas de baixa estima 

além de assumir um papel de consequência das dificuldades de aprendizagem, 

também podem ser o fator casual das mesmas. Estudantes desmotivados não 

se esforçam intencionalmente, resistem em procurar ajuda e desistem 

facilmente diante de desafios e dificuldades. 

 

Aluno do 4º ano (texto transcrito na forma original da fala do aluno). 
 
 

Eu gostei desta escola, os colegas são bem legal, eu brinco com eles gosto 

das tia, mas eu fiquei triste outro dia. A tia  mostrou minha nota para outras tias 

e elas riram de mim, eu acho. Falei pra minha mãe ela falou com a tia, e, ela 

conversou comigo, falou que gostava de mim e que não estava rindo de mim, 

só mostrando para a outra tia que eu tinha melhorado. Eu acreditei, eu sei ela 

gosta de mim, gosta de todos. Ela brinca com a gente, mas também é um 

pouco séria, mas é legal. Eu já aprendi um monte de coisa. Até agora 

minhas notas são mais ou menos boa. 

 

 

A afetividade apresenta-se como um fator determinante e preponderante 

no binômio ensino-aprendizagem, segundo o relato acima. A experiência 

repetida de insucesso, por parte dos alunos, pode levar ao caminho do 

fracasso escolar e ao abandono do processo de escolarização, por isso, faz-se 

necessário estar-se atentos às manifestações de baixo desempenho, bem 

como o surgimento de dificuldades de aprendizagem que podem ser de caráter 

momentâneo ou duradouro. 
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A relação existente entre afetividade e cognição vem sendo alvo de 

estudos. Funções afetivas e cognitivas embora tenham naturezas distintas, são 

indissociáveis, uma vez que não existe conduta afetiva sem elementos 

cognitivos nem tampouco elementos cognitivos desvinculados de afeto. Taille 

(1992) disse que para Piaget a afetividade é que move as ações e a razão 

deve estar sempre a seu serviço. Ou seja, a afetividade seria a energia, o que 

move a ação, enquanto a razão seria o que possibilita ao sujeito identificar 

desejos, sentimentos variados para obtenção de êxito nas ações. 

 

A literatura tem enfatizado que cognição e afeto são vistos como fatores 

chave na compreensão e no sucesso do funcionamento do indivíduo. Uma 

disposição afetiva positiva para aprender, manifesta-se através de atitudes, 

interesses e confiança em suas capacidades cognitivas.  Facilita a 

aprendizagem, possibilitando o aluno a atingir um  melhor  desempenho e 

também  aumentar  a rapidez da ocorrência de novas aprendizagens, em 

comparação com alunos que se encontram desmotivados. 

 

Um bom ajustamento afetivo é a condição necessária, embora, não 

suficiente ao pleno desenvolvimento dos alunos.  Entretanto, aliado a isso se 

tem a necessidade da existência do desejo de  aprender,  que  assume  uma 

relação de interdependência com a saúde afetiva. A relação da 

interdependência e saúde afetiva se mostra no estímulo a inteligência onde 

segundo Freitag: 

 

A criança inteligente tem que ser ativa, tem que ser 
criança irrequieta. A ação em pensamento não é outra 
coisa senão a ação refletida, interiorizada nas estruturas 
mentais. Se ela não age não pode pensar, porque não 
pode internalizar interiorizar formas de ação 
concretizadas que se transformarão em operações 
mentais e, futuramente, em previsões, em planejamento, 
em deduções de realidades ainda não vividas.  
(FREITAG, 1993, p. 32). 

 

Para compreender a construção do conhecimento devemos relacionar o 

principio do prazer ao principio da realidade, encarar o individuo numa 

totalidade dinâmica e indivisível, contextualizado, pensante, apaixonado.  Esta 
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postura se caracteriza por uma visão de saúde dentro da educação, onde se 

considera não só a necessidade de aprender, mas, principalmente, o desejo do 

sujeito, desejo este que configura como impulsionante desse sujeito à ação. 

 

Não se pode entender o processo da aprendizagem desconectado da 

própria história do sujeito aprendente, uma vez que este dá significação às 

suas novas experiências a partir de lembranças singulares de seu passado.  É 

preciso caminhar na direção da compreensão da criança enquanto sujeito da 

aprendizagem; um ser único e singular, que traz consigo uma história de vida 

proveniente de um determinado ambiente psicológico, familiar, cultural e 

cognitivo. 

 

Ainda é preciso descriminar que as causas que operam na gênese de 

um problema de aprendizagem podem ser consequências de situações, onde 

não lhe foram oferecidas oportunidades que conduzissem à aprendizagem, 

caracterizando-se em um déficit pedagógico.  Isso, ainda que ele deseje 

aprender. A busca da valorização do aluno como um sujeito que possui uma 

história prévia, que clama por ser valorizada, é uma vertente clara a ser 

seguida para minimizar a dificuldade na aprendizagem. 

 

Dentro do universo educacional uma importante relação acontece: a 

relação professor/aluno.  Ao mesmo tempo em que ela é alvo das 

problemáticas trazidas tanto por alunos como por professores, ela também 

pode ser válvula de escape para a evolução desses indivíduos protagonistas 

do cenário do processo ensino-aprendizagem. Procurar entender essa relação 

é verificar que há uma emergente necessidade de resgatar a condição do ser 

sujeito tanto para o aluno quanto para o professor, com o objetivo de evoluir o 

processo de aprendizagem. 

 

O estudo de Vygostsky sobre a aprendizagem decorre da compreensão 

do homem como um ser que se forma em contato com a sociedade.  Ele 

rejeita, nos seus estudos, os conceitos de teorias inatistas nas quais se 

acredita que o ser humano carrega, ao nascer, características que se 
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desenvolverão ao longo da vida. Nessa rejeição, ele também inclui as teorias 

empiristas e comportamentais que veem o ser humano como um produto dos 

estímulos externos.  

  

          Para  Vigostky, a formação se dá em uma dialética entre o sujeito e a 

sociedade, ao seu redor, ou seja, o homem modifica o ambiente e o ambiente 

modifica o homem.   Nessa relação de interação, um de seus pressupostos 

básicos é  

 

...que o ser humano constitui-se enquanto tal na sua 
relação com o outro social. A cultura torna-se parte 
dessa natureza humana num processo histórico, que ao 
longo do desenvolvimento da espécie e do indivíduo, 
molda o funcionamento psicológico do homem. (KOHL, 
1992, p. 24). 

 

Nisso, pode-se claramente perceber a relação e a interação do homem 

com ambiente cultural, pois na ausência do outro, o homem não se constrói 

homem.  O que significa dizer que quando o individuo não estabelece um 

vínculo de interação, o seu desenvolvimento e aprendizado ficam 

comprometidos, pois não há significação real de um saber que advém de uma 

experiência pessoal, que seja construída e internalizada sem o seu grupo 

cultural. 

 

Vigotsky levanta outra questão que diz a respeito da mediação.  

Segundo ele “toda relação do indivíduo com o mundo é feita por meio de 

instrumentos técnicos”, ou seja, todo aprendizado da criança é mediado pelo 

adulto no uso destes instrumentos.  Nesse momento, ela passa a internalizar 

as experiências até se apropriar delas e, assim, tornar-se independente.  

Percebe-se que o aprendizado, segundo Vigotsky, não se encontra totalmente 

subordinado ao desenvolvimento intelectual da criança, entretanto, um alimenta 

o outro permitindo um aprendizado significativo. 

 

Para Piaget, não há privilégio do social sobre o individual nas suas 

concepções sobre o processo de aquisição do conhecimento. Freitag leva a 

refletir o seu pensamento onde se afirma que ele, Piaget, 
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... acredita que somos sim produtos do nosso meio, 
somos co-estruturados pelas estruturas macros sociais, 
pelas estruturas micros sociais (família, escola, igreja, 
classe social em que vivemos), mas não somos meros 
reflexos dessas estruturas. Há um espaço de autonomia 
e liberdade em cada ser individual.  (FREITAG, 1993, p. 
30). 

 

Segundo Taille (1992), Piaget é conhecido por desprezar o papel de 

fatores sociais na vida do indivíduo, o que ele chama de injustiça, pois Piaget 

não se ateve nos seus estudos pesquisar o papel da sociedade na vida do 

indivíduo, mas sim pesquisar o papel do indivíduo social e sua interferência no 

progresso e na qualidade do pensamento humano.  Segundo Piaget, 

 

 o homem normal não é social da mesma maneira aos 
seis meses ou aos vinte anos de idade, e, por 
conseguinte, sua individualidade não pode ser da 
mesma qualidade nesses dois diferentes níveis. 
(TAILLE, 1992, p. 12).                

 

Do estudo de suas concepções, Piaget criou um campo de investigação 

que é conhecida como a epistemologia genética, onde nessa teoria, o 

conhecimento é centrado no desenvolvimento natural do indivíduo.   Nos seus 

estudos, ele define que o pensamento humano passa por quatro estágios do 

nascimento até o início da adolescência, onde ele adquire a capacidade plena 

do seu raciocínio. Não se nega a forte influência do pensamento piagetiano na 

educação, no entanto, chama-se atenção que, de certa forma, este 

pensamento do desenvolvimento se torna limitado à medida que a partir da 

teoria piagetiana não se pode fazer uma criança aprender o que ela não está 

preparada para absorver.  Segundo ele, o pensamento do desenvolvimento 

humano passa pelo estágio básico do pensamento cognitivo. Piaget descreve o 

processo de construção do conhecimento como resultado de uma atuação do 

sujeito sobre o meio e conseqüente desenvolvimento das estruturas cerebrais 

utilizadas para compreender e explicar o mundo. 

 

No primeiro ano de vida, a criança passa por uma série de experiências 

que o preparam do ponto de vista perceptivo e motor, para aquisição das 
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palavras e os mesmos se mostram capazes de assimilar rapidamente as 

regularidades dos idiomas a que são expostos.  

 

Piaget trabalha com estágios e o principal dele é o sensório motor que 

vai, mais ou menos, até os dois anos de idade.  Nesse momento, as crianças 

adquirem a capacidade de administrar seus reflexos básicos onde podem guiar 

ações de prazer ou de vantagem.    

                

É um momento anterior a aquisição da linguagem, no qual a criança 

desenvolve a capacidade de percepção de si mesmo e dos objetos à sua volta.  

No estágio pré-operacional que vai dos dois aos sete anos surge a capacidade 

e a necessidade de dominar a linguagem e a representação por meio dos 

símbolos, nesse período, a criança continua egocêntrica, aprendendo 

lentamente a se colocar no lugar do outro.  

 

No estágio das operações concretas, dos sete aos doze anos, as 

crianças adquirem a noção de reversibilidade de suas ações, começam a surgir 

às lógicas nos processos mentais, adquirem a destreza para discriminar 

objetos nas suas igualdades e diferenças e, assim, também elas já dominam 

conceitos de tempo e número.  

 

Por volta dos doze anos, segundo a teoria de Piaget, o estágio é das 

operações formais, esta fase marca a entrada na fase adulta nas noções 

cognitivas.  O adolescente passa a ter domínio do pensamento lógico e 

dedutivo, o que o habilita à experimentação mental, onde ele faz relações de 

conceitos abstratos e ganha a capacidade de raciocinar sobre hipóteses.   A 

partir deste estágio, segundo Piaget, a criança adquire o que ele chama de 

personalidade e, então, disse: 

 

A personalidade não é o 'eu' enquanto diferente dos 
outros 'eus' e refratário à socialização, mas é o indivíduo 
se submetendo voluntariamente as normas de 
reciprocidade e de universalidade. Como tal, longe de 
estar à margem da sociedade, a personalidade constitui 
o produto mais refinado da socialização. Com efeito, é 
na medida em que o 'eu'renuncia a si mesmo para inserir 
seu ponto de vista próprio entre os outros e se curvar 
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assim às regras da reciprocidade que o indivíduo torna-
se personalidade (...) em oposição do egocentrismo 
inicial, o qual consiste em tornar o ponto de vista próprio 
como absoluto, por falta de poder perceber seu caráter 
particular, a personalidade consiste em tornar 
consciência desta relatividade da perspectiva individual e 
colocá-la em relação com o conjunto das outras 
perspectivas possíveis: a personalidade é, pois, uma 
coordenação da individualidade com o universal.  
(TAILLE, 1992, p. 39). 

 

Piaget define diversos momentos de socialização partindo do zero até a 

aquisição do que se chama maturação; nesse momento, percebem-se as 

diferentes etapas do desenvolvimento do ser social, onde sua demonstração é 

clara quantos aos objetivos da aquisição do desenvolvimento da aprendizagem 

que se processa por interação de estruturas internas e contextos  internos.  O 

que o faz divergir do pensamento Vigotskyano, que se refere ao 

desenvolvimento da aprendizagem pelo processo de influência ativa do meio 

social.  

 

A discussão sobre um determinado modelo educativo avança na direção 

da democratização, a educação é considerada um instrumento da construção 

política, social e individual. Assim, sua amplitude não se deixa encerrar em um 

quadro metodológico fechado, preconcebido, estereotipado.  Isto sem 

mencionar a necessidade que se encontra quando a educação é aquela das 

massas, em geral muito carente, e que se dá em condições desestruturadas de 

trabalho.  Nessa situação, a atuação do professor é um dos principais eixos do 

processo educativo. 
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Individuo 5 
 
FORMAÇÃO: PEDAGOGIA 
FUNÇÃO: PROFESSORA DA EDUCAÇÃO INFANTIL  
 

 

 

Segundo o dicionário Aurélio FALHA, quer dizer errar, cometer erro. No sentido 

pedagógico, está relacionado à omissão do professor em ajudar o aluno nas 

suas dificuldades educacionais. Já as dificuldades de aprendizagens estão 

associadas nos decorrentes aspectos de alteração das estruturas mentais e 

emocionais ou neurológica que se repercutem nos processos da aquisição da 

construção e desenvolvimento das funções cognitivas. O meu processo de 

formação tem me proporcionado momentos de descobertas, através de 

pesquisas e observação do cotidiano escolar. As dificuldades que se 

apresentam são muitas e variadas e o curso de formação de professor quanto 

o superior ficam distantes da realidade da sala de aula, saiu-se dos cursos com 

o diploma na mão, mas sem a noção da realidade dos problemas educacionais. 

Tive a experiência com um aluno que demorou se adaptar ao ambiente escolar, 

o aluno hora se mostrava extremamente carinhoso, outras, demonstrava-se 

irritado e tinha atitudes de agressividades com os colegas e professora. Quanto 

a sua linguagem não era clara e se utilizava de palavras soltas, repetitivas e 

desconexas para se comunicar. Seu comportamento e aprendizado em relação 

à turma ficavam bem abaixo do esperado para a sua faixa etária. Busquei 

ajuda com a equipe pedagógica que acionou os pais. Foi pedido avaliação de 

profissionais da área neurológica e psicológica. Tivemos o retorno e, assim, se 

pôde junto à coordenação refletir esse trabalho, direcioná-lo ao aluno na 

esperança de minimização das suas dificuldades.  

 

 

É preciso uma constante autoavaliação da atividade docente quando se 

considera a realidade das pessoas comuns em processo de aprendizagem, o 

que passa por um entendimento sobre suas concepções de mundo e suas 

transformações, de modo que a transmissão de saberes possa ser realmente 

eficiente. O objetivo aqui é uma pesquisa que possibilite dar visibilidade de que 

os profissionais da área de educação, principalmente professores, devem 
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manter a postura constante de autoavaliação da sua formação e atuação. Isto 

porque uma vez que o movimento de ensino aprendizagem é um processo sem 

fim, a construção do cidadão autônomo deve sempre ser incentivada. A 

educação como processo perpétuo, existirá enquanto o homem tiver vida.  

 

E, assim, é preciso enfatizar que esse profissional da educação, re-

significando sua postura frente à construção do conhecimento, deve constituir 

uma busca de alternativas para ajudar alunos com dificuldades na 

aprendizagem, ao invés de, simplesmente, considerá-los como incapazes. 

É um fato que o fracasso escolar é geralmente apontado como falha do 

aluno.  E como é um lugar comum do discurso pedagógico, seu fim ainda está 

longe de ser alcançado. Ainda assim, muitas possibilidades existem para se 

melhorar esse quadro. Em relação à atuação dos professores, puderam ser 

identificadas três condições importantes a serem buscadas na sua atuação e 

que se descreve ao longo do tempo. 
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Individuo 6 
 
FORMAÇÃO: PEDAGOGIA 
FUNÇÃO: PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA 
 

    

A falha pedagógica caracteriza-se pela omissão do professor em não ajudar o 

aluno com a dificuldade de aprendizagem, mesmo depois de identificá-la, ou 

mesmo a falta de percepção do professor de identificar a necessidade de ajuda 

do discente. Dificuldade de Aprendizagem é o que o aluno apresenta em 

relação à fala, escrita, cálculo mental, raciocínio e percepção fazendo com que 

este tenha pouca ou nenhuma expressividade e baixo rendimento. A minha 

formação possibilitou que eu reconhecesse diversas dificuldades de 

aprendizagens, mas não me forneceu segurança para trabalhar com elas e, 

assim, ajudar o meu aluno. Esse tema é trabalhado de forma superficial e não 

há uma preparação do professor para intervir nos mais variados casos. 

Lecionei para um aluno no 5º ano do ensino fundamental que apresentava 

dificuldades em se concentrar, raciocínio lógico, inscrita incorreta de palavras, 

desordem na escrita e organização de parágrafos. Tentei trabalhar com ele 

acrescentando atividades diversificadas em sua rotina de livre iniciativa e 

atividades dirigidas de acordo com suas necessidades, porém o aluno não 

conseguia prosseguir. Busquei ajuda da equipe pedagógica, foi pedido um 

maior apoio da família, mas o aluno se mostrava apático, desinteressado e com 

nenhuma motivação para aprender. A história de vida desse aluno era muito 

complicada.  Filho de pais separados e omissos, que nunca compareciam na 

escola e o aluno não conseguia atingir os objetivos traçados para ele nas 

atividades propostas. Ao final do ano letivo, o aluno foi reprovado, os pais 

compareceram para cobrar da escola, mesmo tendo feito tudo que estava ao 

meu alcance a culpa da reprovação do aluno segundo os pais foi da 

professora. 

 

 

Pode-se dizer em primeiro lugar, que as alternativas ideológicas que 

viabilizem ao professor uma postura reflexiva da sua prática pedagógica.  Em 
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segundo, propor estratégias que ajudem o professor a se enxergar como 

fomentador do diálogo na relação professor-aluno durante o processo de 

ensino-aprendizagem.  Em terceiro lugar, facilitar o desenvolvimento de uma 

postura crítica na relação professor-aluno. 

 

Essas três premissas não podem ser compreendidas separadamente.  A 

reflexão é importante para que se revejam às posições assumidas na relação 

com os alunos, para que, então, esta relação seja cultivada como um 

verdadeiro diálogo e não um monólogo.   

 

Para que haja um verdadeiro espaço para a crítica, acredita-se que a 

saída para muitos dos impasses da educação hoje estão intimamente ligados à 

atuação do professor, pois “nas condições de verdadeira aprendizagem os 

educandos vão se transformando em reais sujeitos da construção e 

reconstrução do saber ensinado”. (FREIRE, 2005, p. 29).  Este é um fato, deve-

se notar que cabe especialmente aos professores construir. 

 

O contexto apresentado possui fatores que precisam ser pontuados no 

intuito de serem transformados.  Em todos os espaços e tempos, aprendem-se 

comportamentos e regras sociais que são, muitas vezes, impostas pelo poder 

social dominante, e com a educação não é diferente. Os valores e concepções 

que perpassam pela educação ao longo das décadas são processos de 

tensões que geram uma multiplicidade de erros e acertos.  Na angustiante 

ânsia de compreender as mudanças das concepções, muito se especulou 

sobre a aprendizagem do aluno, esquecendo-se do professor que está em sala 

de aula, e por diversos motivos não teve a oportunidade de alcançar as 

mudanças que vem ocorrendo ao longo dos anos na educação. 

 

Nesse contexto angustiante vivido na educação, os gestores da 

educação pouco se dão conta da formação e da atitude política docente que se 

gesta nos professores, que, em confronto com as novas concepções, se veem 

fortemente confrontados e esgarçados. E, em um intuito de autoproteção, 

ferem e são feridos em um cotidiano escolar de uma forma tão silenciosa que 
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não se percebem e não se deixam perceber agentes capazes de 

transformação.  Assim, induzem os seus alunos a um aprisionamento do qual 

ele mesmo é a principal vítima. 

Cabe ressaltar que o próprio universo da educação ajuda a criar mitos 

que aprisionam o professor e acaba por prejudicar o seu trabalho, ou pior, os 

fazem sentir-se reféns da sua própria consciência quando não alcançam o   

objetivo planejado. Zagury (2006) faz o seguinte comentário: mudanças exigem 

base científica.  Sem isso, aparecem mitos que aprisionam o professor.   

 

Percebe-se que umas formações inconscientes dos professores tiveram 

e têm uma grande responsabilidade na formação existente hoje.  Paulo Freire 

(2005) escreveu que não há docência sem discência, onde ensinar exige-se 

rigor, respeito aos saberes dos educandos, criticidade, estética e ética, exige-

se pesquisar riscos, aceitação do novo, rejeição a qualquer forma 

discriminatória, reflexão crítica sobre a prática e reconhecimento da identidade 

cultural.   Nesse ponto, chama-se a descrição acima de “X” da questão 

educacional. 

 

Um professor formatado ou educado em uma concepção de reprodução 

social educacional tem a capacidade de adquirir autonomia profissional?  Tem-

se lido muito a respeito e percebe-se cada vez mais que a práxis é uma 

realidade distante das salas de aula, o que se observam são poucos 

capacitados e muitos formatados pelo poder que aprisiona. “O mestre Paulo 

Freire advertia: é ouvindo o educando, tarefa inaceitável pela educadora 

autoritária, que a professora democrática prepara cada vez mais para ser 

ouvida pelo educando”. (FREIRE, 2005, p. 88).  

 

 

O que Paulo Freire dizia nada mais é do que mostrar a realidade das 

salas de aula, onde os professores necessitam compreender que ressignificar a 

prática de sala de aula é urgente, principalmente, para a busca de autonomia 

profissional, contribuindo para uma transformação no contexto educacional e 

social. Em um tempo onde as relações sociais encontram-se desgastadas e 
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desvalorizadas, em um tempo onde a tecnologia se supera em promover 

comodidade ao homem, isto, a ponto de que a interação social não seja 

fundamental. Falar da relação professor e aluno no processo ensino 

aprendizagem é resgatar a importância da interação e pontuar uma arma eficaz 

e insubstituível para a eficácia da prática ensino-aprendizagem. 

 

O contexto educacional se apresenta hoje de forma alarmante nessa 

interação que necessita ser transformada.  A relação professor-aluno encontra-

se desgastada como relação social e que precisa urgentemente ser resgatada. 

Falar da relação professor e aluno é, antes de tudo, verificar a existência de 

dois protagonistas fundamentais para que a relação aconteça.  Porém, que 

professor é este?  E qual aluno?  Caracterizá-los como protagonistas é conferir 

aos dois papéis interdependentes, de emissores e receptores, determinantes 

para que esta relação seja produtiva e comunicativa. 

 

Ao pensar essa relação, deseja-se enfatizar posturas que interferem de 

forma tanto positiva, quanto negativa.  Existem diversos fatores que interferem 

e permeiam a relação entre professores e alunos, dentre eles destacam-se: 

autoridade, liberdade, leitura, escrita, as virtudes do educador, a identidade 

cultural dos alunos e o respeito a essa identidade.   Alicía Fernandes chamou 

atenção para o papel do professor no exercício de sua função quando disse 

que: 

 

A liberação da inteligência aprisionada só poderá dar-se 
através do encontro com o prazer de aprender que foi 
perdido... Ajudar o aluno a recuperar o prazer de 
aprender é para o professor recuperar o prazer de 
trabalhar aprendendo e de aprender trabalhando. 
(FERNANDES, 2001, p. 27). 

 

Tal conduta pressupõe um estímulo para ambas as partes, assim, 

percebe-se uma atividade cíclica, interdependentes que são nas suas relações 

que culminarão em uma série de atitudes. Atitude é conceituada em psicologia 

como uma “disposição interna para interpretar, sentir e reagir frente a 

determinados objetos, situações e pessoas.” (CARVALHO, 1984, p. 43). 
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Essas atitudes, como atos em potencial, retratam o parecer e se 

transformam em ponto de partida de diversas reações.   A relação entre 

professor e aluno, como outra qualquer, está composta por ações e reações 

dos implicados. Ambos os personagens possuem o papel de protagonistas, no 

entanto, com ações distintas. Ao professor lhe é conferido pela sociedade uma 

positiva autoridade que se não descambar para o autoritarismo lhe auxilia e 

também lhe imprime responsabilidades ao conferir a ele a condição de 

motivador deste relacionamento. Nessa responsabilidade, Perrenoud falou de 

como tornar o conhecimento apaixonante por si mesmo. Vejam: 

 

Essa não é somente uma questão de competência, mas 
de identidade e de projeto pessoal do professor.  
Infelizmente, nem todos os professores apaixonados 
dão-se o direito de partilhar sua paixão, nem todos os 
professores curiosos conseguem tornar seu amor pelo 
conhecimento inteligível e contagioso. A competência 
aqui visada passa pela arte de comunicar-se, seduzir, 
encorajar, mobilizar, envolvendo-se como pessoa. A 
paixão pessoal não basta, se o professor não for capaz 
de estabelecer uma cumplicidade e uma solidariedade 
verossímeis na busca do conhecimento. Ele deve buscar 
com seus alunos, mesmo que esteja um pouco 
adiantado, renunciando defender a imagem do professor 
o que “sabe tudo”, aceitando mostrar suas próprias 
divagações e ignorância, não cedendo à tentação de 
interpretar a comédia do domínio, não colocando sempre 
o conhecimento ao lado da razão, da preparação do 
futuro e do êxito.   (PERRENOUD, 2000, p. 38). 
 

Uma coerência entre o que se diz e o que se faz é premissa para uma 

prática educativa e eficaz.  A prática educativa em que inexiste esta relação é 

um desastre. A contradição entre o dizer e o fazer provoca falta de 

credibilidade no que o educador diz.  Provoca uma indisponibilidade por parte 

do educando em escutá-lo no intuito de pontuar as contradições, porque não se 

pode deixar de valorar a sensibilidade que as crianças têm para perceber a 

incoerência entre o discurso e a prática.  Sendo assim, destaca-se a 

importância do testemunho do educador. Coerência entre o falar e o fazer pode 

ser encarada como uma solidificação do caráter e da segurança do educador 

na sua prática.  A falta de um posicionamento prudente, seguro, com 

disponibilidade de ser justo diante das situações conflitantes ou não, que surge 
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no contexto escolar, pode atrapalhar a dinâmica ensino-aprendizagem. Nisso, 

Perrenoud continuou advertindo que:   

                
... na prática certas atividades são inspiradas pela 
tradição, pela imitação, pelos recursos de ensino. Nem 
sempre são pensados em uma perspectiva estratégica. 
Por vezes, nem mesmo são pensadas. (PERRENOUD, 
2000, p. 48).   

 

Assim, uma pesquisa no dicionário ou uma situação matemática, 

concebidas para levar ao aprendizado, podem tornar-se dispositivas que 

resultem em nada, na ausência de condições suficientes; falta de sentido, de 

tempo, de envolvimento, de regulação. Há necessidade de disponibilidade ética 

e consciente por parte do professor para o desempenho de uma prática ativa, 

lúcida, sintonizada com o contexto no qual está inserido o aluno, para que 

assim, se viabilize uma intervenção positiva na realidade do outro. A 

incoerência entre o dizer e o fazer enfraquece o testemunho do educador. 

 

Existem outros fatores que também podem interferir de forma negativa 

nesse testemunho. Um professor que transparece fraqueza, dubiedade, 

insegurança ao se relacionar como fruto de não assumir sua autoridade em 

sala de aula, testemunha aos seus alunos uma postura negativa.  Por 

conseguinte, usa de sua autoridade de forma castradora, irresponsável, 

impertinente, desequilibrando a relação professor-aluno. Freire ensina que: 

“humildemente, pelo contrário, é bom admitir que somos todos, seres humanos, 

por isso, inacabados.  Não somos perfeitos e infalíveis.”   (FREIRE, 2005, p. 81 

e 82). 

 

Encarar o aluno como sujeito implica situar-se em sua realidade e propor 

condições para que esse aluno assuma o papel de coautor de sua história, 

principalmente, de sua história escolar e, assim, transforma-se em “um sujeito 

capaz de exercer sua própria lógica sobreponha-se quando necessário, à 

lógica do ambiente.” (LARANJEIRA, 2000, p. 44).  Para isso, é preciso atentar 

e refletir sobre o diálogo existente, o mantido e o esperado entre professores e 

alunos. 
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Paulo Freire (2005) destaca a necessidade de se falar ao educando e de 

se falar com o educando. Existem momentos em que a professora assumindo 

seu papel de autoridade, deve dizer o que deve ser feito, estabelecendo limites, 

e providenciando, assim, material para a formação de conceitos como espaço e 

liberdade para o aluno. No entanto, estes momentos precisam estar mesclados 

por momentos onde se fala com o educando.  Falar com educando implica em 

ouvi-lo e, dessa maneira, perceber que diversas situações no cotidiano geram 

lições e promovem aprendizagens. Aproveitar tais situações pode ser um 

facilitador para uma educação contextualizada.  Isto se pode perceber na fala 

de Freire quando ele disse que: 

 

Para que uma educação seja válida, toda ação educativa 
deverá necessariamente ser precedida de uma reflexão 
sobre o homem, e uma análise profunda do meio de vida 
concreta daquele que se quer educar, ou melhor, 
dizendo, daquele que se quer ajudar a se educar. Sem 
esta reflexão sobre o homem, arriscamos a adotar 
métodos educativos e agir de tal modo que o homem 
ficaria reduzido à condição de objeto. Sem análise do 
meio cultural e concreto, corremos o risco de realizar 
uma educação pré-fabricada e castradora para ser 
válida, a educação deverá levar em conta que o fator 
primordial do homem, sua vocação ontológica, é aquela 
de ser sujeito e nas condições em que ele vive, em um 
lugar preciso, em um momento e num certo contexto.  
(FREIRE, 1974, p.37 apud SALTINI, 2002, p.30). 
 

 

Hoje mais do que antes, a escola necessita de um espaço acolhedor, 

um espaço de troca e auxilio na construção da identidade.  A escola e o 

professor necessitam estar atentos e cientes de possíveis vozes que estejam 

aprisionadas no interior de seus alunos. A voz da fome de conhecimento, a voz 

da fome de limites, a voz da fome de afeto, a voz da confissão da dificuldade 

de aprender o que está sendo apresentado. As relações entre alunos e 

professores são complexas, fundamentais, difíceis e devem ser pensadas 

constantemente. 

 

A reflexão sobre a relação entre professor e aluno se faz no intuito de 

evidenciar que esta relação aconteceu ou caminha para acontecer em sua 

totalidade com a questão da dificuldade de aprendizagem teoricamente será 
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mais fácil. O professor que investe nessa relação demonstra estar consciente 

da necessidade de conhecer seu aluno além do texto, além da sala de aula, ou 

seja, o seu contexto de vida e também as condições em que aprendizagem 

acontece. 
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CAPÍTULO IV - Ouvir, Falar, Agir e Amar 

 
A formação humana constitui-se em processos de saberes e 

conhecimentos.  A população de um modo geral amplia suas informações e 

modifica suas concepções na medida em que produz um movimento 

sociológico de significados, prioridades e crenças fazendo com que estes 

processos de conhecimentos e saberes se entrelacem estabelecendo normas 

para a organização cultural, mantendo um elo com a condição de identidade da 

cada ser humano, de acordo com os grupos sociais.  Ao mesmo tempo em que 

o indivíduo busca ser diferente, é parecido com o outro ao investir na igualdade 

de direitos sociais pela liberdade, pela democratização e pelos princípios que 

norteiam a boa convivência para com as demais. 

 

Uma das funções da escola é oferecer ao ser humano a oportunidade 

de pensar, ouvir agir e reagir a fatos e situações do dia a dia com o objetivo de 

proporcionar-lhes condições de ampliar seus conhecimentos e desenvolver-se 

plenamente, preparando-o para o trabalho, utilizando-se dos princípios da 

cidadania. A escola é o lugar de produção do saber por excelência, ou seja, um 

local apropriado para refletir e sistematizar as reflexões, um lugar que propõe 

ao ser humano humanizar-se e, nesse sentido, tornar-se mais humano em 

todos os seus aspectos. 

 

A função que a escola exerce envolve fatores que vão do emocional ao 

profissional, ou seja, envolve gestão de relacionamento entre pessoas.  Com 

isso, sua visão também é o desenvolvimento de um caráter sadio, visando 

melhoria na qualidade de vida em sociedade. A escola deve despertar no 

alunado sentimentos e reações, que deverão ser dialogada, refletida e 

conduzida através de exemplos de vida, procedida de orientações, visando o 

crescimento integral do eu pessoal.  Muito embora se necessite compreender o 

real sentido da escola, o que ela pretende o que oferece e o que tem gerado de 

benéfico na vida de cada indivíduo e, consequentemente, na vida em 

sociedade. Como ator coadjuvante, o professor precisa fazer seu papel de 
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facilitador e mediador do processo ensino-aprendizagem e propiciar meios para 

que os alunos busquem, perguntem, pensem, discutam, analisem e, assim, 

construam seus conhecimentos, exercendo a ação sobre o objeto de pesquisa.  

Só assim, o sujeito poderá ser construtor de suas ações e desenvolver 

competências. A competência, a qual se referiu, é a capacidade de envolver-

se, ou seja, a plasticidade da ação para obter êxito na ação. 

 

 De acordo com conhecimentos anteriores, uma pessoa age sobre 

determinada situação e alcança novos níveis de conhecimento, criando novas 

concepções a respeito do objeto da ação. Nesse sentido, reestruturam-se 

pensamentos, reorganizando e alcançando novas aprendizagens.  Desse 

modo, a ação age sobre o novo, realizando investimentos em esquemas de 

complexidade e chega ao nível de uma aprendizagem eficaz, diferente da 

gestão de uma aprendizagem comum, gerando competência no que faz, 

conforme esclareceu PIAGET: 

 

Esquemas, segundo Piaget, é aquilo que é transferível, 
diferenciado ou generalizável de uma nova situação para 
outra; aquilo que é incorporado em uma ação nova, 
advindo de uma situação passada: “toda aquisição nova 
consiste em assimilar um objeto ou uma situação a um 
esquema anterior aumentando assim esse esquema” 
(1975b:372). Esquema de uma ação é a estrutura geral 
dessa ação “se conservando durante suas repetições, se 
consolidando pelo exercício e se aplicando a situações 
que variam em função das modificações do meio 
(1975b:371). 

                   (APUD PIAGET, 1975 -2006). 
 

Para Piaget, a consolidação do conhecimento que gerou saberes e 

competências, dá-se no processo de interação do um saber prévio do sujeito 

aliado ao contato de uma situação nova e de reestruturações em esquema 

de pensamento para que, desta interação novos saberes sejam construídos, 

conforme os esquemas de assimilação e acomodação (PIAGET, 2006), 

Somente assim, o ser humano poderá ter a oportunidade de aprender em 

seu meio histórico cultural, na relação do indivíduo – sociedade, sendo 

capaz de construir competências.  
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A aprendizagem se dá na interação do sujeito com o meio e seus 

fatores histórico-sociais, agindo e reagindo sobre o objeto a ser investigado.  

Sobre este objeto o indivíduo elabora seu pensamento em esquemas de 

aprendizagem, constituindo assim, significado simbólico daquilo que se 

espera aprender. Para Zabala, aprender é uma atividade mental, conforme 

esclareceu:  

 

Aprender significa elaborar uma representação pessoal 
do conteúdo objeto da própria aprendizagem, fazê-lo 
seu, interiorizá-lo, integrá-lo nos próprios esquemas de 
conhecimento. Esta representação não inicia no zero, 
mas parte dos conhecimentos que os alunos já têm e 
que lhes permitem fazer conexões com os novos 
conteúdos, atribuindo-lhes certo grau de significância.              
(ZABALA, 1998, p. 98). 

 

Para que aprendizagem aconteça de fato é preciso que o aluno seja 

sujeito de seu próprio conhecimento. No entanto, o aluno precisa investigar, 

exemplificar, experimentar, testar, relacionar e comparar, ativando com isso, 

sua elaboração de processos mentais para relacionar os objetos e lhes 

atribuir significados. 

 

São vários os fatores potencializadores de uma aprendizagem 

significativa. Um dos principais fatores que proporcionam o interesse dos 

alunos é o objeto de aprendizagem estar de acordo com a sua realidade, 

como o objeto de pesquisa será apresentado, se de maneira lúdica ou rígida 

dependerá todo um esforço mental e cognitivo dispensado a novas 

aprendizagens.  Dentro deste pensamento, gestão de competência consiste 

em como  a  aprendizagem  será  significativa  e  utilizada  pelo indivíduos 

em em novas elaborações do processo de aprendizagem.   

 

Segundo Perrenoud, a aprendizagem é entendida como transferência 

de conhecimento, sem que a pessoa fique presa ou limitada a isso. SILVA 

reafirma isso quando citou que: 
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As competências utilizam, integram ou mobilizam 
conhecimentos, isto é, a competência é a expressão da 
relação entre pensamento e ação, por exemplo, no 
momento em que um sujeito se confronta com situações 
reais da vida imagina como interagir com ela e recorre a 
saberes previamente adquiridos ou construídos na 
própria ação.  (SILVA, 2008, p. 87). 

 

Sendo assim, pode-se afirmar que a dificuldade de aprendizagem 

desequilibra a relação entre professor e aluno, uma vez que no caso da 

aprendizagem escolar esta interação torna-se prioritária, embora não seja a 

única. Qualquer desequilíbrio existente nessa relação provocará reflexos 

imediatos no processo de aprendizagem. A dificuldade em aprender pode 

assumir tanto o papel de fator causal quanto de conseqüência dessa 

desarmonia relacional. 
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Individuo 7 

Depoimento Auxiliar de Classe (texto original conforme fala) 

Estudante do 4º período em Pedagogia 

 

Entrei na escola no chamado Jardim da infância, fui criada por minha avó 

paterna e minha tia, quando criança, sempre fui muito tímida e gostava de 

brincar sozinha. E foi por este motivo que acharam que, entrando na escola, eu 

iria melhorar, eu teria contato com outras crianças. Mas foi ao contrário entrava 

na escola muda e saia calada, não falava com as professoras e nem com os 

colegas. Eu tinha vergonha, achava que ninguém gostava de mim. Todos os 

colegas tinham mãe e a minha tinha ido embora e a professora não conversava 

comigo, eu lembro que me sentia muito infeliz na escola. Eu não chorava, mas 

tinha vergonha até de pedir para ir ao banheiro e aí quando via eu fazia minhas 

necessidades ali mesmo e quando isso acontecia a professora brigava muito 

comigo. Um dia me mudaram de sala e eu fui parar na classe de criança com 

problemas mentais.   

Eu fiquei cinco anos estudando nesta classe sem responder a nada e sem  

falar. Na escola, achavam que eu era muda e quando falava com minha avó 

ela dizia: ela fala sim, ela conta tudo o que acontece aqui. Ela é muito tímida 

mais é ma criança normal.  Certo dia chegou uma tia nova, contou historinha, 

cantou e brincou de se esconder. Nesse dia, eu não brinquei, mas ela levou 

todos para lavar as mãos e ir ao banheiro. Parecia que ela adivinhou, eu estava 

com vontade de fazer xixi. Ela sempre levava agente no banheiro, ela 

conversava com agente fazia carinho e eu peguei confiança nela e comecei a 

responder as perguntas e brincar com os colegas e ela.  

Ela tinha um cabelo bonito e deixava eu mexer nele. Um dia ela falou menina, 

você é muito esperta, você não pode ficar aqui, você tem que ir para a sala de 

criança normal. Aos poucos ela foi me convencendo que era melhor eu ir para 

outra sala, que ela ia conversar com a tia e ela ia ser minha amiga e que eu 

podia visitá-la quando sentisse saudade. Não foi fácil: mas fui e sempre antes 

de ir para a sala dela, passava na minha sala conversava comigo, me 

abraçava. Com o tempo, minha história foi mudando e fiz todo um processo 
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escolar sem maiores atropelos. Hoje sou estudante de pedagogia e espero 

ajudar meus alunos, olhando sempre as necessidades individuais de cada uma 

delas. Percebo que me faltava, na realidade, era me sentir amada  e quando 

percebi isso, minha história mudou.   

 

 

Com o crescente índice de aprendizagem e fracasso escolar, caminha o 

desejo de minimizar e/ou prevenir tais problemas. Inúmeras iniciativas de 

pesquisa, propostas de trabalho, surgem visando ofertar sua contribuição para 

essa minimização.   A proposta apresentada neste trabalho nasceu do desejo 

de engajar-se nessa contribuição. Esta proposta está focada no professor, por 

acreditar que ao se investir na mudança de visão dele, consequentemente, a 

qualidade da atenção que há hoje sobre o aluno mudará. 

 

Quem é, afinal, o bom professor? O que é uma boa aula? Como ter 

relações de ensino-aprendizagem frutíferas? Como ter relações saudáveis com 

os alunos? Pode-se lembrar de que a formação inicial do professor desenha-se 

em fatores culturais e sociais como ainda incidem do ponto de vista da 

constituição de cada docente as condições de suas histórias pessoais. 

 

O professor não pode perder de vista a tarefa de 
formação de um ser humano crítico e capaz de 
intervenções na realidade, que participe da sala de aula 
na direção de identificação de seus processos de 
consciência: quanto à realidade social, à prática da 
escola, à consciência de si mesmo. O professor não 
pode ainda perder de vista a identificação e a 
aprendizagem de mecanismos que lhe possibilitem 
superar responsável e criticamente a alienação 
decorrente do movimento do cotidiano, para que este se 
constitua em... referência imprescindível para a 
construção da consciência crítica. (PLACCO, 2002, p. 16 
apud PLACCO, 1994, p.115). 
 

 

Esta proposta de trabalho vai buscar acolhida nesse atual movimento de 

construção de uma prática reflexiva.  Ao analisar-se o contexto mundial que, 

caminhando para a globalização, exige maior qualificação como fatores 

necessários para o aumento da produção, vêem que consiste em uma doce 
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ilusão.  Pensar que tais ventos não soprariam no contexto educacional. A 

corrida desenfreada pela melhoria da qualidade da prestação de serviços, 

embora carregue sua forte e devastadora essência capitalista, pode, com 

prudência lealdade e respeito, ser utilizada no meio. Entende-se que o 

professor não pode construir seu saber fazer senão a partir de seu próprio 

fazer, realizando um processo de reflexão constante, confrontando a realidade 

escolar com a realidade dos referenciais educacionais, de modo a priorizar as 

situações da problemática da dificuldade de aprendizagem. 

 

A dificuldade de aprendizagem hoje assume o papel de critério seletivo 

promovendo uma classificação em alunos aptos e inaptos.  Os novos ventos de 

gestão escolar são motivadores para pensar e construir coletivamente um 

planejamento estratégico que vise a otimização dos resultados qualitativos e 

quantitativos. 

        

Assim como não se pode entender um processo a partir 
do aprendente, sem recorrer ao ensinante, tampouco 
poderíamos diagnosticar um problema de aprendizagem 
sem incluir a instituição escolar. (FERNANDEZ, 1991, p. 
26). 

 

Tudo isso motiva a pensar-se estratégica e coletivamente, em um intuito 

de aperfeiçoar os resultados apresentados pela escola.  Isso significa trabalhar 

na ação e reflexão da prática para diminuir a incidência das dificuldades de 

aprendizagem e do fracasso escolar, buscando propiciar aos alunos um 

ambiente educacional produtivo, provedor de experiências e aprendizagens.  

 

A proposta de trabalho aqui apresentada, baseia-se em quatro verbos 

que denotam no contexto educacional, ações contundentes e desafiadoras 

quando objetivam uma contribuição para o sucesso escolar. São verbos: ouvir, 

falar, agir e amar. Verbos motivadores das quatro etapas deste projeto.  Etapas 

que coexistem e se retroalimentam.  Tais etapas serão descritas a seguir. 

 

Ouvir: a construção de um espaço de reflexão e participação, ouvir significa 

perceber, entender pelo sentido da audição.  Significa ainda, dar ouvido às 

palavras de alguém.  Tomar em consideração, atender a alguém. Nesse 



 
111 

 

 
 

sentido, a primeira etapa assume um caráter prático no fato da promoção de 

um espaço para que professor, aluno e todos que intermediam essa relação 

sejam ouvidos e possam ouvir. 

Num relacionamento reflexivo entre professor e aluno, o 
professor não pede ao aluno que aceite a autoridade do 
professor, pelo contrário ele pede que o aluno suspenda 
a descrença nessa autoridade, reúna-se ao professor na 
investigação, naquilo que o aluno está expericiando. 
(LIBÂNEO, 2002, p. 28). 

 

Há a necessidade da criação de um espaço reflexivo-prático, além de 

participativo. Professores, alunos, família e demais componentes do contexto 

escolar se encontrando para um diálogo no que diz respeito à dinâmica do 

funcionamento escolar, a metodologia do ensino incluindo a linguagem 

utilizada. 

  

As discussões sobre a formação docente trazem a reflexão dois 

contextos do espaço escolar.  Primeiro, o espaço de formação do professor no 

âmbito do currículo do curso de sua formação, e depois, o espaço de sua 

prática docente em sala de aula que acaba sendo desconsiderada e 

desqualificada.  

 

No entanto, segundo Joanir (2004), é no espaço da sala de aula que se 

gesta o professor, é nesse espaço que o professor aprende a “ser professor”.  

E para que essa compreensão se efetive é necessário que o diálogo possa 

nascer em um espaço de liberdade e respeito, quebrando alguns paradigmas a 

tantos anos usados na reprodução de um saber que aprisiona e silencia tantos 

aos educando quanto aos educadores. Paulo Freire (2005) chama para a 

tomada de consciência de uma abordagem dialética na construção do 

conhecimento, onde ação e reflexão da prática pedagógica se efetivem 

constantemente, no contexto escolar, entre todos os envolvidos.  

 

Ao discutir metodologias e outros funcionamentos do contexto escolar 

poder-se-á identificar os problemas, assumir a função de provedor de ideias e 

assim contribuir para uma mudança efetiva nos espaços em que se dá a 

aprendizagem escolar. Isto, além de conhecer e compreender os níveis de 
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compreensão dos envolvidos na situação da dificuldade de aprendizagem, 

colaborando na solução de situações conflitantes. 

 

Como responsáveis pela formação intelectual, afetiva e 
ética dos alunos, os professores necessitam ter 
consciência das determinações sociais e políticas, das 
relações de poder implícitas nas decisões 
administrativas e pedagógicas do sistema e de como 
elas afetam as decisões e as ações levadas a efeito na 
escola e nas salas de aula.  (LIBÃNEO, 2009, p. 297). 

 

O conhecimento de grande parte do professorado sobre dificuldades de 

aprendizagem foi construído a partir das consequências que este professorado 

sofreu, com a presença destas dificuldades. Sendo assim, caminha-se para 

outra faceta deste projeto, outra etapa que precisa acontecer 

concomitantemente à primeira aquela do enriquecimento científico, com o 

objetivo do aumento de consistência da prática pedagógica. 

 

Falar: fundamentação da prática pedagógica, esta etapa se caracteriza pelo 

verbo falar, que dentre tantas coisas significa o ato de expressar, de discorrer 

sobre um assunto, revelar, descobrir, exercer influência e talvez o mais mágico 

de todos os significados, ensinar. Nesta atmosfera, constrói-se uma etapa 

muito importante: professores de professores, falando para professores-alunos.  

Esta etapa é a fundamentação cientifica da prática. 

          
A teoria desvinculada da prática é tão somente 
verbalismo. A prática desvinculada da teoria é tão 
somente ativismo.   A teoria se fundamenta na prática e 
esta há de estar norteada pela teoria ou estaremos 
jogando fora a experiência anterior, a história de nossos 
antepassados. (LARANJEIRA, 2000, p. 40). 

 

A formação do professor necessita mais do que um 
curso preparatório, pois a bagagem de conhecimento 
com ele sai de um curso de formação inicial será sempre 
insuficiente para desempenhar sua tarefa em sala de 
aula. (WEIZ, 2001, p. 118).  
 
 

Quando o professor acredita que sua tarefa é simplesmente transmitir 

conteúdos, esta afirmação o limita dentro de um universo que, sem dúvida, aos 

poucos será extinto. A busca para superar a dificuldade de aprendizagem é 

buscar “promover o diálogo entre a atividade de ensino do professor e atividade 
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de aprendizagem do aluno.” (WEIZ, 2001, p. 17). Muitas vezes, o aluno que se 

tem não é o aluno que se quer, no entanto, é o que se tem.   

 

Tratar o aluno desta ou daquela maneira, reflete uma 
concepção de homem. Esta se define como pressuposto 
de uma concepção de aprendizagem, a qual, por sua 
vez, implica na constituição de uma concepção de 
ensino. (LARANJEIRA, 2000, p. 33). 

 

Ao encarar a dificuldade de aprendizagem como fator de desequilíbrio 

da relação entre professor e aluno, vê-se que este professor por não saber lidar 

com o aluno que apresenta tais dificuldades, pode interpor-se de forma 

inadequada no processo de ensino-aprendizagem desse aluno. 

 

Fazemos apontamentos em silêncio, com o olhar 
centrado no professor e com o nosso corpo quieto, 
aderindo à cadeira... Uma só voz, um só rosto... Esta é 
uma cena que se repete invariavelmente em nossa 
história como 'aluno'. Essa matriz encarnada em nosso 
corpo omite saber e a potência de nosso aprendente. 
Para autorizar-nos a ensinar, devemos nos fazer 
autores... Acreditar em nós. Olhar o valor que tem o que 
fazemos, apropriar-nos da singularidade que 
possuímos... Fazer-nos autores de nossos 
pensamentos. Hoje em dia, fala-se muito sobre a 
necessidade de capacitação docente. Todavia, muito 
pouco se fala e se reflete sobre como o docente e as 
instituições se capacitam e como são seus espaços de 
formação. (LUGONES apud FERNANDEZ, 2001, p. 29 e 
30). 

 
 

Capacitar o professor oferecendo a ele condições de repensar a sua 

prática, condições de aumentar o seu conhecimento sobre o aspecto 

sociopatológico das dificuldades de aprendizagem, é oferecer condições para 

que ele se equilibre em sua vivência educacional. Um corpo de professores 

embasado e com capacidade de abstração, reflexão e inovação em sua prática 

transforma-se em um provedor diferenciado de experiências para o alunado. 

 

É preciso colocar o saber docente em voga.  “O professor, enquanto 

aluno, foi vítima da escola da primazia da memória e de um conceito de 

disciplina que erroneamente a tornava como representada pelo silêncio.” 

(LARANJEIRAS, 2000, p. 45). 
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Sejam-se desafiados a promover um alunado que assuma o papel de 

sujeito, com isso acontecerá sem antes se transpor a condição de objeto 

assumido pelo professor? Sejam-se desafiados a promover um espaço onde o 

sujeito, ciente e conhecedor de suas possibilidades atuem e se supere apesar 

das dificuldades. Como isso, acontecerá sem se propor um espaço para que o 

professor experimente tal realidade?  Não se pode esquecer que só se aprende 

o que se vivencia se não se vivenciar, como o professor poderá ensinar? 

Oferecer ao corpo docente a oportunidade de se apaixonar por assumir a 

condição de sujeito é condição primordial para que este se enverede na 

desfragmentarão entre teoria e a prática.  E, logo, assuma através de um 

processo de provisão de conhecimento e reflexão, o domínio do seu ambiente, 

domínio esse refletido em uma prática diferenciada e estimuladora. 

 

O diferencial desse programa de capacitação está em uma proposta de 

oferecer ao professor, através da reflexão de sua prática e fundamentação 

científica, a condição de sujeito na questão do ensino-aprendizagem e suas 

dificuldades.  

 

Diferencia-se por ser uma proposta de que todos os temas 

selecionados para serem abordados, sejam expostos dentro de uma 

metodologia adequada para ser aplicada no contexto real, à sala de aula. 

Assim, além de prover ao professor conhecimento e mudança de sua condição, 

providencia-se a experiência ao professor para que seu aluno, parte implicada 

nessa relação, também tenha a oportunidade de se deslocar da posição de 

objeto para a condição de sujeito, um dos principais objetivos. 

 

Agir: transformação da prática pedagógica, A terceira etapa caracteriza-se pelo 

verbo agir que dentre tantos significados pode ser entendido como efetuar ou 

praticar algo na qualidade de agente.  Esta etapa se apresenta com ares de 

conseqüência das demais. 
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A presença de um espaço para pensar e liberar inquietações, aliado a 

um espaço de providência científica para a prática necessita ser solidificado 

através de ações cotidianas. A otimização do ambiente educacional é a terceira 

etapa.  Ou seja, se a reconstrução do olhar do professor está nas duas 

primeiras etapas, providenciar um olhar diferenciado para o aluno.  Está nessa 

3ª etapa.  

 

Para isso, o aluno portando dificuldades de aprendizagem ou não, 

agora, assume o papel de co-autor de uma nova realidade.  Logo “formar um 

professor técnico e politicamente competente, significa formar um professor 

que integre, em sua atuação, conhecimentos, habilidades, crenças, valores, 

emoções e comprometimentos.” (ALVES, 2004, p. 45 e 46). 

 

Essa realidade significa um ambiente educacional transformado pelas 

etapas anteriores.  Identificar as ações  práticas  que  surgem  nesse  ambiente 

é certificar-se de que houve a construção do conhecimento, afinal a 

aprendizagem gera transformação. Essa etapa se propõe a desenvolver a 

visão de que o ambiente educacional deve se transformar em alvo para a 

prática, com o objetivo de facilitar o processo ensino-aprendizagem, 

identificando e trabalhando as tais dificuldades. O desafio é construir um 

ambiente, onde o aluno integre seu passado vivenciando o presente e tenha 

esperança em projetar o futuro, promovendo sempre a possibilidade de que ele 

se autoavalie. O professor mais seguro apossa-se da relação com o seu aluno 

no sentido de que esta se constitua para que o aluno se recoloque, ou seja, 

que a partir do outro re-signifique suas posições e dificuldades. 

 
É na dinâmica da impressivilidade, do inesperado, 
presente nas formas de apropriação, consumo e 
participação dos alunos em atividades e conteúdos 
apresentados na sala de aula por professores, bem 
como os fios por eles traçados e articulado nesse 
processo para a execução das propostas de trabalho, 
que encontramos a noção de táticas, em que todos os 
envolvidos aprendensimam de forma recíproca tornando-
se, por assim dizer, praticantes. (PACHECO, 2004, p. 44 
apud CERTEAU, 1994). 

 
 

 



 
116 

 

 
 

Tal afirmativa refere-se ao fato de que o aluno agora não assume um 

papel de protagonista solitário.  A partir de agora enxergar uma coatuação 

como propriedade de uma relação equilibrada é a base dos processos 

desenvolvidos. 

 

Esta reconstrução do papel do professor, oferecendo a ele a 

possibilidade, como sujeito, de não se esconder atrás da dominação na sala, o 

instrumentalista para uma atuação solidária, embasada em conhecimento, mas 

também em afetos. Fala-se aqui de um professor que passa a enxergar as 

dificuldades de aprendizagem e a sala de aula não como um problema 

insolúvel, mas como um desafio agora mais mensurável. 

 

Amar: a promoção de saúde emocional para alunos e professores, falar sobre 

o afeto é reportar-se ao último verbo motivador deste projeto.  O verbo amar.  

Último não seria propriamente a colocação para apresentá-lo, mas ao 

relembrar o velho dito  popular,  que   alerta   que  os  últimos  serão  os  

primeiros, Percebe-se que esta etapa não dá o direito de ser a primeira, antes 

de tudo ela está permeada e ativa em todas as demais. Entende-se como já foi 

relatado que a questão afetiva em nada se permite afastar da questão 

aprendizagem, segundo Antunes:   

Neste tipo de aprendizagem, quem ensina jamais é 
quem repete uma informação, mas quem se utiliza das 
informações presentes no meio social para estimular 
novas formas de conhecimento.  Por isso a construção 
do afeto não pode esperar.  (ANTUNES, 2003, p. 40).  

 
 

Tal afirmativa denuncia a necessidade de se viabilizar um ambiente 

escolar que tenha uma preocupação em providenciar saúde emocional para o 

alunado.  Este fato, que já está evidenciado em muitas falas, sem dúvida 

alguma, é necessário propiciar um ambiente favorável à aprendizagem. É aqui 

que se trabalha a autoestima, a confiança, o respeito mútuo, a valorização do 

aluno, sem, contudo, esquecer-se da importância de um ambiente desafiador, 

ou seja, que mantenha um nível aceitável de tensões e cobranças.   
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É preciso pensar na necessidade de possuir um ambiente que solicite 

reações e posturas do indivíduo, principalmente o indivíduo com dificuldades 

de aprendizagens.  Garantir a saúde emocional deste é lhe apresentar com 

clareza as suas dificuldades, ressaltando-lhes as suas facilidades e desafiá-lo a 

superação de limites.  Um ambiente sem desafios, que não cause nenhum tipo 

de ansiedade, pode ser tão danoso ao desenvolvimento quanto um ambiente 

sem tensões. 

 

É necessário desenvolver um olhar sistêmico para o aluno, é 

necessário enxergar que este aluno se constrói além de números, mas, isto 

sim, dentro de experiências e vivências que o concebam em atividades de sala 

de aula. 

 

Se a busca de um olhar diferenciado para o aluno, levando em conta 

sua saúde emocional vem sendo  amplamente  trabalhada,  no  entanto,  esta  

etapa da proposta de atuação não se atém somente ao aluno.  Com o intuito de 

não se perder a ótica relacional aluno-professor, é válido se pensar em atitudes 

que promovam a saúde emocional do professor. 

 

Assim, o professor como pessoa e como profissional, 
engajado com seus pares no trabalho coletivo, só pode 
ser compreendido como pessoa em processo de 
construção, que depende das relações interpessoais. A 
construção da identidade do professor é, portanto, uma 
história de relações com outros, constituída pelas 
interações face a face e por relações interpessoais mais 
amplas. (SILVA, 2002, p. 79). 

 

 

Perrenoud (2000) falava da docência como uma profissão relacional 

complexa, em que a pessoa inteira era mobilizada.  Esta afirmativa denunciou 

a necessidade de se atentar para a promoção de saúde emocional não apenas 

do aluno, mas também do professor. Sendo assim, é preciso se propor um 

programa de valorização profissional, que vá além de um espaço de 

capacitação. Esta etapa visa promover um espaço onde esse professor possa 

entrar em uma ou várias relações que promovam evolução.   
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É importante a criação de um espaço onde possa se desenvolver 

oficinas para saúde vocal do professor palestra com psicólogos, nutricionistas, 

profissionais que venham enfatizar, valorizar esse, eu, que muitas vezes se 

dilui entre tantos outros. Vale ressaltar que a medida estratégica, e não muito 

dispendiosa, é o investimento no espaço denominado, sala  dos professores.  A 

remodelação desse ambiente, que, muitas vezes, se restringe a uma garrafa de 

café e mesas para arrumar diários de classes, precisa acontecer.  

 

Propor uma sala de professores com recursos, com uma decoração que 

valorize o professor, com textos, figuras e frases de efeito, presas aos murais 

como objetivo de lhe imprimir algo bom é bastante relevante.  

 

Dentro das viabilidades, por exemplo, colocar um computador com 

acesso à internet para que o professor possa usufruir seria algo interessante.  

Promover o diálogo entre os profissionais e a direção, dando a esses 

professores o direito de se colocar, levando-se em conta os princípios 

democráticos, é extremamente pertinente. Investir no bem estar do profissional, 

com medidas e ajustes para que se sinta bem no local onde está é, sem dúvida 

alguma, um foco da administração moderna, que entende ser isso um ponto 

determinante no processo de interação saudável entre os sujeitos. Em uma 

relação onde alunos e professores se sintam emocionalmente saudáveis pode 

se transformar em um trampolim para deslanchá-los de forma eficaz nesse 

processo ensino-aprendizagem em um programa de superação das 

dificuldades de aprendizagens. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pensar educação significa pensar na história da construção do sistema 

educacional do Brasil desde a chegada dos primeiros educadores até 

atualidade. È pensar nas políticas de formação dos profissionais da educação e 

consequentemente nos compromissos com  a educação, é pensar nos 

caminhos das relações em que se permeiam os objetivos educacionais, os 

processos, a execução e a linha de ação de um trabalho pedagógico que vão 

demonstrar a metodologia trabalhada e consequentemente os resultados 

obtidos. Dentro desse resultado, chamou-se a atenção para as políticas das 

relações interpessoais e da saúde emocional. 

 

Trabalhar com pessoas é acima de tudo poder compreender todas as 

interações do relacionamento humano sua racionalidade e compreender suas 

ações tanto comportamental, psicológica e emocional como características 

únicas e inerentes a cada ser humano na sua individualidade. É também poder 

reconhecer as diferentes personalidades e trabalhar com base na ética 

humana, tendo como referência o pensamento cristão reformado, o que 

significa compromete-se, por meio do ensino com questões que afetam o 

desenvolvimento do homem integral buscando um equilíbrio das emoções que 
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irá se expressar no compromisso de um trabalho que visa minimizar as 

dificuldades de aprendizagem. 

 

Nesse contexto, pensar o ensino é pensar em todas as relações que 

permeiam o ato de ensinar, considerando todas as etapas das políticas 

educacionais, gestado em cada profissional de ensino, e que 

consequentemente se embocará na sala de aula. 

 

Considerando que é na superação das frustrações relacional e 

psicossociais que professores e alunos poderão vislumbrar um novo caminho 

que facilitará a construção de uma dialética saudável que promova reflexão, 

interação e ação entre os pares. Este trabalho culmina na proposta baseada no 

investimento da relação professor-aluno com base em princípio cristão 

reformado e ousa indicar estratégias que vise minimizar ou prevenir as 

dificuldades de aprendizagem no contexto escolar. Oferecendo alternativas que 

viabilizem ao professor uma postura reflexiva da sua prática pedagógica em 

relação à sua formação e, ao mesmo tempo, propor estratégias que possam 

ajudar ao professor enxergar-se como um agente transformador na dialética do 

Processo ensino-aprendizagem dentro de uma perspectiva da Educação Cristã 

reformada.  

  

Os primeiros anos  foram  desespero;  eu  não  queria, 
não    sabia ensinar,  sequer  dominava  os  conteúdos  
que deveria ensinar. Porém aos poucos, fui sendo 
contagiada pelo prazer de presenciar o processo pelo 
qual meus jovens passavam do não saber para o 
saber... Na prática, eu também fui aprendendo com 
meus alunos, com os colegas, com a supervisora... me 
dei conta de que aprendera  a  gostar  de   ensinar... 
sabia   ensinar porque  conseguira aprender com 
aqueles a quem ensinava.  (ALVES, 2004, p. 61 e 62). 
 

 
 

Tal investimento no professor possuirá reflexos diretos no aluno, 

propiciando que este assuma sua condição de sujeito que além de ouvir, 

poderá falar sem culpa e enxergar-se frente às suas dificuldades e encontrar 

espaço para superá-las. A valorização do indivíduo, o avanço tecnológico, o 

aumento da produção científica como fruto de uma política de sistematização e 
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valorização das práticas pedagógicas tem contribuído para que haja um espaço 

de reflexão que subsidie uma ação eficaz e consciente da prática pedagógica 

na dificuldade de aprendizagem. 

 

Por outro lado, as dificuldades de aprendizagem se retroalimentam de 

todo processo de empobrecimento das relações sociais que irá interferir 

diretamente na saúde emocional de cada indivíduo. 

 

 A massificação escolar promove a diminuição do acesso a uma 

educação que suscite em indivíduos críticos, reflexivos e atuantes no contexto 

social, Freire dizia que “esta  é  a  razão  por que  não é possível o diálogo 

entre os que querem a pronúncia do mundo e os que não querem; entre  os 

que negam  aos demais o direito de dizer a palavra e os se acham negado 

deste direito.”  (FREIRE, 2005, p. 91).  

Buscar-se-á dialogar com autores citados e outros que tratam  do 

assunto abordado na pesquisa, dentro de uma perspectiva da visão cristã 

reformada, busca-se nesta pesquisa científica trabalhar com autores que 

abordam o tema em pesquisa para que possa respaldar os estudos e que 

ajude no desenvolvimento da pesquisa e apontem direções que possam 

minimizar os conflitos de relações interpessoais entre docentes e discentes no 

processo educativo e que promova a saúde emocional. Freire, Linhares, Grossi 

e outros abordam questões de grande relevância no trato com o outro.   

                                                                                                                               

 Dentro de todas as fragilidades das relações interpessoais, 

consideraram-se de extrema relevância os estudos de Vigostky, segundo ele 

(1998) o desenvolvimento pleno do ser humano depende do aprendizado que 

este recebe em um determinado grupo cultural, a partir da interação com 

indivíduos no seu meio.    Esse aprendizado pode ser o dinamizador e o 

facilitador capaz de diminuir as distâncias entre os pares envolvidos no 

processo educacional.  

 

 Existem fatores que interferem nessa relação dentre outros destacam; 

autoridade, liberdade, escrita, leituras e o respeito à identidade cultural do 
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outro.  A relação professor-aluno, como qualquer outra está composta por 

ações e relações onde ambos são personagens que possuem o papel de 

protagonista, no entanto, com ações distintas. 

 

 No trabalho, também se aborda a relação entre aprendizagem e 

desenvolvimento cognitivo, utilizando a perspectiva Piagetiana; trabalha-se a 

valorização da cultura na relação do desenvolvimento e aprendizagem 

dialogando na visão vigostiquiana. Levantam-se considerações pertinentes do 

autor Paulo Freire em uma visão “bancária” da educação sobre dificuldades de 

aprendizagens, Freire (2005) disse que na visão bancária da educação o 

“saber” é recebido dos que se julgam ser sábios. A rigidez dessas posições 

nega a educação e o conhecimento como Processo de busca.  

 

 Entende-se que a problemática da aprendizagem é uma realidade 

alienante imobilizadora que perpassam por fatores que vão além da sala de 

aula, porém, não se pode desconsiderar sua existência no campo educacional. 

Portanto, é no fracasso da escola que não sabe ensinar que são fabricados 

alunos com dificuldades de aprendizagem. Fernandes (2001) chamava atenção 

quando dizia que a liberação da inteligência aprisionada só poderá dar-se 

através do encontro com o prazer de aprender que foi perdido por ambos os 

envolvidos  no processo de aprendizagem.  

 

 Lança-se mão nessa pesquisa também da saúde emocional, como um 

caminho para o desejo de aprender. Nisso se reportava Taille (1992) quando 

ele dizia que para Piaget a afetividade é a mola propulsora das ações do 

indivíduo e a razão estar sempre a seu serviço. Busca-se dialogar com autores 

citados e outros que tratam do assunto abordado na pesquisa. 

       

Os seres humanos diferem uns dos outros em vários aspectos como a 

inteligência, as habilidades, os esquemas de conhecimento que empregam as 

estratégias de aprendizagem, os interesses, as expectativas, as motivações e 

todos esses aspectos incidem sobre os processos de ensino-aprendizagem de 

forma distinta e particular para cada aluno. 
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Diante da gama de estimulação e informação em que as crianças estão 

expostas atualmente, não é possível mais que a escola pretenda impor 

conteúdos prontos e acabados, esperando apenas que as crianças assimilem 

conteúdos da forma como se trabalha. 

 

Um olhar diferenciado para o processo de ensino-aprendizagem deve se 

comprometer, com a satisfação interna da criança na realização das propostas, 

buscando desenvolver a autonomia, a melhoria de sua autoestima, a sua 

saúde emocional, o conhecimento e valorização de suas potencialidades, ou 

seja, providenciando ao mesmo tempo, ser sujeito e atuar ativamente na 

construção de sua história. 

 

Essa relação se constitui numa possibilidade para que a criança se 

recoloque e, a partir deste professor, dessa interação, adquira novos 

significados e possibilidade de superar suas dificuldades em aprender. 

 

Entra em destaque o professor que não pode se despir de seu papel de 

parceiro enquanto é o condutor, contudo, em todo tempo, é aquele que cujo 

objetivo é promover e, muitas vezes, ressignificar experiências e conteúdos 

que além de desencadear aprendizagens, minimiza e supera as dificuldades 

em aprender.  Para isso, é necessário se instrumentalizar. 

 

Há necessidade de se ter um professorado capacitado, conhecedor dos 

meandros dos processos de desenvolvimentos e ensino-aprendizagem, além 

de todas as vertentes que perpassam por esses eixos, principalmente, as 

dificuldades de aprendizagem.   

 

Tal necessidade surge do clamor de um alunado que, ao sofrer as 

dificuldades do não aprender, depara-se com professores que por falta de 

conhecimento, assumem posturas arcaicas e excludentes vivenciadas ao longo 

dos anos. Promover espaço para que se comuniquem, promovendo condições 

para que professores se capacitem, motivando a implementação de estratégias 
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para contribuir na saúde emocional desses indivíduos que ao assumirem a 

condição de sujeitos, entendam a sua responsabilidade de construção de um 

ambiente que favoreça a todos os que possuem e os que não possuem 

dificuldades em aprender. 

 

Há um contexto social, educacional, ambiental e político provedor de 

dificuldade e de desajustes na relação entre professores e alunos.  Professores 

e alunos são reflexos desse contexto. Acovardar-se e recuar diante dessas 

dificuldades, é promover a manutenção desse quadro. É preciso agir. Tratar o 

aluno, e, por extensão, o professor dessa ou daquela maneira, reflete uma 

concepção de homem, de retrato da realidade e de esperança. É tempo de 

demonstrar esperança através de atitudes práticas e embasadas que 

transformem não o futuro, mas o presente. 
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INSTITUTO PRESBITERIANO DE CABO FRIO 
IPCF 
 

REGIMENTO ESCOLAR 
 
 

TÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
CAPÍTULO I 

Da Denominação 
 
Art. 1º-   O Instituto Presbiteriano de Cabo Frio, com sede na Rua Estocolmo, nº 6, 
Jardim Olinda, no município de Cabo Frio, tem como Entidade Mantenedora a APEB- 
Associação Presbiteriana de Ensino e Beneficiência, CGC 39.531.561/0001-52, e é uma 
Unidade Escolar que compõe a Rede Particular do Estado do Rio de Janeiro, e como tal 
funciona na forma das legislações Federal e Estadual pertinentes. 
 
Parágrafo único: Inicialmente denominado Instituto Educacional Presbiteriano – IEP, 
passou a denominar-se Instituto Presbiteriano de Cabo Frio – IPCF, após Assembléia, 
conforme consta em Ata, seguindo cópia em anexo a este Regimento. 
 
 

Art. 2º-   O Instituto Presbiteriano de Cabo Frio constitui-se como uma instituição de ensino 
privada de Educação Básica, em caráter confessional, que ministra a Educação Infantil e 
o Ensino Fundamental, com freqüência mista e em regime parcial de dois turnos. 
 
 

CAPÍTULO II 
Das Finalidades, Filosofia e Objetivos 

 
Art. 3º-    A finalidade da educação a ser ministrada pelo Instituto Presbiteriano de Cabo 

Frio, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, é 
o pleno desenvolvimento do educando e seu preparo para o exercício da cidadania. 
 

Art. 4º-  O Instituto Presbiteriano de Cabo Frio tem como filosofia difundir e aprimorar a 
educação em toda a sua comunidade escolar, visando formar pessoas livres e 
pensantes, responsáveis, respeitadoras, com espírito comunitário, voltadas para a 
família, fiéis a Deus e cumpridoras de suas palavras. 
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Parágrafo Único:  Os princípios de ação, definidos no Projeto Político 
Pedagógico, serão norteados na liberdade de iniciativa, propiciando experiências para o 
exercício da vida democrática, atendendo às diferenças individuais e aos valores 
inerentes à sua comunidade. 
 
Art. 5º-   São objetivos do Instituto Presbiteriano de Cabo Frio: 
 

I- proporcionar ao educando a formação necessária ao desenvolvimento de 
suas   potencialidades como elemento de auto realização e para o 
exercício da cidadania; 

 

II- orientar a formação do caráter de seus alunos, assegurando-lhes 
desenvolvimento harmônico nos planos físico, emocional e intelectual, 
respeitando e desenvolvendo valores cristãos evangélicos, morais e cívicos 
essenciais à dignidade da pessoa humana de modo a prepará-los para a sua 
integração na escola, na família e na sociedade; 

 
III- criar condições para que os educandos desenvolvam pensamento reflexivo 

próprio, a crítica, a pesquisa, a imaginação e o senso de solidariedade, de modo 
a adquirirem hábitos de estudos e aprenderem a se conduzir sozinhos e em 
grupo; 

 
IV- transmitir, preservar e expandir o patrimônio cultural local e do país na área de 

sua atuação; 
 
 

V- incentivar e realizar trabalhos de integração comunitária assim como programas 
integrados de educação, cultura, desporto, recreação e lazer que possibilitem 
amplas oportunidades de educação e participação da comunidade. 

 
Art. 6º -  A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, tem  como finalidade o 

desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em seus aspectos físico, 
psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. 

 
Art. 7º-   São objetivos específicos da Educação Infantil no Instituto Presbiteriano de Cabo Frio: 
 

I- contribuir para a socialização da criança, promovendo experiências e situações 
que demandem e valorizem atitudes de responsabilidade, urbanidade, 
integração social, cooperação e solidariedade; 

 
II- favorecer o desenvolvimento pleno, garantindo experiências práticas que 

oportunizem o aperfeiçoamento intelectual, moral e físico; 
 

III- formar hábitos saudáveis de higiene e nutrição; 
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IV- estimular a criatividade e a livre expressão, tendo como recursos atividades 
lúdico-educativas; 

 
V- desenvolver a prática da comunicação e da expressão, veiculada pelos 

códigos inerentes ao discurso verbal, gestual, musical e pictórico. 
 
Art. 8º-   O Ensino Fundamental no Instituto Presbiteriano de Cabo Frio tem por objetivo a 

formação básica do cidadão, mediante: 
I- o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o 

pleno desenvolvimento da leitura, da escrita e do cálculo; 
 
II- a compreensão do ambiente natural e social, do sistema  político, da tecnologia, 

das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade; 
 

III- o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição 
de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores. 

 
 

TÍTULO II 
DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E ESCOLAR 

 
Art.9º-   Para o desempenho de suas atividades, o Instituto Presbiteriano de Cabo Frio 

dispõe da seguinte estrutura básica: 

 

I- Direção 
 
II- Diretor Substituto 

 
III- Secretaria 

 
IV- Serviço de Orientação Pedagógica 

 
V- Serviço de Orientação Educacional 

 
VI- Corpo Docente 

 
VII- Corpo Discente 

 
 

CAPÍTULO I 
Da Direção 
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Art. 10-   As funções de Diretor e Diretor Substituto são exercidas por profissionais 

legalmente habilitados nos termos da legislação pertinente para o exercício 

destas funções, sendo indicados pela Entidade Mantenedora. 

 
Art.11- São atribuições do Diretor: 

 

I- tomar todas as decisões de caráter geral sobre a escola, tanto no plano 
pedagógico como administrativo. 

 
II- promover a integração de todos os membros da comunidade escolar; 

 
III- cumprir e fazer cumprir as leis de ensino, as determinações legais das 

autoridades competentes e as disposições contidas neste regimento; 
IV- aplicar penalidades disciplinares aos professores, funcionários e alunos do 

estabelecimento, segundo a legislação em vigor e conforme as disposições 
deste regimento; 

 
V- supervisionar todas as atividades da escola; 

 
VI- participar da elaboração da Proposta Pedagógica; 

 
VII- participar dos Conselhos de Classe; 

 
VIII- zelar pelo fiel cumprimento do calendário escolar; 

 
IX- convocar e presidir reuniões; 

 
X- contratar e dispensar professores, especialistas em educação, funcionários 

administrativos e demais auxiliares da escola; 
 

XI- assinar juntamente com o Secretário toda a documentação escolar; 
 

XII- deferir as matrículas solicitadas; 
 

XIII- exercer as demais funções decorrentes de seu contrato de trabalho, das 
disposições legais e das normas de ensino, bem como as que lhe forem 
atribuídas pela entidade mantenedora. 

 
Art. 12-   São atribuições do Diretor Substituto: 
 

I- assessorar o diretor na administração do estabelecimento e nos demais atos 
para os quais for por ele convocado; 

 
II- substituir o Diretor em suas faltas e impedimentos assumindo nestas ocasiões 

todas as competências do titular da função. 
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CAPÍTULO II 
Da Secretaria 

 

Art. 13-  A Secretaria é o órgão responsável pela documentação escolar do 
estabelecimento, competindo-lhe zelar pela legalidade, autenticidade e 
demais requisitos de que deva reverter-se essa documentação. 

 
Art. 14-  A Secretaria está a cargo de um Secretário, devidamente habilitado e 

credenciado para o exercício da função. 

Art. 15-  Compete ao Secretário:  
 

I- organizar e manter em dia o registro e o arquivo dos assentamentos 
individuais dos alunos, de modo a permitir, em qualquer época, a 
autenticidade e a regularidade de sua vida escolar; 

 
II- conhecer, divulgar e cumprir, dentro da escola, a legislação de ensino 

vigente, quer seja federal, estadual ou municipal; 
 

III- manter a Direção informada de todas as ocorrências da Secretaria; 
 

IV- providenciar todo o material necessário ao registro da vida escolar dos 
alunos, tais como livros, formulários, pastas, etc; 

 
V- organizar e manter atualizado o cadastro de professores e funcionários do 

estabelecimento; 
 

VI- providenciar a escrituração,  em tempo hábil, de livros de registro, fichas 
individuais e demais documentos necessários para garantir a regularidade, 
autenticidade e legalidade da vida escolar dos alunos; 

 
VII- tratar da correspondência oficial, submetendo-a a quem de direito; 

 
VIII- assinar, juntamente com o Diretor, toda a documentação escolar; 

 
IX- participar de todas as reuniões para as quais for convocado ou onde haja 

necessidade de informações ou esclarecimentos pertinentes ao trabalho da 
secretaria; 

 
X- computar e manter registrados e atualizados os dados necessários à 

estatística escolar e à pesquisa educacional; 
 

XI- organizar e arquivar toda a documentação relativa ao estabelecimento de 
ensino de forma a assegurar a comprovação da legalidade e regularidade de 
seu funcionamento; 
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XII- manter atualizada a expedição de freqüência e do rendimento escolar dos 
alunos; 

 
 
 

XIII- estabelecer permanente relacionamento com o corpo técnico e docente da 
escola, fornecendo informações relativas a notas e freqüência de alunos 
transferidos, bem como solicitando dos mesmos a entrega do resultado das 
avaliações dos alunos nos prazos previstos, a fim de que o sistema de 
registro da vida escolar dos mesmos ocorra com eficácia; 

 
 

XIV- preparar e expedir certificados, históricos ou outros documentos que 
comprovam a escolaridade dos alunos; 

 
XV- zelar para que os trabalhos da Secretaria se desenvolvam dentro das 

condições de organização, ordem, sigilo, atenção e integração 
indispensáveis ao seu bom funcionamento. 

 
 

CAPÍTULO III 
Do Serviço de Orientação Pedagógica 

 
Art. 16-   As atividades de Orientação pedagógica são exercidas por coordenadores pedagógicos 

habilitados em nível superior e com comprovada experiência profissional. 
 
Parágrafo Único: Cada etapa da Educação Básica fica sob a responsabilidade de um 
Coordenador Pedagógico. 

 
Art. 17-   São competências dos Coordenadores Pedagógicos: 

 
I- assessorar a Direção nas questões pedagógicas, propondo medidas para 

melhorar a eficiência do ensino na unidade escolar; 
 

II- planejar, juntamente com os professores, um conjunto de práticas educativas 
que contribua para que os alunos se apropriem de conteúdos sociais e 
culturais de maneira crítica e construtiva; 

 
III- exercer uma liderança efetiva, estimulando a participação ativa do corpo 

docente; 
 

IV- unificar o trabalho didático para que haja harmonia na ação docente, 
segundo a filosofia da instituição; 

 
V- enfatizar a transdisciplinaridade como eixo integrador de conhecimentos; 

 
VI- colaborar com os professores na elaboração de planos anuais de disciplinas 

e atividades extracurriculares, bem como na seleção do material didático; 
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VII- acompanhar o trabalho docente através de visitas à sala de aula, entrevistas 
pessoais e análise do resultado do rendimento escolar; 

 
 
 

VIII- conhecer cada membro do corpo docente para estimular o emprego do 
máximo de suas potencialidades em prol do aprimoramento do ensino; 

 
IX- avaliar e analisar o trabalho de cada professor, considerando o processo 

auto-avaliativo como forma de reestruturação do conhecimento; 
 
 

X- colaborar com o professor na sua auto-avaliação; 
 

XI- estimular o corpo docente no aprimoramento permanente de sua formação; 
 
 

XII- organizar e dirigir reuniões de professores, buscando a reflexão da ação e 
sistematizando a reconstrução e a construção de novos conhecimentos; 

 
XIII- participar de entrevistas e reuniões com os pais, visando a melhoria de 

comportamento e de aprendizagem dos alunos; 
 

XIV- coordenar os conselhos de classe; 
 

XV- coordenar a elaboração da proposta pedagógica, responsabilizando-se por 
sua revisão final; 

 
XVI- cumprir quaisquer outras atribuições previstas neste Regimento ou 

determinadas pela mantenedora, no âmbito de sua competência; 
 

CAPÍTULO IV 

Do Serviço de Orientação Educacional 
 

Art. 18-  O Serviço de Orientação Educacional é composto por um Orientador 
Educacional devidamente habilitado nos termos da lei e/ou por um 
psicólogo. 

 
Art. 19-      No exercício de suas funções cabe ao Orientador 

Educacional: 

I- promover atividades extraclasse e delas participar, utilizando-as como mais um 
meio de conhecimento do aluno; 

 
II- participar do planejamento geral das atividades da escola a fim de integrar todas 

as influências educativas no processo de desenvolvimento do educando; 
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III- programar atividades de orientação em colaboração com o Serviço de 
Orientação Pedagógica e os pais de alunos; 

 
 

IV- adquirir um progressivo conhecimento do aluno de modo a ajudar numa melhor 
compreensão de sua personalidade como um todo; 

 
V- registrar tudo aquilo que se refere ao aluno, de modo a servir ao próprio Serviço 

de Orientação Educacional, à comunidade escolar e ainda à família; 
 
 

VI- promover o ajustamento do aluno à escola, à família e à comunidade; 
 

VII- realizar pesquisas em sua área; 
 

VIII- elaborar o planejamento anual do serviço e ser submetido à Direção; 
 

IX- realizar entrevistas com pais ou responsáveis pelo aluno; 
 

X- sistematizar o processo de acompanhamento dos alunos e propor o 
encaminhamento a outros especialistas daqueles que exigirem uma assistência 
especial; 

 
XI- participar do estudo para a composição das turmas; 

 
XII- participar dos Conselhos de Classe. 

 
XIII- Avaliar, junto a Orientação Pedagógica, os alunos da Educação Infantil que 

estiverem com a idade inferior ao mínimo estabelecido pela legislação vigente. 
 

 
 
 

CAPÍTULO V 
Do Corpo Docente 

 
Art. 20-   O Corpo Docente do Instituto Presbiteriano de Cabo Frio é composto por 

professores habilitados, conforme seu nível de atuação, nos termos da 

legislação vigente, e contratados pela Entidade Mantenedora. 

 
Art. 21-   Ao ser admitido, o professor deve tomar conhecimento prévio das disposições deste 

Regimento, que fazem parte integrante das normas do contrato de trabalho. 
 
Art.22-   Os docentes do Instituto Presbiteriano de Cabo Frio incubir-se-ão de: 
 

I- participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de 
ensino; 
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II- elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino; 

 
III- zelar pela aprendizagem dos alunos; 

 
IV- estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; 

 
V- ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar 

integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; 

 
VI- colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a 

comunidade; 
VII- participar dos Conselhos de Classe; 

 
VIII- seguir a filosofia de educação adotada pela escola; 

 
IX- manter atualizado seu diário de classe; 

 
X- manter a disciplina em sua sala de aula e em outros locais do estabelecimento; 

 
XI- proceder continuamente a avaliação do rendimento escolar, observando o 

sistema de avaliação adotado pelo estabelecimento e replanejando o trabalho, 
quando necessário; 

 
XII- apresentar à Secretaria ou à Orientação Pedagógica, dentro dos prazos 

estipulados, os resultados da avaliação do aproveitamento e a freqüência dos 
alunos; 

 
XIII- comparecer com assiduidade ao trabalho, respeitando os horários de início e 

término das aulas; 
 

XIV- manter com os colegas e demais integrantes da comunidade escolar o espírito 
de cordialidade e cooperação indispensáveis à eficiência da ação educativa; 

 
XV- tratar os alunos com cordialidade e respeito; 

 
XVI- comparecer aos eventos escolares e solenidades para as quais foi convocado. 

 
Art. 23-   É vedado ao professor: 
 

I- usar indevidamente o nome da escola; 
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II- ausentar-se da escola no horário normal de trabalho sem comunicar à Direção, 
bem como entrar em atraso na classe ou desta sair antes de terminado o horário 
da aula; 

 
 
 

III- aplicar aos alunos penalidades outras que não sejam as de advertência e 
repressão oral; 

 
IV- promover excursões ou outras atividades fora da escola sem a prévia 

autorização da Direção; 
 

V- participar de atividades que estejam em desacordo com as  normas éticas do 
magistério; 

 
VI- alterar conceitos ou freqüência de aluno após a entrega de canhotos, sem 

comunicação imediata à Secretaria e à Orientação Pedagógica; 
 

VII- ocupar-se em sala de aula de assuntos estranhos à sua função de professor; 
 

VIII- dispensar turmas ou alunos de aulas sem o prévio consentimento da Direção; 
 

IX- faltar com respeito à dignidade do aluno, dirigindo-se a ele em termos ou 
atitudes inadequadas a um educador; 

 
X- fumar no recinto escolar; 

 
XI- utilizar-se, em sala de aula, de telefone celular e de aparelhos de som de uso 

individual; 
 
Art. 24-   São direitos do professor, além dos que lhe são assegurados pela legislação 

trabalhista e pela legislação de ensino: 

I- dirigir-se à Direção para esclarecer problemas que surjam ou para solicitar 
colaboração; 

 
II- ser autônomo na sala de aula, respeitando as diretrizes do estabelecimento; 

 
III- merecer valorização de seu trabalho; 

 
IV- dispor de material didático necessário ao desenvolvimento de sua ação 

pedagógica. 
 

CAPÍTULO VI 

Do Corpo Discente 

 
Art. 25-   O corpo discente é constituído de todos os alunos regularmente matriculados. 
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Art. 26-  São direitos do aluno, além dos que lhe são concedidos pela legislação educacional 

vigente e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente: 
 
 

I- apresentar as dificuldades encontradas no estudo de qualquer atividade ou 
disciplina para buscar orientação e auxílio por parte dos professores; 

 
II- receber, regularmente, através do boletim escolar, a freqüência e as notas 

obtidas em cada trimestre; 
 

III- ter acesso ao Regimento Escolar e às normas de funcionamento da escola; 
 

IV- ser respeitado em seu ritmo próprio de aprendizagem; 
 

V- receber tratamento cordial de todos os membros da comunidade escolar; 
 

VI- dispor, dentro do estabelecimento, de liberdade de expressão e organização, 
desde que essa liberdade não fira os direitos alheios; 

 
VII- ser considerado e valorizado em sua individualidade, sem  comparações nem 

preferências, pelos diretores, professores, funcionários e colegas; 
 

VIII- sair de sala, quando necessário, para ir ao banheiro ou beber água. 
 

Art. 27-   Constituem  deveres dos alunos, além dos decorrentes de outras 

disposições legais: 

 

I- ser assíduo e pontual em todas as atividades escolares; 
 

II- conviver cordialmente com todos os integrantes da comunidade escolar, 
tratando-os com respeito e consideração; 

 
III- apresentar-se devidamente uniformizado nas aulas diárias, nas excursões e 

nas aulas de Educação Física; 
 

IV- comparecer às comemorações e atividades educativas promovidas pelo 
estabelecimento; 

 
V- assistir a todas as aulas do dia, apresentando solicitação por escrito e 

assinada pelo responsável para fins de saída antecipada; 
 

VI- portar-se, nas salas de aula ou em qualquer local do estabelecimento, com 
respeito e disciplina; 

 
VII- possuir material escolar solicitado pelo estabelecimento; 
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VIII- acatar a autoridade da direção, corpo docente e funcionários; 

 
IX- comunicar à diretoria, através dos pais ou responsáveis, o seu afastamento 

temporário, por motivo de doenças ou outros; 
 

X- pagar com pontualidade, através do pai ou responsável, suas prestações e  
demais encargos ou taxas escolares, decorrentes do contrato de prestação 
de serviços firmado no ato da matrícula; 

 
 

XI- responsabilizar-se pelos prejuízos financeiros causados ao patrimônio 
escolar; 

 
Art. 28-   É vedado ao aluno: 
 

I- entrar em classe depois de iniciada a aula ou dela sair sem autorização do 
professor; 

II- tomar parte, dentro ou fora da escola, em manifestações ofensivas a pessoas ou 
instituições, ou promover, sem autorização da direção, qualquer tipo de 
atividade usando o nome do estabelecimento; 

 
III- usar de meios fraudulentos na realização dos trabalhos e avaliações escolares; 

 
 

IV- ler ou dedicar-se a qualquer atividade estranha às aulas durante as mesmas, 
bem como utilizar aparelhos de som e telefone celular em sala de aula; 

 
V- fumar, jogar ou usar bebidas alcoólicas ou drogas no recinto escolar; 

 
VI- trazer consigo objetos impressos considerados imorais bem como armas ou 

utensílios de uso perigoso; 
 

VII- impedir a entrada de colegas nas aulas ou participar de movimentos que 
resultem a ausência coletiva; 

 
VIII- ausentar-se da escola antes da última aula sem a solicitação do responsável e a 

permissão da direção. 
 
Art. 29-   Aos alunos que não observarem o disposto nos artigos 27 e 28 poderão ser 

aplicados as seguintes penalidades: 

 

I- advertência verbal; 
 

II- advertência escrita; 
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III- suspensão das aulas ou atividades; 
 

IV- cancelamento da matrícula, com direito a documentos de transferência, em caso 
de falta grave que possa resultar em dano material, moral e físico ao 
estabelecimento ou a participantes da comunidade. 

 
§ 1º- A penalidade do inciso I pode ser aplicada por qualquer elemento do corpo docente, técnico 
ou administrativo da escola. 
 
§ 2º- As penalidades do inciso II e III são aplicadas pelos coordenadores. 
 
§ 3º- A suspensão das aulas é recebida após três advertências escritas e, de acordo com a 
gravidade da falta cometida, pode ser graduada de um a três dias. 
 
§ 4º- A penalidade IV é aplicada pelo diretor da escola, após reunião da Coordenação e 
pronunciamento do Conselho de Classe. 
 
§ 5º- O cancelamento da matrícula não pode ser aplicado nos dois últimos meses do ano letivo, 
quando se tratar de aluno com rendimento escolar insuficiente. 
 
§ 6º- O escalonamento das penalidades previstas no caput deste artigo pode ser ignorado 
segundo a gravidade da falta cometida pelo aluno. 
 
§ 7º- O aluno que se atrasar por três vezes, embora possa entrar na Segunda aula, recebe uma 
advertência por escrito, ficando, após o quarto atraso, impossibilitado de entrar na escola 
naquele dia. 
 
Art. 30-  A escola deverá manter um Livro de Ocorrências com todas as penalidades registradas, 

assinadas pelo responsável do aluno, Direção e Orientador Educacional.  
 

TÍTULO III 
DA ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 
Art. 31-  A organização curricular do Instituto Presbiteriano de Cabo Frio é orientada pelos 

valores apresentados na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a saber: 
 

I- os fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, 
de respeito ao bem comum e à ordem democrática; 

 
II- os que fortaleçam os vínculos de família, os laços de solidariedade humana 

e de tolerância recíproca. 
 

 
 

CAPÍTULO I 
Da Educação Infantil 

 



 
158 

 

 
 

Art. 32-  Os currículos para a Educação Infantil no Instituto Presbiteriano de Cabo Frio 

são norteados pelos objetivos gerais fixados em lei e se organizam 

exclusivamente por atividades, utilizando metodologias que visam atender os 

processos mentais característicos nessa faixa etária, bem, como ao 

desenvolvimento harmonioso da criança nos aspectos bio-psico-social. 

 
Art.33-   O currículo desenvolvido na Educação Infantil do Instituto Presbiteriano de Cabo Frio 

busca, a partir de atividades intencionais, em momentos de ações, ora estruturadas, 
ora espontâneas e livres, a interação entre as diversas áreas de conhecimento e 
aspectos da vida cidadã, contribuindo assim, como provimento de conteúdos básicos 
para a constituição de conhecimentos e valores. 

 
Parágrafo Único: Os objetivos do currículo da Educação Infantil serão descritos e 

discriminados no Projeto Político Pedagógico da escola. 

Art. 34-  A matriz curricular relativa à Educação Infantil, elaborada de acordo com as finalidades 
deste estabelecimento encontra-se às fls  23 deste Regimento. 

 

CAPÍTULO II 
Do Ensino Fundamental 

 
Art. 35-   O Ensino Fundamental, com duração de oito anos, destina-se à formação básica do 

cidadão e varia de conteúdos e métodos segundo as fases de desenvolvimento dos 
alunos 

 
Art.36-   A organização curricular do Ensino Fundamental garante aos alunos acesso a uma 

Base Nacional Comum de maneira a legitimar a unidade e a qualidade da ação 
pedagógica na diversidade nacional. 

 
§ 1º- A Base Nacional Comum e a parte diversificada trabalhada no Instituto 
Presbiteriano de Cabo Frio se integram em torno do paradigma curricular que estabelece 
a relação entre Ensino Fundamental, a vida cidadã e as áreas de conhecimento. 
§ 2º- Os objetivos do currículo do Ensino Fundamental serão descritos e discriminados 
no Projeto Político Pedagógico da escola. 

 
Art.37-  A matriz curricular relativa ao Ensino Fundamental, elaborada de acordo com as finalidades 

pedagógicas deste estabelecimento e com as determinações legais, encontram-se às fls 24 
deste Regimento. 

 
 

TÍTULO IV 
DA ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA 
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CAPÍTULO I 
Da Proposta Pedagógica 

 
Art. 38-  A Proposta Pedagógica é um trabalho conjunto de professores, direção, orientação 

educacional e coordenação pedagógica, cabendo a esta última a responsabilidade final 
na elaboração do documento. 

 

Art.39-   A elaboração da Proposta Pedagógica fundamenta-se no trabalho 
cooperativo, na afetividade e na sistematização da construção e 
reconstrução dos conhecimentos. 

 
Art. 40-   A Proposta Pedagógica do Instituto Presbiteriano de Cabo Frio articula-se de 

forma íntima e coerente com este Regimento Escolar, estando à disposição dos 
pais e responsáveis para conhecimento de seu conteúdo e acompanhamento de 
sua execução.  

 

CAPÍTULO II  
Do Calendário Escolar 

 
Art. 41-  O calendário escolar ordena a distribuição dos dias letivos previstos por lei, fixando 

também a época das férias escolares, Conselho de Classe, período de recuperação, 
feriados, reuniões pedagógicas e atividades especiais. 

 
Art. 42-  O ano letivo, independente do ano civil, é composto por, no mínimo, 200 dias de efetivo 

trabalho escolar e de,  pelo menos, 800 horas para as turmas do Ensino Fundamental. 
 
Parágrafo Único: Os dias destinados exclusivamente a Conselhos de Classe, reuniões, 

atualização e aprimoramento de pessoal estabelecido no calendário escolar não são 

computados como dias letivos 

Art. 43-  A jornada escolar do ensino fundamental inclui, pelo menos, quatro horas de trabalho 
efetivo em sala de aula. 

 

CAPÍTULO III 
Das Matrículas, Adaptações e Transferências 

 
Art. 44-  A matrícula no Instituto Presbiteriano de Cabo Frio pode ser inicial, renovada ou por 

transferência de acordo com a legislação vigente. 
 
Art.45-   A matrícula é feita antes do início do ano letivo, em período determinado pela direção do 

estabelecimento ou em qualquer época, desde que haja disponibilidade de vaga. 
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§ 1º- Por motivo justo, a critério da direção do estabelecimento, pode ser aceita 
matrícula fora do prazo normal, arcando o aluno com o ônus que por ventura lhe advir. 
§ 2º- Ao assinar o requerimento de matrícula, o responsável pelo aluno aceita e obrigar-
se a respeitar as determinações deste Regimento. 

 
§ 3º- Não há renovação automática de matrícula, devendo o responsável pelo aluno 
requerê-la dentro do prazo previsto para garantir a vaga no estabelecimento. 
 
Art. 46-   É nula de pleno direito, sem qualquer responsabilidade para esta instituição, a matrícula 

feita com documento falso ou adulterado, sendo possível o responsável arcar com as 
sanções que a Lei determina. 

 
Art. 47- Para a matrícula na Educação Infantil exige-se que o aluno tenha a idade mínima de: 
 

I- 2 anos para a Creche III 
 

II- 3 anos para a Creche IV 
 

III- 4 anos para o Pré I 
 

IV- 5 anos para o Pré II 
 

V- 6 anos para o Pré III 
 
§ 1º- As idades consideradas no caput deste artigo devem ser completadas até 31 de março. 
 
§ 2º- Excepcionalmente, o aluno com idade inferior ao mínimo estabelecido pode ser matriculado 
na Educação Infantil, caso a equipe técnico-pedagógica do estabelecimento reconheça, após 
período de observação no ambiente escolar e avaliação escrita dos Serviços de Orientação 
Pedagógica e Educacional, ter o aluno condições cognitivas, psicomotora e afetivas para cursar 
aquela classe. 
 
Art. 48- Para efetuar a matrícula do aluno são exigidos os seguintes documentos pessoais: 
 

I- fotocópia da certidão de nascimento; 
 

II- 2 retratos; 
 

III- carteira atualizada de vacinação para a Educação Infantil. 
 
Art. 49-   Para a matrícula no Ensino Fundamental de alunos oriundos de outro estabelecimento 

de ensino, a partir da 1ª série exige-se, além dos documentos mencionados no artigo 
anterior, Histórico Escolar em 1ª via. 

 
 § 1º- Provisoriamente, com validade inferior a 45 dias, o Histórico Escolar pode ser substituído 
por qualquer comprovante da escolaridade anterior. 
 
§ 2º- Sem a apresentação do Histórico Escolar após o período de 45 dias não há concretização 
de matrícula e o aluno fica impedido de freqüentar as aulas. 
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Art. 50-  O aluno sem comprovante de escolaridade anterior pode matricular-se no Ensino 
Fundamental, em série compatível com seu nível de desenvolvimento afetivo e 
cognitivo, mediante avaliação específica realizada pela equipe técnica do 
estabelecimento para classificação na série adequada. 

 
 
 
 
§1º- A avaliação deve abranger os conteúdos da Base Nacional Comum. 
 
§2º- O responsável pelo aluno deve declarar, por escrito e nas formas da lei, a inexistência ou a 
impossibilidade justificada de comprovar a vida escolar anterior do mesmo. 
 
Art. 51-   O Instituto Presbiteriano de Cabo Frio pode reclassificar alunos do Ensino Fundamental 

transferidos, tendo como base as normas curriculares gerais. 
 
§1º- A reclassificação para a série compatível com o desenvolvimento cognitivo e afetivo do 
educando é feita sob a orientação da equipe técnico-pedagógica deste estabelecimento. 
 
§ 2º- Os resultados das avaliações especiais de classificação e reclassificação são registrados 
em atas que passam a constar da vida escolar do aluno. 
 
§ 3º- O aluno transferido para o estabelecimento situado no próprio país e reprovado não poderá 
ser favorecido com a reclassificação prevista neste artigo. 
 
Art. 52-  No caso de aluno com série cursada em estabelecimento estrangeiro, é obrigatória a 

adequação ao currículo do estabelecimento, podendo ser feita a reclassificação. 
 
Art. 53-   A transferência de alunos procedentes do estrangeiro é efetuada de acordo com a 

legislação específica, devendo o aluno ser matriculado na série em que Órgão 
competente da Secretaria de Estado de Educação determinar, após exames, para 
efeitos de equivalência de estudos, de histórico escolar, expedido pela escola 
estrangeira de origem. 

 
Art. 54-   Ao aceitar a matrícula do aluno procedente do estrangeiro, o estabelecimento deve 

promover a regularização dos documentos, conforme a legislação civil, a saber: 
  

I- reconhecimento no Ministério das Relações Exteriores, da firma do Cônsul 
Brasileiro no país de origem, aposta  ao Certificado que acompanha o Histórico 
Escolar do aluno; 

 
II- tradução dos documentos por tradutor público juramentado; 

 
III- pagamento de taxas consulares. 

 
Parágrafo Único: O aluno é matriculado na série a que corresponderem os estudos realizados, 
procedendo-se às adaptações ou reclassificações necessárias, merecendo especial atenção e 
orientação a comunicação em Língua Portuguesa. 
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Art. 55-  O currículo de cada aluno transferido é comparado com o da unidade escolar que o 
recebe, sendo o mesmo encaminhado, quando necessário, a estudos de adaptação. 

 
§ 1º-  Adaptação é o procedimento pedagógico que tem por finalidade atingir os ajustamentos 
necessários para que o aluno possa seguir, com proveito, o novo currículo. 
 
 
 
§ 2º- A adaptação se dá sem limites de componentes curriculares, excluindo-se deste cômputo a 
Língua Portuguesa, a História e a Geografia do Brasil, quando se tratar de aluno proveniente do 
estrangeiro. 
 
Art. 56-  O processo de adaptação deve ocorrer sem prejuízo das atividades normais da série em 

que o aluno estiver matriculado. 
 
Art. 57-   O documento de transferência  é entregue ao aluno no prazo máximo de 30 (trinta) dias 

a partir da data de entrada de seu requerimento. 
 
Art. 58-  Com a finalidade de atender adequadamente às exigências de adaptação e demais 

conseqüências da transferência, esta deverá ser efetuada: 
 

I- normalmente, nas férias consecutivas ao término do ano letivo; 
 

II- eventualmente, no decorrer do ano letivo, sendo que nos dois últimos meses 
somente por motivos relevante, excluídos os casos de rendimento escolar 
insuficiente. 

 
Art. 59-  No ato da matrícula, o responsável pelo aluno firma também um contrato de prestação 

de serviços com a entidade mantenedora, estabelecendo, com isso, dois vínculos: o 
pedagógico e o econômico financeiro. 

 
CAPÍTULO IV 

 Do Sistema de Avaliação 
 

Art. 60-   O Instituto Presbiteriano de Cabo Frio faz a avaliação contínua do 

desempenho de seus alunos com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os 

quantitativos. 

 
Art. 61-   Na Educação Infantil, a avaliação faz-se mediante o acompanhamento e registro do 

desenvolvimento de cada aluno, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso 
ao Ensino Fundamental. 

 
Art. 62-   No Ensino Fundamental, a verificação do rendimento escolar compreende a avaliação 

do aproveitamento e a apuração da freqüência. 
 
§ 1º- A avaliação compreende o acompanhamento do processo de aprendizagem nos aspectos 
afetivo, cognitivo e psicomotor. 
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§ 2º- O controle de freqüência é feito pelo professor no diário de classe e registrado 
bimestralmente na ficha individual e caderneta escolar do aluno. 
 
Art. 63-  A avaliação de aprendizagem do aluno atende a três funções: diagnóstica, formativa e 

somativa. 
 
 
 
Art. 64-  Os resultados da avaliação somativa indicam, ao final de cada bimestre, o grau de 

atingimento dos objetivos e atribuem ao aluno uma nota. 
 
Art. 65-  A atribuição das notas baseia-se em dados colhidos através de diferentes técnicas e 

instrumentos.(provas, trabalhos, participação em aulas, relatórios). 
 
Art. 66-  Na atribuição de notas, assim como na formulação de objetivos, leva-se em conta o 

nível de desenvolvimento do aluno. 
 
Art. 67-  No decorrer de cada período letivo, os resultados da avaliação somativa são registrados 

bimestralmente, através das notas, que refletem o grau de atingimento dos objetivos 
propostos. 

 
§1º- A nota 10 (dez) indica o mais alto grau e 0 (zero) o mais baixo, para o Ensino Fundamental. 
 
§ 2º- Ao final de cada bimestre, o aluno recebe uma nota em cada componente curricular. 
 
Art. 68-   A média final corresponderá a média aritmética das notas bimestrais de cada disciplina. 
 
Art. 69-  Para ser aprovado, o aluno precisa obter, no mínimo, a média 6 (seis) em cada 
disciplina e 75% de freqüência. 
 
Art. 70-  Será de 4 (quatro) o número mínimo de avaliações, por bimestre, para todas as 

disciplinas. 
 
Art. 71-  O aluno que faltar a avaliação de qualquer disciplina deverá requerer na secretaria da 
escola a 2ª chamada, no prazo máximo de 72 horas. 
 
§ 1º- Cabe ao Coordenador julgar, junto com o professor, o motivo alegado pelo aluno para que 
lhe seja concedida a avaliação solicitada. 
 
§ 2º- Fica a critério do professor a data e a forma pela qual o aluno será avaliado na 2ª chamada, 
desde que respeitadas as determinações impostas neste regimento. 
 
Art. 72-  O aluno de 1ª a 4ª série do Ensino Fundamental, com desenvolvimento excepcional,  

pode ser beneficiado com o avanço de estudos permitido pela legislação vigente. 
 
§1º- As avaliações especiais para o avanço de estudos são acompanhadas pela equipe técnico-
pedagógica das escolas e devem abranger os aspectos cognitivos e afetivos de seu 
desenvolvimento. 
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§ 2º-  Todo o processo de avanço de estudos deve ocorrer até o término do primeiro semestre, 
sendo registrado em ata que passa a constar da vida escolar do aluno. 
 

 
CAPÍTULO V 
Da Recuperação 

 

 

Art. 73- A recuperação é um processo contínuo que cada professor faz paralelamente ao 

desenvolvimento dos trabalhos escolares, à medida que forem percebidas as 

necessidades dos alunos. 

 
Art. 74-  A recuperação paralela é obrigatória a cada bimestre para os alunos com dificuldade no 

processo de aprendizagem. 
 
Parágrafo Único: O aluno tem direito à recuperação paralela em tantos componentes curriculares 
quantos forem necessários. 
 
Art. 75-   Após os estudos intensivos de recuperação paralela dos quatro bimestres, considera-se 

concluído o processo de avaliação anual, não havendo provas ou recuperação final. 
 
Parágrafo Único: O aluno que não recuperar em uma ou mais disciplinas será considerado 
reprovado na série. 
 

CAPÍTULO VI 
Do Conselho de Classe 

 
Art. 76-   Os Conselhos de Classe têm por finalidade o contínuo aperfeiçoamento do 

processo ensino-aprendizagem no âmbito de cada turma, através do diálogo e 

da interação de todos os envolvidos, especificamente visam: 

 
I- orientar o professor na avaliação permanente de cada aluno; 
 
II- analisar o aproveitamento global e individual das turmas; 
 
III- indicar os procedimentos a serem adotados para superar as deficiências 

constatadas; 
 
IV- definir a imagem real de cada educando com vistas a um tratamento 

individualizado; 
 
V- acompanhar e avaliar o processo ensino/aprendizagem em relação aos objetivos 

propostos; 
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VI- acompanhar e avaliar o desempenho do aluno na classe e individualmente, suas 

tendências, sua personalidade, indicações e evolução; 
 
VII- sugerir medidas para melhor produtividade em relação a atuação do professor e 

da administração da escola; 
 
VIII- determinar sobre a promoção dos alunos de uma série para outra. 

 
Art. 77-   Os Conselhos de Classe são determinados no Calendário Escolar, sendo a data de sua 

realização divulgada com antecedência a todos os participantes. 
 
§ 1º- Os Conselhos de Classe se reúnem obrigatoriamente ao final de cada bimestre. 
 
§ 2º- Excepcionalmente, o Conselho de Classe pode ser convocado para resolver situações 
inerentes ao processo educativo. 
 
Art. 78-   Os Conselhos de Classe são constituídos de todos os professores da turma, o 
Orientador Educacional, Coordenador Pedagógico e Direção, sendo coordenado por um 
dos elementos da equipe técnico-pedagógica. 
 
Parágrafo Único:  A ausência do professor a qualquer Conselho de Classe impede futuras 
reclamações sobre a decisões tomadas pelos demais. 
 

Art. 79-   Nos Conselhos de Classe, os professores devem estar com os Diários de Classe 
correspondentes ao bimestre devidamente preenchidos. 
 

Art. 80-  As reuniões de Conselho de Classe serão registradas em atas que devem ser aprovadas e 
assinadas por todos os membros presentes. 
 
 

TÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 81-  O presente Regimento Escolar, elaborado com base nas normas vigentes e 

determinações específicas, será retificado ou complementado quando ocorrerem 
alterações legais ou normativas, de ordem superior que revoguem ou tornem sem efeito 
algumas de suas disposições ou quando exigir o aperfeiçoamento do processo 
pedagógico escolar. 
 
Parágrafo Único: As alterações do Regimento Escolar que forem elaboradas durante o período 
em curso só terão validade a partir do período letivo seguinte. 
 

Art. 82-   Os casos omissos neste Regimento são estudados à luz da Lei e dos pronunciamentos 
dos Conselhos Nacional, Estadual e Municipal de Educação.  
 
 

  Cabo Frio,  30 de novembro de 2003. 
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_____________________________                                                                                             

    Representante Legal da Mantenedora 
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FUNCIONÁRIOS DO IPCF 
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CULTURA INDÍGENA 
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VISITAÇÃO INDÍGENA NA ESCOLA 
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TRIBO PATAXÓ – PORTO SEGURO - BA

 

 
 

TRABALHO DE MOTRICIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL 
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DANÇANDO NA ESCOLA 
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PROJETO LEITURA VIVA 
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ARRECADAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA A 
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