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RESUMO 
 
 
A presente pesquisa intenta, a partir da empiria encontrada no Estágio 
Supervisionado em Ciências Sociais I e II, investigar a prática pedagógica 
observada, “os debates”. Realizou-se, a partir desta observação, uma 
pesquisa participante no campo de estágio permitindo que eu enquanto 
graduanda e estagiária em formação docente fosse “afetada”, 
investigando assim os “nós” suscitados pelos “debates”, atentando-se 
para a relação entre a escrita e oralidade na sala de aula. Em um segundo 
momento, procurei tecer relações entre tal prática pedagógica com as 
vozes estudantis, na compreensão e mapeamento de metodologias e 
práticas pedagógicas tal como a citada, desembocando em como esta pôde 
suscitar a elaboração da própria regência conseguinte, a fim de ressaltar 
sobre a necessidade de práticas pedagógicas que contemplem escuta, 
necessidades e desejos daqueles que são diretamente afetados nos 
processos de ensino-aprendizagem, os estudantes.   
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 INTRODUÇÃO  
 

Abro o caminho que pretende ser trilhado na presente pesquisa, 
que se inicia quando começo a problematizar em termos sociológicos, 
como a prática pedagógica observada, vivida e sentida no período de 
Estágio curricular obrigatório I de licenciatura em Ciências Sociais, pode 
ter relação com a formação de discentes para além da escola. Partindo 
assim da empiria para análise teórica, investigando a técnica do “debate” 
em sala de aula como prática de ensino em Sociologia para o Ensino 
Médio e a futura participação destes/destas discentes ao agir no mundo, 
assim como versa o Art. 205 da Constituição brasileira, citado ao longo 
da pesquisa. 

 Para discutir o porquê desta pesquisa se fazer, creio que seja 
pertinente questionar qual o significado da oralidade no Ocidente,  tendo 
como referência a axialidade da escrita para este com a proposição da 
“instrução pública” a partir de Condorcet. Condorcet irá propugnar a 
“instrução pública” para futuros cidadãos e cidadãs visando a prática da 
reflexão para uma participação ativa na “polis”. 

 Um segundo momento da pesquisa é destinado a considerar uma 
aula específica dentre as cinco aulas planejadas e realizadas durante o 
período de regência no Estágio curricular obrigatório II no ano de 2018, 
de forma a esboçar tanto a pertinência do estágio como campo de pesquisa, 
quanto sobre o mapeamento de práticas pedagógicas já realizadas por 
docentes da instituição - a qual era campo de pesquisa - estes somados às 
demandas estudantis para elaboração da regência, na procura de dialogar 
com as vozes da comunidade escolar pesquisada. A pesquisa não se 
propõe a resolver os questionamentos, mas tomá-los como suporte para 
análises e considerações, deste modo, a escrita que será encontrada, se faz 
água e encontrará algumas divisões e provocações, estas que podem ser 
lidas como capítulos, utilizando-me da metodologia da pesquisa 
participante e suas afetações para refletir acerca da tessitura de tais 
possibilidades. 

Quando a água abre caminho pela paisagem e auto-
organiza o curso sinuoso de um rio, ela emprega os 
materiais disponíveis - pedras, árvores e solo - para 
criar seu padrão. O ponto de partida da atividade 
criativa está na auto-organização dos materiais 
disponíveis. Para os seres humanos, isso significa 
que temos, literalmente, de criar com a nossa vida. 
Assim como a água, sempre podemos encontrar um 
modo de sermos criativos com aquilo de que 
dispomos. (BRIGGS, 2000, p. 38). 
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É de grandioso encanto a forma como cada pessoa traz a 

especificidade de falar sobre a imensidão de si, a forma que articula as 
palavras, a altitude que as letras ganham na voz leveza para flutuar e por 
vezes arrebentar-se ao chão, dando contorno à memória, nossa identidade. 

Cresci banhada nas histórias de minha avó, dona Maria Thereza 
contava sobre seus tempos de professora, sobre a vontade de ter feito uma 
faculdade, a dificuldade e recusa que encontrou em sua família, nossos 
parentes que a permitiram apenas cursar o magistério, independência 
profissional máxima permitida à ela enquanto mulher no oeste paulista 
cafeeiro dos anos 50. Inundavam minha mente as imagens do galopar do 
cavalo que acompanhava minha avó a caminho da área rural para dar aula, 
em nossas caminhadas pelo centro da cidade quando criança, ela apontava 
os lugares que antes foram casebres, mercearias... e com a rápida chegada 
da indústria alimentícia à cidade pouco restava da arquitetura de outrora. 
Sua lucidez e memória resistem e desaguam em qualquer pessoa com um 
pouco de tempo livre que desperte a simpatia da senhorinha de 78 anos. 
Teço aqui um compromisso ético e político em experimentação, tanto 
estilística quanto ensaística, que pretende entrecruzar memórias e feridas 
que emergiram do estágio em sociologia após ser apresentada à uma 
prática, refletindo nas problematizações, possibilidades e inquietações 
que aqui encontram espaço para ser. 

A partir dos “debates” me incomodou como não haviam em 
minhas memórias, vibrantes a cada caminhar pela escola, nada que se 
assemelhava a tal momento. Foi então que comecei a pensar o quanto 
aquilo me afetava, o quanto meus anos de escolarização haviam 
cicatrizado no silêncio, minhas raras manifestações enquanto aluna do 
ensino médio, há dez anos, haviam sido consideradas ousadas ou rebeldes. 
Passei a observar o espaço dos debates como substrato de pesquisa 
instigante que os secundaristas ocupavam a fala, moviam as carteiras, se 
organizavam em roda, se olhavam e se reconheciam.  

A oralidade pode ser definida como uso oral ou verbal da língua, 
em outras palavras, o uso oral da língua é utilizado cotidianamente em 
diversas situações comunicativas do nosso dia-a-dia, uma vez que a 
modalidade oral, por meio da fala (Ver Marcuschi, 2001), se torna assim 
uma entre as ferramentas indispensáveis para a comunicação entre os 
indivíduos.  É importante ressaltar que este trabalho não pretende em 
nenhum momento exaltar as polarizações entre “oralidade” e “escrita”, 
logo, não é foco da pesquisa salientar dicotomias e sim, movimentar-se 
em meio a tais. 
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Destaca-se que tal pesquisa emerge a partir da experiência do 
estágio obrigatório, desta forma, será possível verificar no texto uma 
alternância de vozes (eu: pesquisadora, graduanda, estagiária em processo 
de formação docente) e terceira pessoa do plural (nós: pesquisadora e 
professora orientadora), visto que as discussões que sucederam são frutos 
do esforço e questionamentos compartilhados a partir do observado de 
pesquisa. A subjetividade nesta introdução encontrada se faz larga, assim 
como ao longo da pesquisa, pois trata-se de uma investigação a partir da 
vivência do estágio. O termo “escrevivência” da escritora Conceição 
Evaristo1, é aqui memorado, mas terá sua profundeza melhor evidenciada 
ao tratar sobre a metodologia da pesquisa, interpreto a escrevivência 
como a “escrita de si”, sendo assim a subjetividade de qualquer 
pesquisadora, escritora e estagiária contamina a sua escrita. “Embora eu 
prefira, de longe, ter um bom desempenho a ter uma boa desculpa em caso 
de fracasso, devo acrescentar que um fracasso, embora triste, também 
pode revelar que a justiça poética entrou em ação.” (ACHEBE, Chinua. 
2012, p. 9). 

 
 

 PRIMEIRAS OBSERVAÇÕES 
 

A historicidade da Sociologia para o ensino básico no Brasil é 
marcada, principalmente, por seus intervalos, reconhecendo nos últimos 
dez anos conquistas pela garantia de permanência e oferta da sociologia. 
O ano de 2008 torna, por meio da Lei 11.684, as disciplinas de filosofia e 
sociologia obrigatórias na grade curricular do ensino médio, gerando um 
estímulo na ampliação e valorização do ensino de sociologia, tanto no 
campo científico com pesquisas, como também no campo político-
educacional com a entrada da área no Programa Nacional do Livro 

                                                             
1 Conceição Evaristo é escritora e pesquisadora brasileira, nascida em 1946 

em Belo Horizonte, crescida em uma comunidade no alto da Avenida Afonso 
Pena. Doutora em Literatura Comparada pela UFF - Universidade Federal 
Fluminense, teve que conciliar os estudos trabalhando como empregada 
doméstica até concluir o antigo curso normal, em 1971. Militante do 
movimento negro e com intensa participação em movimentos sociais, a 
autora cunhou o conceito de ESCREVIVÊNCIA em 1995, a partir das 
palavras “escrever” e “viver”. Ela seria a primeira escritora negra da 
Academia Brasileira de Letras, mesmo com a maior campanha popular da 
história, perdeu, em agosto de 2018. 



 

13 
 

Didático (PNLD) e no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 
Docência (PIBID).  

Com a obrigatoriedade no currículo, muito se tem debatido sobre 
essa Sociologia que adentra o espaço escolar, ao aprofundarmos as 
problemáticas que contornam este ensino, emergem também seus 
próprios nós; enquanto disciplina científica, a Sociologia tem em seu 
legado o intento de desnaturalizador da realidade, já como disciplina na 
matriz curricular escolar, essa relação não se faz automática, pois seu 
ensino pode se limitar a reprodução de conceitos e categorias (OLIVEIRA 
e EIRAS, 2011). No entanto, cabe destacar que a reforma do ensino médio 
de 2016, aprovada como Medida Provisória (MP 746/16), retira da 
Sociologia e Filosofia a obrigatoriedade de oferta como disciplina escolar, 
ao considerá-la como conteúdo e não mais como disciplina no interior do 
currículo escolar brasileiro, acarretando incertezas sobre a sua 
continuidade nesse nível de ensino, alterando assim a LDB de 1996 - 
tendo sido sua última atualização em março de 2017. A disciplina de 
Sociologia ainda que ameaçada, se faz presente no ensino escolar para o 
ensino médio, devido a considerável autonomia educacional de 
municípios e estados, podendo vir a reproduzir velhos paradigmas da 
escolarização convencional, assim como todas as disciplinas inseridas no 
currículo escolar brasileiro. 

 
 
 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE O ESTÁGIO 

 
Na Licenciatura em Ciências Sociais da UFSC - Universidade 

Federal de Santa Catarina, o estágio curricular obrigatório ocorre em uma 
configuração bem habitual, articulando três disciplinas; a primeira delas 
“Metodologia de Ensino das Ciências Sociais” que é o primeiro contato 
dos graduandos com a realidade escolar, (em quase todos os semestres) 
realiza-se uma pesquisa sobre a realidade a qual a escola está inserida, seu 
PPP (projeto político pedagógico), análise sobre a disciplina de sociologia 
e seus desdobramentos dentro da comunidade escolar pesquisada, 
costurando assim as primeiras interrogações entre “às demandas do 
campo, os apontamentos teóricos e orientações curriculares oriundas, 
respectivamente, do estudo das diretrizes oficiais, de textos clássicos e 
contemporâneos” (BRUNETTA, 2015, p. 175). Seguida pela disciplina 
de “Estágio Supervisionado I” sendo este o momento de inserção e 
observação direta no campo, a dita “observação participante”; ocorrem 
aulas semanais com a turma de estagiários para discussão de textos e 
relatos sobre o que está sendo observado e questionado em campo, 
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somado ao acompanhamento das aulas de Sociologia no campo de estágio 
(escola pública que o/a graduando/a acompanha as aulas o ano letivo). 
Sendo a frequência nas aulas de Sociologia da escola semanais, de acordo 
com o horário de cada escola, quando ocorrem duas aulas seguidas uma 
vez na semana - conhecidas como “aulas faixa” -  mas por vezes o 
estagiário se desloca até a escola de estágio duas vezes na semana, 
acompanhando assim dois momentos de uma aula que costuma durar 
cerca de cinquenta minutos. Por fim, o “Estágio Supervisionado II” 
compreende a readequação dos planos de aula previamente feitos na 
disciplina anterior de estágio e a experiência da regência, ao final desta 
disciplina é entregue um relatório final, que até o primeiro semestre do 
ano de 2012 servia de base para a elaboração do artigo validado como 
trabalho de conclusão de licenciatura 2 , modificado após a Reunião 
Ordinária 003/20123 do Colegiado do curso de graduação em Ciências 
Sociais, que passou a estabelecer que o TCL (trabalho de conclusão de 
licenciatura) passaria a ser entregue em formato idêntico ao de TCC 
(trabalho de conclusão de curso); por sua vez tal relatório final contempla 
as experiências todas de “Estágio I” e “Estágio II”, os planos de aulas 
realizados e o decorrer da aula ministrada, percepções e apontamentos 
teóricos, sendo esta uma pesquisa recheada de muita sensibilidade dos 
que permaneceram dois semestres/um ano letivo vivenciando o cotidiano 
escolar.  

Sendo assim, o Estágio supervisionado em Ciências Sociais na 
UFSC assume uma postura gradativa de inserção na escola, com 
pesquisas e observações diretas para construção do projeto de ensino. 
Destarte, o primeiro semestre de 2018 ficou marcado pela observação e 

                                                             
2 Assimetrias entre bacharelado e licenciatura na graduação em Ciências 

Sociais/UFSC já foram constatadas por STRESSER (2018), onde o 
bacharelado tende a ser mais valorizado socialmente, explícito 
empiricamente nos dados da COPERVE; A COPERVE - Comissão 
Permanente de Vestibular forneceu questionários socioeconômico 
formulado pela mesma, para análise de dados na tese citada. (Ver Stresser, 
2018). 

3 A Ata da reunião ordinária 003/2012 do Colegiado do Curso de Graduação 
em Ciências Sociais que ocorreu em 14 de maio de 2012 às 18 horas na Sala 
do de Reuniões do Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política - 
PPGSP, do Centro de Filosofia e Ciências Humanas, da Universidade 
Federal de Santa Catarina, delibera que “O TCL em formato de artigo terá 
validade somente para os trabalhos findos no semestre 2012/1, sendo a 
Coordenadoria do Curso responsável por encaminhar a formatação do artigo 
aos responsáveis pelas disciplinas TCL.” 
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planejamento. Para, no segundo semestre, ficar a cargo da regência que 
perdurou quatorze semanas, sendo o estágio em dupla, onde assumi 
metade das aulas de regência em uma das turmas do primeiro ano do 
Ensino Médio.  

Há um aspecto de ritual de passagem na prática do estágio, seu 
caráter passageiro se faz pois se trata de um espaço de aprendizagem, 
inicial construção de nossa identidade profissional docente, terreno fértil 
para questionamentos e possibilidades. Segundo Pimenta e Lima (2004), 
o exercício de qualquer profissão é prático, no sentido de que aprendemos 
a “fazer algo”, nesse sentido a profissão do professor não difere, no 
estágio recebemos estímulos e observamos formas de se fazer, de se 
ensinar; deve então se fazer este, o espaço para observarmos e 
questionarmos a possibilidade de reprodução, elaborando assim nossa 
própria prática e reflexão. Logo, a experiência de estágio na formação 
profissional de professores representa tal aproximação inicial com o 
campo de trabalho, fomentando assim que este seja a soma de teoria e 
prática educativa, aquecendo também a articulação do mesmo para a 
pesquisa, enquanto ferramenta de mapeamento metodológico e 
epistemológico na construção de nossa identidade docente. 

 
 
 

CAMINHOS METODOLÓGICOS PARA A EMERGÊNCIA DE 
SENTIDOS  

 
  

Na pesquisa científica acadêmica, a/o pesquisador/a defronta-se 
com a necessidade de compreender e estabelecer caminhos que serão 
percorridos na abordagem da investigação, a fim de elucidar o observado 
- “objeto de pesquisa”. Ao analisar os recursos metodológicos para 
melhor realizar a presente pesquisa, optamos pelo desenvolvimento de 
uma “pesquisa qualitativa” (BOGDAN e BIKLEN, 1994), que por meio 
de entrevista semi-estruturada com as docentes houve a coleta de dados 
somado ao uso de diário de campo durante a “pesquisa participante” 
(SCHMIDT, 2006), propiciando assim “ser afetada” (FAVRET-SAADA, 
2005) pelo campo de pesquisa e todas as miudezas afetivas que viraram 
potência para análise por meio da “escrevivência” (EVARISTO, 2017), 
sendo estes os procedimentos de pesquisa escolhidos para fundamentação 
do presente trabalho.  

A pesquisa qualitativa não prioriza a representatividade 
numérica, o foco é se aprofundar na compreensão dos fenômenos em toda 
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sua complexidade envoltos ao campo de pesquisa. Assim a abordagem 
científica da pesquisa qualitativa, segundo Bogdan e Biklen (1994) tem 
algumas características básicas, sendo a fonte dos dados obtida no espaço 
onde o fenômeno observado ocorre, desta forma o/a pesquisador(a) faz-
se instrumento analítico da realidade observada. A tendência de análise é 
indutiva e descritiva, uma vez que os conceitos são elaborados a partir 
dos dados recolhidos, devendo estes dados ser agrupados de forma a não 
se estar perseguindo uma confirmação de hipóteses que foram edificadas 
previamente, “[...] as abstrações são construídas à medida que os dados 
particulares que foram recolhidos se vão agrupando.” (BOGDAN e 
BIKLEN, 1994, p. 50). 

Valorizando assim nas pesquisas qualitativas as descobertas do 
percurso, para Bogdan e Biklen (1994) o interesse da pesquisa deve estar 
focado no processo e não no resultado, pois questões importantes surgem 
no decorrer da pesquisa e não necessariamente ao seu fim, desta forma 
“[...] alargou-se para contemplar uma metodologia de investigação que 
enfatiza a descrição, a indução, a teoria fundamentada e o estudo das 
percepções pessoais” (BOGDAN e BIKLEN, 1994, p. 11). Em educação, 
tal metodologia de pesquisa se volta no intento de contemplar sujeitos e 
contextos diversos e complexos, vislumbrando a possibilidade de 
compreender a diversidade e imprevisibilidade das problemáticas 
educacionais. 

Sobre a “investigação qualitativa”, Bogdan e Biklen (1994) ainda 
ressaltam que embora a utilização da prática já ocorresse entre 
antropólogos e sociólogos há um século, tal alcunha não era aplicada nas 
ciências sociais antes da década de 1960. Sendo assim, o termo 
“qualitativo” abarca diversas estratégias de investigação que se 
entrecruzam e têm aspectos comuns. Compreendendo que todas 
aproximações metodológicas são compostas de arcabouço teórico e 
conceitual, é pertinente salientar que no caso da pesquisa qualitativa, uma 
de suas particularidades é atentar-se para as especificidades do processo 
e não do produto final, sendo a teoria e a empiria processos vivos, “a 
teoria não representa uma dimensão supra-individual capaz de tornar algo 
sagrado, mas uma ferramenta do pensamento a ser questionada, o que por 
sua vez conduz a novas ideias” (GONZÁLEZ REY, 2002, p. 65), o que 
González Rey entende ser “[...] o trânsito de uma epistemologia da 
resposta a uma epistemologia da construção” (2002, p. 3), diferenciando 
assim a pesquisa qualitativa da quantitativa. 

Maria Luisa Sandoval Schmidt, docente do Departamento de 
Psicologia da Aprendizagem, do Desenvolvimento e da Personalidade do 
Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, em seu texto 
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“Pesquisa Participante: Alteridade e Comunidades interpretativas” 
apresenta problemas e elucidações acerca da “pesquisa participante”, 
método de pesquisa que intenta na colaboração entre indivíduos e 
coletividades. Em seu artigo, parte do ensaio de livre docência da autora 
defendido em agosto de 2005; Schmidt considera a pesquisa participante 
como desdobramento da Etnografia, em consonância com a autora, ao 
afirmar que é tentador adentrar nas profundezas que cabem à história da 
Antropologia, apenas ressalto que há pertinência citar a “relação com a 
tradição etnográfica na configuração de pesquisas participantes: linhas 
teórico-metodológicas que se constituem por oposição à tradição 
etnográfica, supondo-se a si mesmas como descontinuidades críticas e 
inovadoras [...]” (SCHMIDT, 2006, p. 14), em seu trabalho Schmidt 
igualmente abarca as bifurcações encontradas na “pesquisa-ação” e 
“pesquisa intervenção” para a Psicologia, estas que não serão aqui 
contempladas por não configurarem foco da investigação que proponho, 
uma vez que o método realizado centra-se na pesquisa participante, para 
mais ver Schmidt (2006).     

Na discussão da pesquisa participante como método e seu lugar 
na “democratização do saber não apenas em seu momento de divulgação 
e “aplicação”, mas, além disso, na ordem de sua constituição ou produção” 
(SCHMIDT, 2006, p. 13), a autora inaugura sua discussão acerca de tal 
método como estratégia na possibilidade de construção de conhecimento 
sobre a diversidade humana.  

A prática da pesquisa participante é capaz de aglutinar em torno 
de si tanto  a reflexão epistemológica que interessa à ruptura com o 
paradigma positivista quanto a apreensão crítica das dimensões éticas e 
políticas das pesquisas de campo, configurando metodologias que 
promovem uma relação com o outro próxima à idéia de comunidades 
interpretativas. (SCHMIDT, 2006, p. 14). 
 Para isso, Schmidt irá tecer suas reflexões desenvolvendo o 
conceito de “comunidades interpretativas”, mais a frente elucidado. O 
termo participante propõe o adentrar de um/a pesquisador/a em um campo 
de análise formado pela vida social, cultural, econômica de um outro, este 
próximo ou distante, requisitado a ser informante, interlocutor da 
investigação proposta. Para tal discussão, faz-se pertinente e provocador 
o diálogo com a etnóloga francesa Jeanne Favret-Saada. 

Favret-Saada (2005) na década de 1960, ao imergir na pesquisa 
de uma cultura campesina na França observando a feitiçaria no Bocage, 
questiona literaturas etnográficas produzidas até então e resultados de 
pesquisa por aqueles que não se permitiam “ser afetado” (no sentido de 
afecção e não de afeição) pelo campo pesquisado, em paralelo entrega-se 
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ao enfeitiçamento encontrado em campo, vivendo assim a mesma 
situação do nativo, ou seja, experimentou o lugar do nativo, ao invés de 
imaginá-lo - importante pontuar que o/a etnólogo/a não se torna o nativo, 
e sim, é afetado da mesma forma -  se fazendo para a autora o único meio 
possível para obter informações dos pesquisados.  

Ora, eu estava justamente no lugar do nativo, agitada 
pelas “sensações, percepções e pelos pensamentos” 
de quem ocupa um lugar no sistema da feitiçaria. Se 
afirmo que é preciso aceitar ocupá-lo, em vez de 
imaginar-se lá, é pela simples razão de que o que ali 
se passa é literalmente inimaginável, sobretudo para 
um etnógrafo, habituado a trabalhar com 
representações: quando se está em um tal lugar, é-se 
bombardeado por intensidades específicas 
(chamemo-las de afetos), que geralmente não são 
significáveis. (FAVRET-SAADA, 2005, p. 159) 

 
 Diferente de Favret-Saada, o objetivo não era realizar uma 
etnografia da sala de aula, evoco aqui a profundeza do eu dentro da 
objetividade da pesquisa científica, para iluminar o diálogo proposto entre 
as interlocutoras Favret-Saada (2005) e Schmidt (2006). Uma vez que 
mesmo ocupando diversos lugares, estes de estagiária, graduanda, outrora 
secundarista, não era possível na totalidade a “vivência do lugar do nativo” 
(dos estudantes do 1° ano B, neste caso) na investigação realizada nas 
aulas de sociologia durante o período do Estágio obrigatório 
supervisionado I em Ciências Sociais. Segundo Favret-Saada, para a 
etnologia, no trabalho de campo é primordial a vivência dos afetos, que 
são “intensidades específicas” entendidas como centrais para melhor 
aproximação do pesquisador com o campo, nos afetos “suscitados ou 
revelados em uma experiência vivida da alteridade, seja no trabalho de 
campo, seja por outros meios.” (GOLDMAN, 2005, p. 153).  

Para tanto, em consonância com Favret-Saada, ao afirmar que “É 
– parece-me – urgente, reabilitar a velha ‘sensibilidade’”, a partir da 
vivência do estágio, adentrei um caminho sem volta, “fui afetada” pelo 
campo, observava como a escola se faz um espaço atravessado por 
temporalidades diversas, justapostas, que são identificadas por meio da 
arquitetura de suas edificações, da feição encontrada em seus móveis, na 
didática de seus/suas docentes, nas relações com e entre os estudantes e 
em toda sua composição e configuração. Sobre isso Schmidt ressalta o 
papel da pesquisa participante ao “[...] abrigar o plural e o diverso que a 
compõem é porque pode abrigar a diversidade e a pluralidade de modos 
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de viver e pensar a alteridade e a auto-reflexão na produção do 
conhecimento sobre a diversidade humana.” (SCHMIDT, 2006, p. 15). 
 Desta forma, a escrita reflete tais momentos em campo, sendo 
que “o texto é, até certo ponto, a certificação, por escrito, de algo 
presenciado e vivido, uma espécie de testemunho único, uma vez que os 
trabalhos de campo não podem, simplesmente, ser replicados.” 
(SCHMIDT, 2006, p. 28). Configurando assim “o próprio trabalho do 
pensamento”, é de importância o entendimento do termo “escrevivência” 
de Conceição Evaristo mobilizado na introdução da pesquisa e como sua 
utilização têm potência, provocação e certamente tenciona a pesquisadora 
que aqui escreve.  
 Para esmiuçar tal conceito embaso-me em entrevista realizada 
pelo Instituto Arte de Tear com a escritora e autora Conceição Evaristo 
no Colóquio Rio de Histórias que aconteceu em agosto de 2017. Segundo 
a autora, a escrevivência se faz como o outro lado da oralidade, uma vez 
que Conceição Evaristo pensa a partir do processo histórico da 
escravização de povos africanos trazidos ao Brasil, centrada na figura das 
mulheres negras, as mucamas4. 

[...] trago a imagem das mulheres escravizadas 
dentro da casa do senhor de engenho, as mucamas, 
tinham por obrigação contar histórias para 
adormecer os da casa grande. Ou seja, essas 
mulheres com a competência oral de linguagem que 
elas tinham, elas oralmente contavam histórias. 
(EVARISTO, 2017).  

 
 Escrevivência para a autora está intimamente ligada ao espaço 
que mulheres negras ocupavam e ocupam na sociedade brasileira, não só 
no passado, mas hoje. O conceito de escrevivência cunhado por Evaristo 
tenciona intimamente questões de raça, gênero e poder. Compreende-se 
assim que mulheres negras se apropriam então da escrita, que se 
caracterizava como algo elitizado para assim narrar sua vivência, que tal 
conceito emerge de experiências e subjetividades.  

                                                             
4  “Mucamas: substantivo feminino - Criada; mulher negra e jovem que 

auxiliava sua senhora com os afazeres domésticos ou servindo de companhia 
em passeios. Ama de leite; aquela que amamentava os filhos de seus senhores. 
Etimologia (origem da palavra mucama). Forma alteração do quimbundo 
makamba, de kamba.” Retirado de: “dicio” dicionário online de português. 
Disponível em: https://www.dicio.com.br/mucama. Acesso em: 14 de maio 
de 2019. 
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A elucidação acima feita sobre a escrevivência de Conceição 
Evaristo e como tal está intimamente ligada à questões de raça e gênero, 
faz-se essencial. Em outra entrevista, esta realizada pela TV-PUC Rio 
intitulada de “A escrevivência na literatura feminina de Conceição 
Evaristo”, publicada em 16 de maio de 20175 percebe-se novamente que 
a problematização do lugar ocupado pela mulher negra na sociedade 
brasileira tange toda produção literária e científica de Conceição Evaristo, 
borrando assim estereótipos populares e da própria literatura brasileira 
retratando mulheres negras e objetificando seus corpos, ainda sobre isso 
a autora ressalta que em contraponto “hoje existe uma gama considerável 
de pesquisadoras e pesquisadores que se interessam pelas literaturas 
africanas, como também por essa autoria negro-brasileira, ainda assim são 
situações pontuais” (EVARISTO, 2017).  

Tendo “cuidado com a palavra na narração do fato” (EVARISTO, 
2017), empresto o termo pois assim como a autora, há em mim a dor e 
beleza de ser mulher, cicatriz de subalternidades e subjetividades outras, 
compreendendo que as especificidades que cada pessoa traz consigo, 
atravessam o olhar e escrita de si. Em suma, conclui-se a partir da fala de 
Conceição Evaristo em entrevistas citadas que escrevivência é tanto uma 
forma de escrita alfabética, quanto às possibilidades que não se dão 
apenas pelo alfabeto, encontradas “pelo corpo, pelo gesto, pela voz, pela 
expressão, e aí essas são as possibilidades da oralidade, essas são as 
possibilidades da fala” (EVARISTO, 2017). Evidencia-se, por fim, o 
quão relevante deve ser o diálogo de pensadoras e pensadores negros na 
produção científica não só do Brasil, de onde falo, mas em todo o globo, 
logo, a interlocução com Conceição Evaristo é também fruto de tal 
urgência que emerge. 

[...] quando a gente pensa que a literatura tem uma 
relação direta, apesar de um fenômeno autônomo, 
pode ser lida como um texto que traz a identidade de 
seu povo, então ler a literatura brasileira 
desprezando certas obras e desprezando 
determinados autores, é ler uma nacionalidade 
capenga. (EVARISTO, 2017) 

 
 Ao discorrer sobre “ética e política na pesquisa participante”, 
Schmidt (2006) retoma algumas competências de estar pesquisador/a. 
Dentre estas, as alteridades em campo, se atentando para a possibilidade 

                                                             
5 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=z8C5ONvDoU8> 

Acesso em: 14 de maio de 2019. 
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de formação de “comunidades interpretativas”, onde há para a autora a 
relevância em discutir sobre papéis e lugares ao se pesquisar, destacando 
assim a articulação “de pontos de vista”. Visando assim ao acolhimento 
de diferentes vozes, na procura do diálogo com saberes diversos, estes 
decorrentes das experiências de vida de cada interlocutor, costurando 
assim para a autora a possibilidade de “aprimoramento mútuo das ciências 
humanas e do senso comum” (SCHMIDT, 2006), construindo 
representações “não hegemônicas”.  

A combinação de interpretações e a composição de 
saberes nada mais é do que a articulação de pontos 
de vista, vozes e diferenças tendo em vista a 
atribuição de sentido àquilo que se investiga, àquilo 
que justifica a investigação e ao encontro que 
encarna e realiza suas possibilidades e seus 
desdobramentos. (SCHMIDT, 2006, p. 37). 

 
 Uma vez que os desdobramentos de tais interpretações desaguam 
na escrita consagrando assim as interpretações e representações 
decorrentes das vivências em campo somado à companhia de autores que 
trazem luz às problemáticas observadas e consideradas,  dando sequência 
na teorização. Por fim, para Schmidt “na verdade, a cena da escrita é 
povoada de leitores virtuais em que se projeta a continuidade de um 
diálogo expandido.” (SCHMIDT, 2006, p. 38).  
 A pesquisa participante é portanto, procedimento metodológico 
adotado para fundamentar esta pesquisa, que durante o momento de 
“observação participante” do Estágio obrigatório supervisionado I de 
licenciatura em Ciências Sociais, encontrou terreno fértil nos debates 
como “objeto de pesquisa”, suscitando a partir desta prática de ensino 
problemáticas e inquietações presentes em diálogos pedagógicos à luz de 
Paulo Freire (2015) e bell hooks6 (2017) somado à outras e outros autores 
e autoras, de forma a encontrar com o objetivo principal a ser articulado: 
como a oralidade presente nos debates iluminou a relação deste com a 
cidadania proposta à educação no Art. 205 da Constituição de 88, na Lei 
de Diretrizes e Base e ao ensino de sociologia nas Orientações 
Curriculares Nacionais para a Sociologia, proposto por meio de diálogo 
com as autoras Adriana Cavarero (2011), Hannah Arendt (2007) e 
Barbara Cassin (1993), destacando assim o pressuposto de como práticas 

                                                             
6 Gloria Jean Watkins, mais conhecida por seu pseudônimo bell hooks - 

inspirado na sua bisavó materna, Bell Blair Hooks - escrito em letras 
minúsculas por opção política e performática da escritora que prefere dar 
enfoque ao conteúdo de sua escrita à sua pessoa. 
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pedagógicas de ensino, como a observada em campo, podem considerar 
a oralidade na escola e trazer representatividade aos discentes, 
protagonizando assim a voz dos estudantes, fazendo com que a razão 
deles ganhe materialidade “corpo-oral” por meio de uma prática 
educacional de “co-operação”, podendo ou não, indicar que a fala aponta 
que a política está além da representação na “polis”. 
 
 
 A PRÁTICA DO DEBATE EM SALA DE AULA  

 
 ENCANTO ENCONTRO 
 

Frente a alguns entendimentos já costurados, esta parte da escrita 
é dedicada à apresentação da problemática observada, intitulada de 
“encanto encontro”, de forma a contemplar as miudezas afetivas sentidas. 

Na Escola Estadual Antonieta de Barros 7  aconteceu minha 
vivência como estagiária docente - todos os nomes próprios (da escola e 
das pessoas) utilizados nesta pesquisa são ficcionais com o intuito de não 
as expor, o nome escolhido para a escola é homenagem a primeira mulher 
negra eleita deputada estadual em 1934, Antonieta de Barros lutou por 
melhorias na educação do estado de Santa Catarina; o prédio da Escola 
Estadual Antonieta de Barros existe na Rua Victor Meirelles, no centro 
da cidade de Florianópolis, mas permanece fechado há cerca de 10 anos, 
sendo assim a evoco na presente pesquisa como memória, pois seria 
impossível ter realizado de fato o estágio obrigatório no espaço que antes 
garantia a educação de 250 estudantes, mas agora tem parte de sua 
estrutura utilizada como estacionamento.   

No período do estágio obrigatório supervisionado I de licenciatura 
em Ciências Sociais, fora designada a mim uma turma de primeiro ano do 
ensino médio, a qual acompanharia no ano letivo de 2018, observadora 
nos dois primeiros trimestres para no terceiro e último trimestre, durante 
a disciplina de “Estágio II” assumir a regência. O espaço da “observação 
participante”  - termo utilizado pelos docentes supervisores da disciplina 
de “Estágio I” - se faz para ambientar estagiários da graduação em 

                                                             
7 “Escola fechada há quase 9 anos” - Segundo a reportagem existe um projeto 

à escola que permanece fechada, este que ainda não foi publicizado para a 
população e que tem como responsável a Assembléia Legislativa de Santa 
Catarina. Disponível em: https://g1.globo.com/sc/santa-
catarina/noticia/escola-fechada-ha-quase-9-anos-sera-reformada-em-
florianopolis.ghtml Acesso em: 09 de abril de 2019. 
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licenciatura à sala de aula escolar, já um tanto esquecida por aqueles que 
estão há anos na universidade, a prazerosa e difícil tarefa de re-integrar-
se a tal ambiente se faz única, e por isso imagino que traz consigo a 
qualidade (e oportunidade) de ser “participante”. Por conta da didática 
aberta e flexível da professora de Sociologia da escola há 8 anos e 
supervisora de estágio, profª Leolinda8, pude ter participação mais ativa 
gradativamente, me comunicando e trocando olhares com os 
secundaristas, meus futuros estudantes por um trimestre.  

Nas primeiras aulas que observei, já pude sentir um deslocamento, 
considerável alternância de perspectiva; era a estagiária de sociologia, 
graduanda em ciências sociais, viveria minha experiência docente em 
alguns meses, e naquele momento era visitada por minhas memórias dos 
tempos de escola. A estrutura da sala de aula permanecia a mesma de dez 
anos atrás, carteiras enfileiradas, professora a frente da turma; a lousa de 
giz havia sido substituída por uma lousa de vidro com canetas próprias, 
que aparentemente já haviam sido confundidas com canetas permanentes, 
e o barulhento ventilador havia sido trocado por um parente tecnológico, 
o ar condicionado. Habitando esses vários lugares em mim, de graduanda, 
estagiária, docente em formação, outrora secundarista, ainda assim era 
reconhecida pela autoridade de “especialista” em um campo de 
conhecimento que ainda não estava “formada” por estudantes que pouco 
me conheciam, muito me observavam e nada hesitavam em me chamar 
de “Gabi” e de “prof”, em tais alcunhas nota-se a proximidade, como 
também a distância criada pela especificidade que cada um deles trazia 
consigo.  

Na sexta aula, que encontrei-me e encantei-me com uma prática de 
ensino com a técnica, dentre algumas realizadas nas aulas de sociologia 
pela professora, que se intitulava de “debates”, não encontrava nada 
parecido a isso nas memórias escolares que ali alumbravam minha mente. 
O primeiro debate que iluminou a escolha do tema desta pesquisa foi 
sobre “pressão estética”, e fora apresentado por um grupo de quatro 
estudantes, em suma mulheres, com o seguinte questionamento “você se 
sente pressionado/a por um padrão de beleza?”; a professora havia me 
enviado via e-mail semanas antes um arquivo intitulado “regras para os 

                                                             
8 O nome ficcional de Leolinda se faz enquanto homenagem e memória à 

Leolinda Daltro, nascida na Bahia, professora, sufragista, indigenista 
brasileira que lutou pela autonomia das mulheres. Em 1910, fundou o Partido 
Republicano Feminino juntamente com a poetisa Gilka Machado, além disso 
percorreu o Brasil impulsionando a alfabetização laica de comunidades 
indígenas.  
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debates”, mas foi apenas naquele momento que compreendi como se dava 
a fluidez dos debates, o fervor estudantil compreendia tanto as regras 
estipuladas e compartilhadas entre a comunidade escolar ali presente, 
quanto organizavam eles próprios tal momento. Tal escola que 
acompanhei o ano letivo de 2018 por meio do estágio obrigatório, está de 
acordo com a Lei n° 13.409/2016 9  referente às ações afirmativas 
proporcionando cotas para pessoas com deficiência e/ou necessidades 
especiais, no entanto no 1º ano B não haviam estudantes com deficiências, 
disfunções e/ou necessidades especiais - dentre todas as especificidades 
que cada um trazia consigo - caso houvessem, imagino que os debates 
sucederiam de outras formas, sendo a multiplicidade de linguagens que 
estaria presente provavelmente enriquecedora e desafiadora, uma vez que 
sua possibilidade renderia possivelmente novas pesquisas.  

De forma palpável os debates movimentavam as aulas de 
sociologia do 1ºB, as carteiras eram organizadas em roda pelos próprios 
alunos/as, quem ia “à frente” da sala era o grupo de estudantes que 
introduzia a temática a ser debatida por meio da comunicação oral, 
algumas vezes acompanhada de vídeo ou música exibidos na tela e 
projetor que cada sala de aula continham, e sempre seguido de algum 
material gráfico impresso, tal material devidamente identificado com o 
nome dos integrantes do grupo, título e fonte da matéria de jornal, 
quadrinho ou artigo pesquisados pelos mesmos.  

Os temas de cada debate foram escolhidos previamente pelos 
estudantes juntamente com a professora de sociologia, presenciei apenas 
uma aula que houve votação das questões de maior interesse, que de vinte 
se condensaram em seis; os debates são pensados para acontecer uma vez 
ao mês, no entanto, o ano de 2018 foi marcado pela eleição presidencial, 
culminando assim em imprevistos no cronograma escolar, por conta de 
tais inesperados houve o incomum acontecimento de um segundo 
trimestre todo dedicado à tal prática, sendo assim, acompanhei seis 
debates seguidos, sendo eles semanalmente. Ou seja, há no início do ano 
letivo a escolha de temas e assuntos que os atravessam cotidianamente e 
podem não receber a devida escuta pela comunidade escolar, currículo 
e/ou livro didático, sendo assim, a proposta pedagógica dos debates 
contempla tais temas para que não sejam invisibilizados dentro da escola, 
uma vez que fazem parte do viver dos estudantes, tal prática pedagógica 

                                                             
9 A Lei Nº 13.409, de 28 de dezembro de 2016. Altera a Lei nº 12.711, de 29 

de agosto de 2012, para dispor sobre a reserva de vagas para pessoas com 
deficiência nos cursos técnico de nível médio e superior das instituições 
federais de ensino. 
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fora pensada no ano de 2011 - ano que a escola Antonieta de Barros 
contratou as duas professoras - Leolinda e Maria Amélia10 - de Sociologia 
que lá lecionam. 

O funcionamento do debate me parecia caótico, mas se auto-
organizava de modo surpreendente, por meio de plaquinhas produzidas 
pelos próprios estudantes: “sim” / “não” / “depende”, que eram levantadas 
após cada questionamento pensado pelo grupo que coordenava a inicial 
apresentação da temática, distanciando-se assim de qualquer neutralidade, 
uma vez que os posicionamentos estudantis, se faziam combustível para 
o debate coletivo. 

 
 Instruções para os debates 
 

 O conhecimento do documento intitulado “Regras para o debate” 
têm importância na presente pesquisa, considerando a “rigorosidade 
metódica” (FREIRE, 2015, p. 28) no desenvolvimento dos debates. 
 

         REGRAS GERAIS PARA OS DEBATES EM SALA DE 
AULA 

 
1. Cada equipe deverá apresentar a sua temática para toda a 

turma, em um tempo de, no máximo, 30min (slides, fragmentos de 
filmes, vídeos, mapa conceitual, entre outros). 

2. Cada equipe deve preparar um texto, com as referências, e 
fazer cópias a serem entregues para os alunos no dia do debate. Não 
esquecer de colocar o cabeçalho com o nome dos participantes do 
grupo e temática). 

3. As equipes devem preparar no mínimo 8 questões, podendo 
ser questões com respostas sim, não, depende ou questões abertas. 

4. Cada equipe deve garantir que TODOS os alunos expressem 
sua opinião durante o debate. 

 
REGRAS PARA A EQUIPE RESPONSÁVEL PELO 

DEBATE 
 

                                                             
10 A escolha do nome ficcional Maria Amélia se faz enquanto homenagem e 

memória para Maria Amélia Queiroz, professora pernambucana e 
abolicionista, era conhecida pelas palestras públicas que marcaram a luta 
abolicionista em Pernambuco e ao divórcio, posicionando-se contra a chefia 
masculina sobre a família. 
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A equipe responsável deve organizar o debate da seguinte 
forma: 

 
Fazer a leitura do texto base; 
Fazer as questões de forma clara, repetindo três vezes cada 

questão (caso a turma não tenha entendido); 
Anotar quem quer falar; 
Solicitar que os alunos falem sobre o assunto; 
Anotar os alunos que já falaram, a fim de garantir que TODOS 

os alunos deem suas opiniões, pelo menos uma vez por debate; 
Anotar os alunos que falaram fora de hora e que perderão 

ponto. 
 
Obs. Duas folhas devem ser entregues à professora no final do 

debate pela equipe: uma contendo o nome dos que falaram fora de 
hora e outra com os nomes dos alunos que responderam às questões 
do debate e o número de vezes que falaram. 

 
REGRAS DO DEBATE PARA OS PARTICIPANTES 
 
1. Todos os alunos iniciam o debate com nota 10,0. 
2. Todos os alunos devem ter uma plaquinha (ou três delas) 

contendo: SIM, NÃO, DEPENDE. 
3. Perde ponto o aluno que falar fora de hora, sem levantar a 

mão ou ser convidado a dar sua opinião por algum membro da 
equipe. 

4. Perde ponto o aluno que não prestar atenção às questões e 
solicitar que ela seja repetida fora da hora. 

5. Perde ponto o aluno que se recusar a responder. 
6. Perde ponto o aluno que não prestar atenção ao debate. 
7. Perde ponto o aluno que ficar mexendo no celular (a menos 

que peça autorização para fazer uma pesquisa rápida sobre o 
conteúdo do debate). 

8. Perde ponto a equipe que não organizar as informações 
corretamente. 

9. Perde ponto a equipe que, ao final do debate, deixar algum 
aluno sem dar a sua opinião (a não ser que o tempo da aula tenha 
terminado). 
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Obs.: Qualquer eventualidade e/ou pontos polêmicos serão 
resolvidos pela equipe organizadora do debate junto com a professora 
e/ou estagiários 

Fonte: professoras de Sociologia - Escola Antonieta de Barros (2018). 
 

Ao tratar da “rigorosidade metódica”, Freire (2015) dispõe que o 
educador democrático tem como uma das tarefas primordiais que o “[...] 
ensinar não se esgota no “tratamento” do objeto ou do conteúdo, 
superficialmente feito, mas se alonga à produção das condições em que 
aprender criticamente é possível.” (FREIRE, 2015, p. 28), para o autor a 
troca pedagógica não deve ser meramente transferida, de forma a não se 
esgotar. Dentro da perspectiva da “rigorosidade metódica” destaca ainda 
a importância da “dodiscência”, ao criar tal neologismo conceitua uma 
desejável postura do educando enquanto eterno aprendiz, na junção das 
palavras docente + discente. 

[...] nas condições de verdadeira 
aprendizagem os educandos vão se 
transformando em reais sujeitos da 
construção e da reconstrução do saber 
ensinado, ao lado do educador, igualmente 
sujeito do processo. (FREIRE, 2015, p. 28). 

 
Tanto o ítem 4 “Cada equipe deve garantir que TODOS os alunos 

expressem sua opinião durante o debate” na primeira parte que orienta as 
“REGRAS GERAIS PARA OS DEBATES EM SALA DE AULA”, 
quanto às orientações sobre “Solicitar que os alunos falem sobre o assunto” 
e “Anotar os alunos que já falaram, a fim de garantir que TODOS os 
alunos deem suas opiniões, pelo menos uma vez por debate” encontrada 
em “REGRAS DO DEBATE PARA OS PARTICIPANTES” nos 
memora aos ensinamentos de Freire (2015) sobre “estimular a pergunta, 
a reflexão crítica sobre a própria pergunta”. 

No entanto, percebe-se o papel de regulamentador de uma prática, 
ao retomarmos o documento que orienta as “regras gerais para os debates 
em sala de aula” compreendido também na possibilidade de controle 
desses corpos estudantis, que mesmo estimulados à pergunta e 
posicionamento ao “Solicitar que os alunos falem sobre o assunto”, 
incumbindo “a equipe responsável deve organizar o debate da seguinte 
forma”, encontram-se ainda assim na estrutura da sala de aula, instruídos 
à uma série de “posturas” e “regras” devidamente enumeradas e 
direcionadas a equipe que organiza como também aos participantes, 
discentes dentro do espaço da sala de aula. Logo, tencionar o documento 
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que estabelece as “regras para o debate” nos traz inquietações sobre a 
condição dos corpos dos secundaristas do 1ºB e o que o debate pode 
movimentar neles, como pode afetá-los e mobilizá-los à possibilidade de 
ações.  

Maurício Tragtenberg (1985) em “Relações de poder na escola” 
pontua que “essa situação surgiu no século XIX com a instituição 
disciplinar que consiste na utilização de métodos que permitem um 
controle minucioso sobre o corpo do cidadão [...]” (TRAGTENBERG, 
1985, p. 68), para o autor isto é aparelhado de diversas formas, por meio 
da “utilização do tempo, espaço, movimentos, gestos, atitudes [...]” 
(TRAGTENBERG, 1985, p. 68). Ao pensarmos em mapear o corpo na 
escola consideramos que há diversos caminhos teóricos para tal, devido 
sua complexidade e amplitude, dentre todas as dimensões que pode-se 
pesquisar: corpo e cultura, corpo e sexualidade, corpo e saúde (...). Por 
conseguinte, ao focarmos em observar o corpo em sua potência de 
circulação, de disposição e movimento na sala de aula frente às estruturas, 
ou seja, à materialidade existente nesse espaço (carteiras, cadeiras, 
mochilas e outros corpos), perante à possibilidade de controle suscitado 
pelas “regras”, abre-se um leque de oportunidades de leituras a esses 
corpos; na individualidade de cada discente do 1ºB, como também ao 
corpo estudantil que se forma na soma dos indivíduos (estudantes, 
professores, estagiários). 

Não há corpo que não esteja investido de 
sentidos e que não seja o corpo de um 
sujeito que se constitui por processos de 
subjetivação nos quais as instituições e 
suas práticas são fundamentais, assim 
como o modo pelo qual, ideologicamente, 
somos interpelados em sujeitos 
(ORLANDI, 2001, p. 10). 

 
Reconhecendo a presteza e falta de aprofundamento, somam-se 

esforços que desembocam na “Sociologia do corpo” de Le Breton (2006), 
ao considerar que o corpo faz-se simultaneamente representação 
individual do ser humano e resultado da expressão coletiva (Le Breton, 
2006), ponderamos que dificilmente poderia o corpo ser elencado como 
“objeto” de estudo sem abarcar as intervenções socioculturais que 
instauram padrões e modelos de corporeidade. Em “Adeus ao corpo”, Le 
Breton (2003) nos comunica que o corpo tornou-se um acessório, fazendo 
com que o nosso corpo seja muitas vezes “vivido como um acessório da 
presença” (LE BRETON, 2003, p. 10). 
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Em consonância às interpretações de Le Breton, Maria Helena 
Silva Farah (2010) desenvolve em seu texto “O corpo na escola: 
mapeamentos necessários” alguns questionamentos pertinentes “na 
tentativa de possibilitar aos educadores iniciantes uma construção do 
olhar para o aluno com o seu corpo, bem como estimular o educador a se 
situar com seu corpo nesse contexto.” (FARAH, 2010, p. 401), de forma 
a costurar nosso diálogo com Tragtenberg (1985) e Le Breton (2003) no 
objetivo de esboçar neste momento da pesquisa alguns entendimentos 
sobre o corpo na escola e a organização dos corpos nos debates mediante 
as considerações feitas a partir do documento “Regras para os debates”, a 
fim de gradativamente tecer o fio metodológico proposto. 

Ao traçar alguns elementos importantes dentro do mapeamento 
realizado, Farah (2010) atenta ao fim de seu texto às inquietações 
corpóreas percebidas dentro do nosso campo de pesquisa em comum, a 
escola.  

Observados em aulas expositivas, os 
alunos não cessam de buscar ora uma 
posição mais confortável, ora um 
deslocamento nesse espaço. A inquietação 
corpórea pode nos indicar que o tempo de 
atenção dos alunos é inversamente 
proporcional à sua necessidade de 
movimentação. Podemos indagar: Quais 
seriam as modalidades didáticas utilizadas 
pelo professor? Quanto tempo é possível 
permanecer sentado e atento a uma aula 
expositiva? Será que a “indisciplina” dos 
alunos de uma escola está pautada na 
quietude de seus corpos? (FARAH, 2010, 
p. 407). 

 
Tragtenberg (1985) ressalta que “a própria disposição das 

carteiras na sala de aula reproduz relações de poder: o estrado que os 
professores utiliza acima dos ouvintes, estes sentados em cadeiras 
linearmente definidas próximas a uma linha de montagem industrial [...]” 
(TRAGTENBERG, 1985, p. 70). Sobre isso, cabe ressaltar que as 
“Regras para os debates” não contemplam em nenhum de seus itens e 
subitens a organização espacial da sala de aula, a disposição dos 
estudantes, bem como a possibilidade de estes se organizarem de outras 
formas.  

Fora citado anteriormente sobre a auto-organização dos 
estudantes movendo as carteiras em roda, ou seja, a utilização dos debates 
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para também dispor a sala de aula da forma como mais os agradam, uma 
vez que encontraram assim como nós - mediante a análise - uma fissura 
nas “regras”. Freire (2015) salienta que é necessário que “o educando 
mantenha vivo em si o gosto da rebeldia que, aguçando sua curiosidade e 
estimulando sua capacidade de arriscar-se, de aventurar-se [...]” (FREIRE, 
2015, p. 27), somado à isto Le Breton (2003) destaca que ao mudar o 
corpo, o indivíduo pretende transformar sua vida, modificando seu 
sentimento de identidade, no caso dos estudantes do 1ºB ao deslocar as 
carteiras e juntamente seus corpos em outras configurações.  

 Após a inicial consideração do debate como algo “caótico” - 
considerações iniciais feitas por mim, como também por colegas 
universitários que escutavam sobre as complexidades e ramificações de 
tamanhos questionamentos que o observado de pesquisa suscitavam, 
ressalto a pertinência aos entendimentos acerca do Caos - palavra que 
quando pronunciada nos faz expandir a boca e depois afunilar, 
provocação realizada aqui, uma vez que este não é o foco da presente 
pesquisa, mas que após tais considerações e “expansões” se afunilam. 
Desta forma, em “ordem da desordem” serão encontradas reflexões 
nutridas a partir da Teoria do Caos. 

 
Ordem da desordem 
 
 O corpo se faz enquanto um organismo vivo, sistema pulsante 
que nos sustenta, tal estrutura visceral e cheia de memória funciona em 
um dinamismo que pode encontrar certo equilíbrio em sua auto-
organização, nosso corpo se auto-regula a todo momento, logo “os 
processos de constante instabilidade e desequilíbrio garantem a “aparente” 
estabilidade necessária à criação, permanência e evolução da vida” 
(NUNES, 2002, p. 90). Sobre a ordem nascer da desordem, Ilya Prigogine, 
prêmio Nobel da Química em 1977 fez nos refletir que “a manifestação 
criativa da natureza estaria ligada aos processos irreversíveis do tempo” 
(NUNES, 2002, p. 94).  

Ao passo que, no equilíbrio e perto do 
equilíbrio, as leis da natureza são 
universais, longe do equilíbrio elas se 
tornam específicas, dependem do tipo de 
processos irreversíveis. Esta observação é 
conforme a variedade dos comportamentos 
da matéria que observamos ao nosso redor. 
Longe do equilíbrio, a matéria adquire 
novas propriedades em que as flutuações, 
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as instabilidades, desempenham um papel 
essencial: a matéria torna-se mais ativa. 
(Prigogine,1996, p. 68)   

 
 Prigogine em 1996 publicara seu livro sobre “O fim das certezas”, 
mostrando o quanto fenômenos e sistemas químico-físicos do não-
equilíbrio nos auxiliam na compreensão de potencialidades geradoras 
partindo de cenários “fora de equilíbrio” (PRIGOGINE, 1996), admitindo 
aplicações de tais noções em diversas esferas - social, econômica, política. 
Utilizando da entropia e termodinâmica, Prigogine questiona conceitos 
herdados da ciência clássica, assim como o determinismo, partindo de 
suas pesquisas com modelos de flutuações e instabilidades da 
termodinâmica, que a distanciava da estabilidade moderna.  
 A sociedade moderna se encontra deslumbrada pela conquista e 
domínio do mundo ao seu redor, entretanto, sistemas “caóticos” e não-
lineares - por exemplo a natureza, os indivíduos e a sociedade - 
extrapolam qualquer esforço de vidência e domínio. Quando Copérnico 
afirmou que a Terra que girava em torno do sol e não o contrário, seu 
conceito fissurou com uma crença filosófica medieval, deslocando assim 
o eixo da sociedade ocidental, impulsionando o Renascimento em 
desenvolvimento na Europa, assim como a teoria da evolução de Darwin, 
que de forma similar revolucionou a ótica das massas sobre o mundo.  
 Oriunda inicialmente nas ciências naturais, a Teoria do Caos é 
gradativamente usada na compreensão de sistemas sociais e relacionais. 
No 139º Encontro11 da Associação Americana para o Avanço da Ciência, 
em 1972, que o meteorologista e matemático Edward Lorenz apresentou 
sua tese “O bater de asas de uma borboleta no Brasil provoca um tornado 
no Texas?” que ficou conhecida como “Efeito borboleta”, inaugurou 
compreensões sobre como sutilezas podem acarretar consequências 
grandes e inimagináveis. Logo, advindos teóricos do Caos12 afirmam que 

                                                             
11  Documento sobre a tese de Edward Lorenz - “O bater de asas de uma 

borboleta no Brasil provoca um tornado no Texas?” no 139º encontro da 
Sociedade Americana para o Avanço da Ciência (AAAS) - [tradução livre]. 
Disponível em: http://eaps4.mit.edu/research/Lorenz/Butterfly_1972.pdf 
Acesso em: 04 de maio de 2019. 

12  “A teoria do Caos, primeiro aplicada ao entendimento dos mecanismos de 
criação das tempestades, das torrentes e dos furacões, agora se aplica a tudo, 
desde a medicina e os conflitos armados até a dinâmica social e as teorias de 
formação e transformação das organizações. O caos está deixando de ser 
apenas uma teoria científica para tornar-se uma metáfora cultural. Como 
metáfora, ele nos permite questionar algumas de nossas mais acalentadas 
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vivemos dentro de movimentos que se influenciam mutuamente o tempo 
todo, criando um caos imprevisível em muitos níveis, ainda assim, é 
dentro desse mesmo caos que nasce toda a ordem física e psicológica que 
conhecemos. Caos, na mitologia grega segundo Hesíodo, era um dos 
entes primordiais a surgir na natureza; no entanto, o uso dado à palavra 
“caos” na atualidade, pode-se dizer que aproxima-se da compreensão de 
Ovídio, poeta romano, quem atribuiu ao termo descontrole à qualquer 
ordem universal, associando-o mais à um abismo profundo entre Céu e 
Terra: 

Ante mare et terras et quod tegit omnia 
caelum unus erat toto naturae uultus in 
orbe, quem dixere Chaos; rudis 
indigestaque moles nec quicquam nisi 
pondus iners congestaque eodem non bene 
iunctarum discordia semina rerum. 
 
[Antes do mar, da terra e céu que tudo 
cobre, a natureza tinha, em todo o orbe, um 
só rosto, a que chamaram Caos, massa rude 
e indigesta; nada havia, a não ser inerte 
peso e díspares sementes mal dispostas de 
coisas sem nexo.] (lI, v. 5-9) (Tradução de 
Raimundo Carvalho)13.  

 
 Logo, a Teoria do Caos e sua poética, é mobilizada para a 
compreensão que ocorre na espontânea organização estudantil que parece 
se apropriar do documento que sistematiza tal prática pedagógica dos 
debates, para então estabelecer tanto uma estrutura outra à sala de aula, 
se utilizando do espaço e ferramentas ali dispostos como também ao 
próprio deslocamento no compartilhamento de saberes dentro da aula de 
Sociologia, já previsto e sistematizado nas “Regras”. O que em uma 
primeira mirada pode parecer “caótico”, mas se observado com lentes da 
Teoria do Caos pode ser visto como potente e fluído, libertando-nos de 
fenômenos de posições determinadas e previsíveis dentro de um padrão, 

                                                             
suposições e suscita novas indagações sobre a própria realidade.” (BRIGGS, 
2000, p. 16). 

13  “Metamorfoses em Tradução” - Relatório final de Raimundo Carvalho 
apresentado ao programa de pós-graduação em Letras Clássicas da USP. 
Disponível em: 
http://www.usp.br/verve/coordenadores/raimundocarvalho/rascunhos/meta
morfosesovidio-raimundocarvalho.pdf Acesso em: 04 de maio de 2019. 
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proporcionando então singularidades na aula de Sociologia para o Ensino 
Médio. 
 Desta forma, ao retomar o documento “Regras gerais para os 
debates em sala de aula”, percebemos que as “ordens” e “regras”, acabam 
por provocar desordem e depois, a possibilidade de ordem em outra 
configuração, no caso na auto-organização das carteiras não mais 
enfileiradas, dispondo os corpos dos estudantes de outra forma, mas 
igualmente sentados. Ou seja, via emoção dos estudantes há a organização 
das carteiras em roda. 
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NA TRAVESSIA DOS CAMINHOS PROPOSTOS 
 
Dentre as ferramentas dispostas para a elaboração de uma pesquisa 

qualitativa, há a realização de entrevistas, sendo esta uma das formas mais 
recorrentes para a coleta de dados no campo estudado. Sobre tal técnica 
de coleta de dados, Richardson (1999) ressalta que  “o termo entrevista é 
construído a partir de duas palavras, entre e vista. Vista refere-se ao ato 
de ver, ter preocupação com algo. Entre indica a relação de lugar ou 
estado no espaço que separa duas pessoas ou coisas.” (RICHARDSON, 
1999, p. 207), indicando assim a relação de lugar entre duas ou mais 
pessoas, atentando o olhar para mais de uma ótica de forma a tecer a 
comunicação entre interlocutor(es) e pesquisador(es). 

Para melhor compreender como surgiram e foram pensados os 
debates, entrevistei14 ambas professoras, partindo de uma entrevista semi-
estruturada previamente elaborada por mim. A professora Leolinda fora 
entrevistada15 em uma tarde do mês de novembro de 2018, enquanto que 
a professora Maria Amélia conversou comigo apenas no mês de maio de 
2019, durante a escrita da presente pesquisa, a fim de contemplar alguns 
entendimentos que não haviam ocorrido durante a pesquisa participante, 
muitos ditos anteriormente na convivência com a profª Leolinda, outros 
esquecidos ou não devidamente registrados.  

Serão apresentadas aqui algumas das respostas às questões, estas 
que configuram maior relevância para compreensão de alguns 
entendimentos que carecem de atenção, procurando fazer com que as 
respostas dialoguem, cabe salientar que as respostas que não constam, 
foram abarcadas em certo grau pela própria escrevivência narrada ao 
início de “Encanto Encontro”. O período de Estágio Obrigatório 
Supervisionado em Ciências Sociais I e II é acompanhado por apenas uma 
das duas professoras da instituição de ensino, a Escola Antonieta de 
Barros, conferindo assim contato ao longo de todo ano letivo somente 
com a professora de Sociologia que ministra aulas na turma destinada a 
cada estagiário/a graduando/a. No entanto, por questões pontuais que 
atravessaram o período de regência durante o Estágio II, tive igualmente 
contato com a professora Maria Amélia, que na época ministrava aulas 
para o nono ano, na procura de auxílio para elaboração de determinada 
aula; a pertinência de tais considerações se assenta no entendimento que 

                                                             
14  As perguntas e respostas da entrevista semi-estruturada com as professoras 

da instituição estão disponíveis no tópico “Apêndices”. 
15 A entrevista com a professora Leolinda ocorreu em 14 de novembro de 2018 

e houve consentimento oral da docente sobre a utilização de tal.  
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pareceu se contemplar em certa medida, a voz da “outra” professora 
também, não só a professora Leolinda. 

A primeira pergunta realizada para ambas docentes foi “Por que o 
debate foi pensado? por quem?”, a professora Leolinda respondeu que:  

Uma coisa que eu tenho muito interesse e 
gosto de trabalhar são as estratégias 
didáticas, como trabalhar estratégias 
didáticas dentro de sala de aula. Então 
assim, o debate ele faz parte de estratégias 
didáticas, como professora trabalhei muito 
na linha sócio-histórica e também do 
Feuerstein. A professora Maria Amélia 
estruturou o debate, e teve a ideia das 
plaquinhas e com o tempo de fala, até 
porque ela trabalhava no Ensino 
fundamental, e com a organização 
funcionou. [grifo nosso] 

 
Em relação a mesma pergunta, Maria Amélia16 ressalta sobre o 

funcionamento dos debates:  
Eu comecei a dar aula para o nono ano, e 
normalmente a sociologia não é um 
componente curricular obrigatório do 
nono ano, e eu achei na minha santa 
ingenuidade que dar aula para o nono ano 
era a mesma coisa que dar aula para o 
ensino médio, então eu comecei a dar aula 
para o nono ano com a mesma dinâmica 
que eu tinha antes e a minha surpresa foi 
que não era a mesma coisa, os alunos do 
fundamental tem outra dinâmica, eles não 
sabem participar da aula ouvindo uns aos 
outros, toda aula que eu construía com eles, 
virava uma maluquice, porque eles 
falavam todos ao mesmo tempo, aí eu 
pedia para ficar quieto, daí eu começava a 
fazer perguntas e eles falavam todos ao 
mesmo tempo e eu pedia para ficar quieto, 
e foi nessa loucura que eu percebi que eu 
pedia tanto para eles falarem quanto para 
ficarem quietos, que eu me dei conta 

                                                             
16 A entrevista com a professora Maria Amélia ocorreu em 20 de maio de 2019 

e houve consentimento oral da docente sobre a utilização de tal.  
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definitivamente que eles não sabiam fazer 
uma aula dialogada, uma aula onde o 
debate fluísse tranquilamente, coisa que os 
alunos do ensino médio já sabem. Então eu 
criei essa metodologia, com vários 
propósitos. [grifo nosso] 

 
O debate para a professora Maria Amélia é uma metodologia que 

fornece elementos e regras para que aconteça uma aula dialogada, sobre 
isso Esther Pillar Grossi em seu livro “Democracia e Educação em 
Tempos de Caos” (2017) logo de início em “ensinar é uma provocação” 
evidencia que “ensinar também não é fornecer dados, mas é fazer 
provocações para que o aluno pense e formule suas próprias hipóteses” 
(GROSSI, 2017, p. 24), ressaltando em seguida em “perda dos instintos: 
aprendizagens de tudo” que aprender não é uma consequência da natureza, 
e sim um ato de cultura (GROSSI, 2017), evidenciando que algumas 
aprendizagens sim se fazem sem a escola, no entanto diversas ocorrem 
apenas dentro do planejamento e sistematização do/a docente dentro de 
uma instituição de ensino. É interessante o diálogo com tal obra de Esther 
Pillar Grossi, visto ser uma compilação de artigos revisados da ONG que 
integra desde 1970 em Porto Alegre, o GEEMPA (Grupo de estudos sobre 
educação, metodologia da pesquisa e ação), visto que a obra contém além 
dos artigos, atividades didáticas que os antecedem e movimentam leitores 
para além do ato da leitura.  

[...] aprende-se na e com a vida e que a 
escola precisa identificar que saberes os 
alunos já trazem do seu dia a dia. Estes 
saberes correspondem à melhor fusão entre 
Piaget e Paulo Freire, isto é, entre a 
epistemologia genética e a antropologia 
das aprendizagens, as articulações entre o 
sujeito da inteligência e o sujeito da cultura. 
(GROSSI, 2017, p. 26) 

 
Entendendo que o debate é para Maria Amélia uma metodologia e 

para Leolinda uma estratégia didática, as questionei sobre “Quais 
resultados que acreditam que o debate tem nos estudantes?” e em relação 
à isso, profª Leolinda narrou uma experiência de sala, de forma a elucidar 
o quanto os estudantes apreciam este espaço. 

 
Eles gostam tanto dos debates que ano 
passado algumas alunas ficaram 
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chateadas comigo porque eu falei muito 
durante os debates, para eles o debate é o 
momento de fala deles e eles valorizam 
isso. Então eu falar na hora do debate foi 
ofensa. Eles começam a vencer muito a 
timidez, a estruturar argumentos, cuidar 
na fala porque não pode falar qualquer 
coisa, por outro lado também tem os 
limites, que se sentem muito pressionados 
a falar, que se esforçam e falam. Isso 
depende muito do grupo que está 
conduzindo os debates, não pode ser 
autoritário e sim tem que respeitar os 
processos das pessoas, incentivar a fala e 
não obrigar a fala.”  [grifo nosso] 

 
 Grossi (2017) atenta em seu subcapítulo “errar é permitido” que 

aprender pode ser “um ato intrinsecamente libertador e afirmador de cada 
aluno, se a didática respeitar o processo de quem aprende” (GROSSI, 
2017, p. 28), ou seja, é fundamental no agir pedagógico que profª 
Leolinda se atente à possibilidade de equívoco na sala de aula, e que 
vislumbre nos debates “[...] uma didática que realize a façanha de 
distribuir o poder dos saberes e dos conhecimentos a todos, 
possibilitando-os a se construírem como cidadãos [...]” (GROSSI, 2017, 
p. 28). Sobre a mesma pergunta, a professora Maria Amélia destaca: 

 
O que eu quero que seja atingido com os 
debates? os objetivos? Primeiro, eu quero 
que consigam falar em público, com a 
turma em silêncio, com eles sentados em 
círculo com todos olhando para aquele 
aluno. Como perde ponto o aluno que falar 
fora de hora, o momento do debate 
normalmente é um momento de muito 
silêncio, então é trabalhada a capacidade 
de falar em público, de defender uma 
ideia, de elaborar uma opinião acerca de 
algum conhecimento de forma pública, e 
a partir dos conceitos que a gente já 
trabalhou. Segunda habilidade é a 
capacidade de prestar atenção no que o 
outro fala, e argumentar acerca da fala do 
outro, porque eles também são muito 
centrados naquilo que eles pensam e têm 
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muita dificuldade em entender o que o 
outro fala, então no debate eles são 
obrigados a compreender e responder 
sobre. Outra, a capacidade de esperar a 
sua vez de falar, porque às vezes quando o 
colega fala uma coisa que eles não 
concordam, numa aula normal dialogada, 
eles falam imediatamente, no debate eles 
precisam se inscrever, esperar que os 
outros que já estavam inscritos falem, para 
depois retomar a sua fala, então eles tem 
que ter a capacidade de esperar seu 
momento de fala, e ao mesmo tempo de 
retomar a fala do outro porque às vezes o 
assunto mudou mas eles querem responder. 
Ouvindo, elaborando o conhecimento, a 
partir da escuta do outro. [grifo nosso] 

 
Sendo assim, é importante o grifo acima feito, pois, a fala e 

representatividade estudantil - deles por eles - exige do docente respeito 
à autonomia do educando, exaltando por meio de suas práticas em sala de 
aula que estes tenham atenção e sensibilidade à escuta com o outro, neste 
caso, não só do docente para com os estudantes - permitindo-lhes a voz, 
como também entre eles durante tal acontecimento.  

No processo da fala e da escuta, a 
disciplina do silêncio ser assumida com 
rigor e a seu tempo pelos sujeitos que falam 
e escutam é um sine qua (sic) da 
comunicação. O primeiro sinal de que o 
sujeito que fala sabe escutar é a 
demonstração de sua capacidade de 
controlar não só a necessidade de dizer a 
sua palavra, que é um direito, mas também 
o gosto pessoal, profundamente respeitável, 
de expressá-la. (FREIRE, 2015, p. 114). 

 
A obra de Paulo Freire, “Pedagogia da Autonomia”, traz reflexões 

a respeito da formação docente que preconize o exercício de “autonomia 
do ser dos educandos” (FREIRE, 2015), assim como grande parte da 
produção do autor que nos atenta para a reflexão crítica não só da prática 
docente, mas sobre todo o  processo educacional brasileiro. Para Freire 
(2015), o exercício de ensinar exige também curiosidade, “pede que os 
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alunos sejam participantes ativos, liguem a consciência à prática” 
(HOOKS, 2017, p. 26).  

O bom clima pedagógico democrático é o 
em que o educando vai aprendendo, à custa 
de sua prática mesma, que sua curiosidade, 
como sua liberdade, deve estar sujeita a 
limites, mas em permanente exercício. 
(FREIRE, 2015, p. 82)  

 
 Em relação à professora ali presente, esta possui espaço e papel 

atuante na discussão coletiva, incentivando os estudantes à curiosidade e 
consciência crítica, que por meio das plaquinhas (sim/não/depende) 
inicialmente já se colocam no exercício público de não assumir 
neutralidade, como também após o incentivo do grupo de estudantes que 
coordenam a prática pedagógica dos debates, é mobilizado à fala, 
articulando conhecimentos sociológicos com sua voz e corpo no ambiente 
escolar, se fazendo presente.  

A “pedagogia engajada” de bell hooks (2017) pode ser entendida 
como essa aproximação do profissional docente à pluralidade estudantil 
que compõem a aula, pois valoriza necessariamente a expressão do aluno. 
hooks enquanto docente acentua que “nas minhas aulas, não quero que os 
alunos corram nenhum risco que eu mesma não vou correr, não quero que 
partilhem nada que eu mesma não partilharia” (HOOKS, 2017, p. 35). 
Questionei a professora Leolinda “Há quanto tempo vocês realizam o 
debate na aula de sociologia?” 

Os debates começaram em 2011, quando 
nós duas começamos a lecionar aqui no 
colégio; com essa estratégia do direito a 
fala, da maior participação dos 
estudantes, de dar a fala aos estudantes e 
ouvi-los, deles realmente compartilhar. Li 
muito Paulo Freire e vejo que nós 
aprendemos juntos, não é só o professor 
que ensina, nós estamos em um processo 
de aprendizagem juntos. Eu sou muito 
mais professora hoje, por aprender com os 
meus alunos do que eu era quando saí da 
graduação. [grifo nosso] 

 
 De acordo com Grossi (2017) ao narrar a experiência do 

GEEMPA enquanto alfabetizadores na Vila Santo Operário em Porto 
Alegre - RS, reforça em “o prazer de aprender e a democracia” que por 
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algum tempo a “democracia escolar” foi pensada como a distribuição 
equitativa de poder, mas esclarece que em uma relação democrática na 
escola “a simetria e a justiça não estão na igualdade de conhecimentos a 
serem construídos, mas, sim, no prazer de aprender tanto do professor 
como dos alunos, embora o conteúdo destas aprendizagens deva ser 
fundamentalmente diferente.” (GROSSI, 2017, p. 81). Em consonância à 
isso, segundo Freire (2015), o “bom clima pedagógico-democrático” não 
reduz a atividade docente, uma vez que a curiosidade na sala de aula é um 
direito e deve ser estimulada, em hooks (2017) igualmente há a atenção 
do olhar voltado aos “[...] professores que abraçam o desafio da 
autoatualização serão mais capazes de criar práticas pedagógicas que 
envolvam os alunos, proporcionando-lhes maneiras de saber que 
aumentem sua capacidade de viver profunda e plenamente.” (HOOKS, 
2017, p. 36), caminhando entre limites e rigorosidade da própria estrutura 
da instituição escola. 

A dialogicidade não nega a validade de 
momentos explicativos, narrativos, em que 
o professor expõe ou fala do objeto. O 
fundamental é que professor e alunos 
saibam que a postura deles, do professor e 
dos alunos, é dialógica, aberta, curiosa, 
indagadora e não apassivada, enquanto fala 
ou enquanto ouve. (FREIRE, 2015, p. 83)   

  
Para Freire (2015), professor e estudante devem se “assumir 

epistemologicamente curiosos” na construção do conhecimento, sendo a 
pergunta um dos caminhos para exercitar a curiosidade. Algo desafiador, 
no momento de vida que a insubordinação da adolescência nos marca, à 
vista disso fora elaborada uma questão sobre a possibilidade do conflito, 
que não havia sido observada no período de estágio, e nem refletida na 
fala da profª Leolinda em entrevista anterior, portanto, o anseio de 
entrevistar a profª Maria Amélia deriva em descobrir mais sobre tal 
problemática, uma procura para atentar o olhar sobre como tratar os 
debates observados e o questionamento que (já estava) emergindo desde 
o primeiro encontro. A pergunta “Costuma ocorrer ‘brigas’ durante os 
debates? Há um entendimento mediado pela professora, sobre a opinião 
do outro?” sendo a professora pontual ao relatar  

 
As brigas são raras porque, como há toda 
uma organização [deles] para o debate, e 
cada um realmente fala na sua vez, por 
mais que discorde do outro, tem obrigação 



 

41 
 

de escutar até o final [o posicionamento do 
colega], então essa dinâmica do debate 
acaba gerando menos atrito, do que o 
debate que acaba surgindo na sala de aula, 
onde todos podem falar, onde não há uma 
organização da discussão, então essa 
prática do debate que eu faço, que até eu 
tenho vontade de mudar o nome, porque 
eu fico pensando que não é um debate 
comum como em uma aula, ele tem várias 
características que são diferentes, e isso eu 
acho que diminui um pouco o conflito entre 
eles, não que não haja nunca, às vezes sim, 
mas é raro. Ensina a escutar uns aos 
outros, porque esse é um grande desafio 
nesse momento na idade deles. [grifo 
nosso] 

 
 O conflito parece inerente à sociedade , no entanto um 

permanente estado de guerra faz-se insustentável em diversos âmbitos, 
desta forma partindo de uma visão democrática de convívio mútuo, o 
sistema educacional prepara para a organização e funcionamento de 
sociedades, contribuindo assim para a formação da população ao 
exercício coletivo.  Segundo Zambam (2006), “A educação, entendida 
como um processo permanente de amadurecimento das relações pessoais, 
sociais, econômicas, políticas, culturais, caracteriza a condição de agente 
como um importante qualificativo de participação social” (ZAMBAM, 
2006, p. 62). À vista disso que a resposta descrita acima da professora 
Maria Amélia direciona em certa medida o foco da presente pesquisa, 
uma vez que não havia sido observado (por mim em estágio) momentos 
de conflito, no entanto a partir da fala da docente conclui-se que isso 
ocorre, ainda que raras vezes. O recorte escolhido entre tantos possíveis 
a tal estratégia didática - metodologia - prática de ensino - técnica dos 
debates assentou-se em sua observação na potência da oralidade, assim 
como da corpo-oralidade, enquanto potente ferramenta à formação crítica 
e cidadã nas aulas de Sociologia. Nota-se portanto, o importante papel 
inerente a educação para além dos direitos e deveres de cada indivíduo, 
em sua formação cidadã e crítica, sendo este um trabalho coletivo. 

 
ENSINO E CIDADANIA 
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 Condorcet influenciou as concepções de escolarização primária 
na Europa ao longo do século 18, ao propugnar a “instrução pública” para 
futuros cidadãos e cidadãs visando a prática da reflexão para uma 
participação ativa na “polis”. Condorcet concebia a democracia como a 
inclusão de todos, algo “avançado” à época, sendo a Educação para 
Condorcet uma questão política, de modo a ser considerado o grande 
defensor do laicismo no ensino. 
 Quando em 1954, o professor Florestan Fernandes apresentou no 
I Congresso Brasileiro de Sociologia a comunicação "O ensino de 
sociologia na escola secundária brasileira", tendo como objetivo "debater 
a conveniência de mudar a estrutura do sistema educacional do país e a 
conveniência de aproveitar, de uma maneira mais construtiva, as ciências 
humanas no currículo da escola secundária" (FERNANDES, 1955). Tal 
objetivo parece não se ter realizado plenamente nesse meio século de 
reformas educacionais no país, no entanto a Constituição de 1988 
materializa em parte, no Brasil entre diversos direitos, a universalização 
da educação básica pública e gratuita. E deriva deste marco, a educação 
como um direito social. 
 

Art. 205. A educação, direito de todos e 
dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a 
colaboração da sociedade, visando ao 
pleno desenvolvimento da pessoa, seu 
preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho. 
(Constituição da República Federativa do 
Brasil. Brasília, DF: Senado Federal: 
Centro Gráfico, 1988.) [grifo nosso] 

 
 Assim o artigo 205, da Constituição, apresenta que a educação 
deve ter entre seus eixos, “pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo 
para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho”.  
Reflexo das lutas político-pedagógicas que antecederam a Constituição 
de 88 deriva a estruturação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional  nº 9.394, a LDB - que se faz como a principal lei brasileira 
referente à educação. Aprovada em 20 de dezembro de 1996, pelo então 
ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, este é um documento que tem 
como objetivo regularizar o sistema de educação brasileiro com base na 
Constituição Federal de 88, composto por 92 artigos que versam sobre os 
princípios gerais da educação brasileira, bem como recursos e 
investimentos, finalidades e diretrizes organizados em nove títulos, cinco 
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capítulos e cinco seções, definindo os marcos legais em todas as etapas e 
modalidades da educação brasileira. Um documento com 58 páginas que 
teve sua última atualização em março de 2017, estabelecendo “as 
diretrizes e bases para a educação nacional”, encontra-se no título I - Da 
educação que 
 

Art. 1o A educação abrange os processos 
formativos que se desenvolvem na vida 
familiar, na convivência humana, no 
trabalho, nas instituições de ensino e 
pesquisa, nos movimentos sociais e 
organizações da sociedade civil e nas 
manifestações culturais.  
 
§ 1o Esta Lei disciplina a educação escolar, 
que se desenvolve, predominantemente, 
por meio do ensino, em instituições 
próprias.  
§ 2o A educação escolar deverá vincular-
se ao mundo do trabalho e à prática social. 
(LDB : Lei de diretrizes e bases da 
educação nacional. – Brasília : Senado 
Federal, Coordenação de Edições Técnicas, 
2017. 58 p.) [grifo nosso] 

 
 Observa-se no segundo parágrafo da LDB que a educação 
escolar volta-se tanto ao “mundo do trabalho” quanto “à prática social”, 
sobre isso Karl Marx - considerado no Brasil como um dos “clássicos” da 
Sociologia -  compreende que a educação faz-se como ideologia que 
reforça a alienação e exploração do modo de produção capitalista 
dominante, algo que Incontri (2005) igualmente reconhece, “a educação 
sem um propósito de transcendência é uma ideia vazia e estreita e pode 
sempre se tornar instrumento de manipulação dos poderes sociais.” 
(INCONTRI, 2005, p. 61). A pertinente crítica de Marx, pode ser 
reforçada na leitura de tal parágrafo da LDB, uma vez o movimento 
contraditório de humanização e alienação interessa à educação, 
encontrando aí um dos questionamentos motores para a organização do 
processo educacional. Pensando se a educação configura-se “a serviço” 
da humanização ou da alienação, Demerval Saviani (2011) em sua obra 
“Pedagogia Histórico-Crítica” já discutia a necessidade do/a educador/a 
brasileiro/a superar o senso comum para compreensão filosófica em seu 
agir pedagógico, em consonância com o método materialista histórico 
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dialético de Marx, para o autor “A construção do pensamento se daria 
pois da seguinte forma: parte-se do empírico, passa-se pelo abstrato e 
chega-se ao concreto.” (SAVIANI, 2011, p. 11). Ainda sobre isso, Saviani 
afirma que: 

O conhecimento, como instrumento 
particular do processo educacional, pode 
ser tratado de forma a contribuir ou a negar 
o processo de humanização. Neste sentido, 
pensemos sobre o que é a educação: "o 
trabalho educativo é o ato de produzir, em 
cada indivíduo singular, a humanidade que 
é produzida histórica e coletivamente pelo 
conjunto dos homens. (SAVIANI, 2011,  p. 
24)  

 
 Tal coletividade pode ser entendida em Moacir Gadotti (1992), 
quando em “Escola Cidadã” o autor relaciona que a capacidade de educar 
para a cidadania - para a “coletividade” - relaciona-se fundamentalmente 
com a autonomização da escola. Um ensino de qualidade, para Gadotti 
(1992) está intimamente ligado a instrumentalização do povo para o 
exercício do Estado, sobre isso, discorre sobre as próprias instâncias de 
decisão dentro do espaço escolar, refletindo sobre os conselhos de classe 
e as assembléias, uma vez que Gadotti (1992) alinha-se com Saviani 
(2011) ao criticar instâncias escolares, mas igualmente vislumbrar seu 
potencial transformador, no caso de Gadotti (1992) este encontrado na 
autonomia que “é o contrário da uniformização" (GADOTTI, 1992, p. 34). 
 A relação entre educação e cidadania é encontrada em pesquisas 
históricas e filosóficas que remontam as condições para formação de um 
cidadão, decorrendo disso a educação necessária para se dar tal formação. 
A origem do conceito de cidadania é encontrado em seus primórdios na 
sociedade grega e romana - cabe salientar que as cronologias se 
apresentam mediante uma objetividade de datas, sendo que tais datas são 
definidas por uma escolha, uma vez que tal escolha já é índice para uma 
interpretação. Logo, tais datas, não podem ser consideradas dados 
indiscutíveis, são construídas também, tal como os fatos históricos: fazem 
parte de uma versão, frutos de uma construção visando leituras 
específicas. No dicionário17 encontramos que “cidadania” significa a 

                                                             
17 Menção à breve pesquisa realizada no dicionário Michaelis, que tem uma 

versão disponível online. Disponível em: 
http://michaelis.uol.com.br/busca?r=0&f=0&t=0&palavra=cidadania 
Acesso em: 02 de julho de 2019.  



 

45 
 

qualidade de cidadão no exercício de seus direitos e dos deveres, tanto 
civis, sociais e políticos, estabelecidos na nossa Constituição Federal de 
1988.  
 Desde a primeira Constituição republicana brasileira de 1891, 
“para participar da polis era necessário ser alfabetizado, e com o processo 
incipiente de expulsão dos campos para as cidades os descendentes dos 
escravizados criam a ilusão de uma possível inclusão socioeconômica via 
a escolarização” (RIBEIRO e SILVA, 2003, p. 9), sendo assim, ainda no 
início do século 20, a população liberta e seus descendentes após o 
término da escravização, os pobres, mulheres e crianças não eram 
considerados como cidadãs e cidadãos, sendo que só era cidadão aquele 
que suas ocupações eram reconhecidas pelas leis e pelo Estado. O período 
de 1964 até a metade da década de 80 foram marcados por quase uma 
“anti cidadania”, tendo na ditadura civil-militar o marco de direitos 
mínimos e desenvolvimento econômico acelerado.  Para Covre (2001), 
“só as leis não constroem a cidadania, mas é importante que os homens 
comuns, os trabalhadores, se apropriem também do espaço para a 
construção de leis favoráveis a extensão da cidadania.” (COVRE, 2001, 
p. 29), em consonância com a compreensão de Gabriel Chalita em 
“Educação: a solução está no afeto” salienta que “a cidadania não é um 
direito solitário, é a arte de convivência social e, por isso, nem tudo o que 
é agradável pode ser feito.” (CHALITA, 2004, p. 117).  
 Sobre a cidadania não ser um direito solitário e sim a (desafiadora) 
arte de convivência social, Peter Burke (2010) em sua obra “Linguagens 
e comunidades - nos primórdios da Europa Moderna” atenta, logo no 
prólogo “comunidades e domínios” sobre a língua ser um tema cotidiano, 
de tamanha relevância que o ano de 2001 18  ter sido oficialmente 
declarado o “Ano Europeu das Línguas”, apontando que “não deveria 
haver muita necessidade de lembrar as pessoas da ligação entre língua e 
política ou, melhor, do emaranhamento entre línguas e política” (BURKE, 
2010). 
 

                                                             
18 De grandiosa importância tal nota de rodapé, pois assim como constatado em 

Burke (2010) sobre o ano de 2001 e sua relevância para as línguas na Europa. 
O ano de 2019 foi declarado como o “Ano internacional das línguas 
indígenas” pela UNESCO, atentando nosso olhar para a necessidade de se 
preservar, revitalizar e promover as línguas indígenas no mundo. Disponível 
em: http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/about-this-office/prizes-and-
celebrations/2019-international-year-of-indigenous-languages/ Acesso em: 
03 de julho de 2019.  
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COMEÇANDO PELA VOZ 
 

Uma voz significa isto: existe uma pessoa 
viva, garganta, tórax, sentimentos, que 
pressiona no ar essa voz diferente de todas 
as outras vozes.” Italo Calvino. “Um rei à 
escuta. (CALVINO apud CAVARERO, 
2011, p. 9). 

 
 Existe vasta pesquisa em torno da oralidade; ao pesquisarmos a 
encontramos entre linguistas, etnólogos, pedagogos, historiadores e 
antropólogos. Percebendo o quão profundo é tratar sobre tal tema e os 
caminhos que emergem, encontrei amparo em algumas pesquisas que 
igualmente intentam, dentre suas especificidades, compreender a sutileza 
que é o entendimento da palavra, que aliada ao som e movimento do corpo, 
encontra na voz forma de se comunicar, linguagem oral. Antes mesmo de 
caminharmos já emitimos som… A profundeza dialógica entre voz, 
espaço, tempo e corpo evoca as memórias que submergidas juntamente 
com as sensações, ampliam-se e adquirem novas proporções. Desta forma, 
assim como sugere o título dessa parte da pesquisa, os entendimentos 
sobre a voz pretendem ser contemplados em certa medida, visto que não 
serão expostos os conceitos de linguagem, língua, fala e variação da 
Linguística, até mesmo por não configurar a base do referencial teórico 
mobilizado na tessitura desta pesquisa, pois a intenção de apresentar e 
provocar a reflexão sobre como a oralidade - por meio da voz, da fala, do 
corpo - é um fenômeno presente19 em nosso cotidiano assim como na 
escola e no processo educacional como um todo, configurando um 
compartilhamento social e coletivo. 
 Em “Vozes Plurais - Filosofia da expressão vocal”, a filósofa 
política Adriana Cavarero reconstrói a história da voz, destacando como 
som e corpo se juntam à política. Traçando contrapontos com a história 
da metafísica ocidental, por meio de análise filosófica que ramifica-se em 
diversas áreas, dentre estas literatura, música, voz e oralidade, indicando 
outros modos de pensar as relações entre logos e política.  

                                                             
19  Cabe uma nota de rodapé pois ao dizer que a oralidade é algo presente 

cotidianamente, refiro-me às pessoas que oralizam, os “falantes” para a 
comunidade surda que se comunica em LIBRAS (Língua brasileira de sinais). 
No entanto, uma pesquisa mais densa possibilitaria explorar a oralidade 
presente no corpo e gestos daqueles que se comunicam em libras, assim faz-
se uma nota de rodapé para a possibilidade de novas pesquisas (Ver: 
CARNIEL, 2013). 
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 Logo na introdução, Cavarero apresenta um dos últimos escritos 
de Calvino, “Um rei à escuta”, passagem citada nesta pesquisa no início 
de “Começando pela voz”, em que Calvino representa por meio da 
personagem o rei, questões relativas à audição. “Assediado pela lógica de 
seu próprio poder, a única atividade do monarca consiste no controle 
acústico do reino” (CAVARERO, 2011, p. 15), tornando-se assim a 
vigilância do rei algo exclusivamente auditivo, podendo ao rei apenas 
escutar. 

Afinadas com o instrumento de morte que 
é típico do poder, as gargantas da Corte, de 
fato, não são mais capazes de emitir a voz 
verdadeira e inconfundível da vida, isto é, 
a voz que “põe em jogo a úvula, a saliva, a 
infância, a pátina da vida vivida, as 
intenções da mente, o prazer de dar uma 
forma própria às ondas sonoras. 
(CAVARERO, 2011, p. 16)  

 
 Sobre isso, Hannah Arendt em seu texto “A condição humana”, 
que desenvolve diversas categorias, estas sobre a pluralidade humana, 
discurso e ação. Identifica que “é com palavras e atos que nos inserimos 
no mundo humano” (ARENDT, 2007, p. 189), refletindo que se os 
humanos não fossem “iguais” não se compreenderiam e nem aos seus 
ancestrais, ressaltando que o “ser diferente” não equivale a ser outro. A 
palavra alteridade, do latim alter (o outro) somado com o sufixo tatis 
(dade), para Arendt é eixo importante da pluralidade.  
Arendt inaugura suas compreensões sobre o sentido do discurso e da ação, 
discorrendo sobre a linguagem e sua função determinante na condição 
humana pontuando que: “a vida sem discurso e sem ação [...] está 
literalmente morta para o mundo; deixa de ser uma vida humana, uma vez 
que já não é vivida entre os homens” (ARENDT, 2007, p. 189), 
encontramos aí eixo fulcral para o entendimento de ação para Hannah 
Arendt: 

“[...] agir, no sentido mais geral do termo, 
significa tomar iniciativa, iniciar (como o 
indica a palavra grega archein, ‘começar’ 
‘ser o primeiro’ e, em alguns casos, 
‘governar’), imprimir movimento a alguma 
coisa (que é o significado original do termo 
latino agere)” (ARENDT, 2007, p. 190) 
[grifo nosso].  
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 Uma vez que toda ação inserida em diversos contextos está 
sujeita a provocar reações; entendemos que a ação arendtiana refere-se a 
uma atividade livre em sociedade, na esfera pública mediada esta por 
palavras e discurso, realizada em coletivo, logo por iguais e entre iguais. 

Pelo fato de que se movimenta sempre 
entre e em relação a outros seres atuantes, 
o autor nunca é simples “agente”, mas 
também, e ao mesmo tempo, paciente. [...] 
Estas consequências são ilimitadas porque 
a ação, embora possa provir do nada, por 
assim dizer, atua sobre um meio no qual 
toda reação se converte em reação em 
cadeia, e todo processo é causa de novos 
processos. Como a ação atua sobre seres 
que também são capazes de agir, a reação, 
além de ser uma resposta, é sempre uma 
nova ação com poder próprio de atingir e 
afetar os outros. Assim, a ação e a reação 
jamais se restringem, entre os homens, a 
um círculo fechado, e jamais podemos, 
com segurança, limitá-la a dois parceiros 
(ARENDT, 2007, p. 203).  

 
 No entanto, Cavarero (2011) não irá utilizar, diferente de Arendt 
(2007) da categoria de “discurso” e sim da “voz” que elabora ao longo de 
sua tese, dividida em três segmentos: “Como o logos perdeu a voz”, 
“Mulheres que cantam” e “Por uma política das vozes”.  
 Dentre as passagens que a Adriana Cavarero realiza em sua obra, 
a primeira parte “Como o logos perdeu a voz” encerra-se apontando o 
temor platônico sobre a carnalidade vocal, esta que pode vir suscitar 
prazeres e o descontrole da razão (CAVARERO, 2011), caminhando para 
a análise de elementos poéticos e literários na segunda parte “Mulheres 
que cantam” que por meio das vozes de musas e sereias retoma a 
vocalidade subjugada pela metafísica. Para na terceira e última parte de 
seu trabalho, intitulada “Por uma política das vozes” nos comunicar que 

[...] o falar é inter-locução, requer uma 
reciprocidade de palavra e escuta. Ao 
contrário do pensar, falar exclui que seu 
protagonista seja um sujeito abstrato e, em 
vez disso, implica que os falantes sejam 
seres humanos em carne e osso, com bocas 
e ouvidos. (CAVARERO, 2011, p. 204). 
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 Revelando proximidade da interpretação de Hannah Arendt - 
igualmente interlocutora da autora - ao tratar do agente no Discurso e na 
Ação,  para Arendt “o discurso corresponde ao fato da distinção e é a 
efetivação da condição humana da pluralidade, isto é, do viver como ser 
distinto e singular” (ARENDT, 2007, pg. 191). Ainda sobre isso “todas 
as vezes em que está em jogo a linguagem, escreve Hannah Arendt, a 
situação se torna política por definição, porque é a linguagem que faz do 
homem um ser político” (CAVARERO, 2011, p. 220), em consonância 
com a interpretação de Arendt sobre política, Cavarero retoma que para a 
autora este é um espaço “materialmente compartilhado”, que para Arendt 
se faz com atos e palavras, ou seja, algo plural e relacional.  
 Para Zumthor (2010) “as emoções mais intensas suscitam o som 
da voz” (ZUMTHOR, 2010, p. 11), a contribuição teórica desse autor 
identificado como medievalista caminhará pelas nuances da voz, a obra 
“Introdução à poesia oral” de Paul Zumthor (2010) foca este elemento 
estudado tanto pela Medicina quanto pela Fonologia, para Zumthor “a voz 
é uma coisa: descrevem-se suas qualidades materiais, o tom, o timbre, o 
alcance, a altura, o registro… e a cada uma delas o costume liga um valor 
simbólico” (ZUMTHOR, 2010, p. 9) [grifo do autor]. A ideia fundadora 
da obra de Zumthor é “a noção de que a escrita é fixa e nada se compara 
à força nômade da voz” (Ferreira apud Zumthor, 1977, p. 302), o diálogo 
com o autor pressupõe aos entendimentos da voz, visto que é evidenciado 
em Zumthor a polaridade entre “oral” e “escrito” ao tratar sobre a 
oralidade poética, exaltando não existir nenhuma “ciência da voz”. 

A voz jaz no silêncio do corpo como o 
corpo em sua matriz. Mas ao contrário do 
corpo, ela retoma a cada instante, abolindo-
se como palavra e como som. Ao falar 
ressoa em sua concha o eco deste deserto 
antes da ruptura, onde, em surdina, estão a 
vida e a paz, a morte e a loucura. O sopro 
da voz é criador. Seu nome é espírito: o 
hebraico rouah; o grego pneuma, mas 
também psiché; o latim animus, mas 
também certos termos bantos. Na Bíblia, o 
sopro de Javé cria o universo como 
engendra Cristo. Identifica-se com a 
fumaça do sacrifício. (ZUMTHOR, 2010, 
p. 10) 

 
 Deste modo, compreende-se que Zumthor observa reaver o 
espaço outrora ocupado pela oralidade nas “culturas antigas” e que foi 
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preterido pela ascensão da escrita, no caso do autor, ao qual o movimento 
literário tradicional afilia-se.  
 De volta ao objetivo da pesquisa cabe perguntar “por quê atentar 
nosso olhar para o trabalho com a oralidade em sala de aula?” 
desdobrando na visualização que tal categoria é trabalhada em diversas 
óticas, movimentando-se assim por múltiplas áreas como citado 
anteriormente. Negreiros e Vilas Boas (2017) fizeram a mesma pergunta 
no artigo “Oralidade na escola: um (longo) percurso a ser trilhado”, no 
entanto, o trabalho dos autores direciona-se ao ensino de língua 
portuguesa. 
 

[...] especificamente, os usos heterogêneos 
pertencentes à modalidade oral, 
principalmente os “usos formais públicos”, 
aqueles que os falantes não aprendem em 
situações mais distensas e informais, 
devem ser objeto de preocupação das aulas 
de língua. (NEGREIROS e VILAS BOAS, 
2017, p. 116). 

 
 Embora não trate sobre o ensino de sociologia, o diálogo com 
Negreiros e Vilas Boas (2017) é profícuo, pois apresentam alguns pontos 
que contemplam a tessitura da problemática que propomos. Sobre os 
pontos apresentados “o primeiro deles se refere à crença, ainda fortemente 
arraigada nas comunidades escolares, de que a função da escola seja, 
apenas, ensinar a escrita. A valorização extrema do texto escrito é, nesse 
sentido, mais do que atividades, mas uma postura de trabalho.” 
(NEGREIROS e VILAS BOAS, 2017, p. 118).  

É evidente que não estou propondo a 
exclusão da língua escrita. Simplesmente 
estou propondo que a escola imite a vida: 
primeiro aprendemos a falar, depois 
aprendemos a escrever. Que nas reflexões 
escolares sobre nossa língua, 
acompanhemos esse ritmo, deixando de 
lado uma tola supervalorização do escrito 
sobre o oral. (CASTILHO apud 
NEGREIROS e VILAS BOAS, 2017, p. 
67).  

 
 Assim sendo, procurando permanecer tecendo considerações 
sobre o que Arendt (2007) nomeia como espaço “materialmente 
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compartilhado” - encontrado este nas aulas de sociologia, durante o 
período de estágio -  na “ efetivação da condição humana da pluralidade” 
(ARENDT, 2007, p. 191), pois é com palavras, com a “voz” de acordo 
com Zumthor (2010) que nos inserimos no mundo, uma vez que segundo 
Cavarero isto “requer uma reciprocidade de palavra e escuta” (2011, p. 
204). 
 
ESCRITA, ORALIDADE E CIDADANIA 
 
 À luz de Barbara Cassin na obra coletiva, com Nicole Loraux e 
Catherine Peschanski, intitulada “Gregos, bárbaros, estrangeiros - a 
cidade e seus outros” (1993) que pretende-se iluminar a discussão sobre 
o que foi nomeado como “escrita, oralidade e cidadania” a fim de mostrar 
que o lugar de cidadã e cidadão foi historicamente relegado à uma parte 
da população. 
 A obra de Cassin (1993) é dividida em seis capítulos, sendo cada 
um trabalhado por uma ou mais autoras, sendo estes “A democracia em 
confronto com o estrangeiro”, “Consenso e criação de valores - O que é 
um elogio?”, “Os bárbaros em confronto com o tempo (Heródoto, 
Tucídides e Xenofonte), “A cidade grega pensa o um e o dois” e 
“Barbarizar e cidadanizar ou não se escapa de Antifonte”, mas creio que 
logo no prefácio Cassin (1993) já elucidam algumas contribuições. As 
autoras trabalham a democracia nas cidades gregas, situando a Grécia 
como origem e paradigma da democracia.  

Mas a cidade grega, todo mundo o sabe, 
não é uma democracia modelo. Ela 
funciona à custa de exclusões: um pequeno 
grupo de cidadãos, para poderem estar 
próximos, ao alcance da voz, contra o resto 
do mundo, estrangeiros e bárbaros. E tendo, 
em seu próprio interior, as mulheres, os 
metecos, e - visto que as navetas não tecem 
sozinhas - a massa dos escravos, 
confinados, cada um à sua maneira, ao lado 
das crianças e dos animais, fora do político. 
(CASSIN, 1993, p. 7). 

 
 Contrapondo assim democracia “real” e democracia “formal”, 
exaltando a possibilidade da cidade grega ter sido na realidade apenas 
uma oligarquia travestida, as autoras ressaltam a importância de trabalhar 
os textos, impedindo assim que se faça uma leitura superficial desta dita 
democracia. Cassin (1993) em seus estudos consideram que na cidade 
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grega há uma característica: “codeterminação do político e da linguagem” 
(CASSIN, 1993, p. 8). 
 Ainda sobre isso, questionando a ideia que a democracia só 
surgiu como característica das sociedades ocidentais modernas a partir 
das cidades-Estado gregas, Jack Goody (2018) em “O roubo da história” 
nos desloca ao considerar que “obviamente a Grécia produziu um modelo 
parcial. No entanto, muitos sistemas políticos antigos, inclusive alguns 
bem simples, incorporavam procedimentos consultivos destinados a 
determinar a vontade do povo” (GOODY, 2018, p. 290).  
 Edgardo Lander (2005) contribui com uma verdadeira 
arqueologia dos saberes modernos, a partir do marco do “descobrimento” 
das Américas pelos ibéricos e a decorrente colonização. Identifica assim 
uma “colonização dos saberes”, estabelece assim sucessivas separações, 
sobretudo na cisão do conhecimento científico “descorporizado”. 

[...] a conquista ibérica do continente 
americano é o momento inaugural dos dois 
processos que articuladamente conformam 
a história posterior: a modernidade e a 
organização colonial do mundo. Com o 
início do colonialismo na América inicia-
se não apenas a organização colonial do 
mundo mas – simultaneamente – a 
constituição colonial dos saberes, das 
linguagens, da memória e do imaginário. 
(LANDER, 2005, p. 26). 

 
 No Brasil, as nações indígenas que aqui habitam desde antes de 
1500, assim como os povos africanos que pra cá foram trazidos nos 
tumbeiros20 após a invasão, têm a base de sua transmissão sociocultural 
na oralidade. Sobre isso Amadou Hâmpaté Bâ no capítulo “A tradição 
viva” que compõe a obra “História geral da África I: Metodologia e pré-
história da África” lançada pela UNESCO (Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), reforça que “[...] entre as 
nações modernas, onde a escrita tem precedência sobre a oralidade, onde 
o livro constitui o principal veículo da herança cultural, durante muito 
tempo julgou-se que povos sem escrita eram povos sem cultura.” (B , 
2010, p. 167), ressaltando ao longo de seu pensamento sobre a função da 
memória e sua ligação entre humano e a palavra. Em diálogo, Eric 
Havelock na obra coletiva “Cultura escrita e oralidade”, irá definir a 
oralidade como algo que “caracteriza, sociedades inteiras que têm se 

                                                             
20  Referência aos navios negreiros.  
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validado da comunicação oral, dispensando o uso da escrita. E, por fim, 
são usadas para identificar certo tipo de consciência, que se supõe ser 
criada pela oralidade ou que pode se expressar por meio dela.” 
(HAVELOCK, 1995, p. 17). Algo que encontramos em Cavarero (2011) 
ao pontuar sobre o semântico em relação ao vocálico.  

A sua data de nascimento, nas primeiras 
décadas do século XX, recua ao debate 
sobre a chamada questão homérica e, 
particularmente, sobre o papel da épica nas 
culturas orais que não conhecem a escritura 
ou utilizam-na apenas marginalmente. É a 
partir da reflexão sobre a diferença entre 
oralidade e escritura - categorias que 
tiveram grande fortuna ao longo do século 
passado - que se origina o vasto filão de 
pesquisas sobre o tema da voz. 
(CAVARERO, 2011, p. 25) 

 
 Em paralelo, Aurore Monod-Becquelin21 no artigo “La tradition 
orale n'est plus ce qu'elle était” [“A tradição oral não é o que era” - 
tradução nossa], questiona se ainda existem sociedades que podem ser 
descritas como sociedades de “tradição oral”.  

Em um sentido mais amplo, a tradição oral 
é o conjunto de expressões orais de uma 
cultura, aplicando-se às interações sociais 
fundamentais, normatizadas pela 
sociedade em sua forma e seu uso: 
saudações, termos de linguagens técnicas e 
de negócios, retóricas jurídicas, palavras 
rituais ou lúdicas, e criações artísticas onde 
algumas correspondem a gêneros que nos 
sãos familiares como canções, contos, 
canções de ninar [...]. [tradução nossa] 
(MONOD-BECQUELIN, 2005).  

 
  Aurore Monod-Becquelin destaca que utilizamos regras 
linguísticas e corporais cotidianamente, referenciando os estudos de 
Zumthor ao considerar que “a oralidade internaliza a memória”. 
 

                                                             
21  Disponível em: https://www.scienceshumaines.com/la-tradition-orale-n-

est-plus-ce-qu-elle-etait_fr_4804.html#1 Acesso em: 05 de julho de 2019. 
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Na Índia, o uso do sânscrito é característico 
dos textos rituais recitados. Para os Maias, 
a retórica do paralelismo anuncia e implica 
uma interação com os componentes 
invisíveis do mundo e gêneros específicos 
são convocados. Na Amazônia, o tom de 
voz é ajustado à certas pinturas corporais 
rituais. Por intermédio desse artesanato da 
matéria verbal, cada cultura exprime sua 
tradição que delimita os usos e formas 
convencionais da palavra. [tradução nossa] 
(MONOD-BECQUELIN, 2005).  
 

 No entanto, a manutenção desses saberes não configurava 
reconhecimento por aqueles que vinham entre-mares para o Novo Mundo 
e aos que aqui se instalaram, constatado em cartas escritas por Padre José 
de Anchieta no século 16,  “para este gênero de gentes [os índios] não há 
melhor pregação do que espada e vara de ferro, na qual mais de que em 
nenhuma outra é necessário o compelle eos intrare” (ANCHIETA apud 
HOLANDA, 2010).  
 Se historicamente nossos ancestrais e antepassados que aqui 
viviam, somados aos que aqui foram trazidos em correntes não tiveram 
(acesso à) voz, ao que Cassin (1993) referia como “ao alcance da voz”, 
visto que para os povos indígenas e povos africanos escravizados nas 
Américas, o conhecimento ocorria por meio da tradição oral, sendo o ato 
de narrar mais ancestral à escrita, igualmente considerados “bárbaros” e 
“selvagens” pela falta da escrita e do Estado 22 . Somando estes os 
relegados, assim como nas cidades gregas “ao lado das crianças e dos 
animais, fora do político.” (CASSIN, 1993). Cabe ressaltar aqui que os 
indígenas no Brasil apenas garantiram direitos - estes que seguem 
ameaçados - com a Constituição de 1988. A pontuação sobre os direitos 
constitucionais dos povos indígenas é pertinente ao pensar sobre a relação 
da escrita, oralidade e cidadania, uma vez que até hoje desconhecemos a 
grandiosidade de produções indígenas que antecedem 1500 por conta da 
transmissão oral ser presente em toda a multiplicidade que há nos povos 
indígenas - pertinente ressaltar que há diversas pesquisas que intentam 
mapear narrativas e grafias nas nações que no Brasil viviam e foram 
dizimadas, assim como ressaltamos as gradativas pesquisas acerca das 
grafias utilizadas por nações africanas, por exemplo os adinkra23. Ainda 

                                                             
22 Ver Nascimento (2008) e Clastres (1974). 
23  Ver Nascimento (2008). 



 

55 
 

sobre os direitos indígenas, estes estão expressos num capítulo específico 
da Constituição de 1988 (título VIII, “Da Ordem Social, capítulo VIII, 
“Dos Índios”). 

Se a estrutura do meu pensamento é a única 
certa, irrepreensível, não posso escutar 
quem pensa e elabora seu discurso de outra 
maneira que não a minha. Nem tampouco 
escuto quem fala ou escreve fora dos 
padrões da gramática dominante. E como 
estar aberto às formas de ser, de pensar, de 
valorar, consideradas por nós demasiado 
estranhas e exóticas, de outra cultura? 
(FREIRE, 2015, p. 118) 

 
 Relembrando o “método Paulo Freire de alfabetização” que 
pretendeu despertar o ser político de cada um de seus educandos, os quais 
configuravam uma parcela considerada analfabeta, sem voz, distante da 
cidadania, à margem perante o Estado. Aplicado há mais de 50 anos 
(desde 1963), o método criado por Paulo Freire vem estimulando a 
escolarização de adultos mediante a discussão de experiências e 
narrativas de vida entre si, encontrando na decodificação de palavras 
presentes no cotidiano dos estudantes, a partir da fonética e sua 
decodificação e elaboração, ia se construindo novas palavras e ampliando 
o repertório. Quando foi pensada por Paulo Freire, a região nordeste 
possuía cerca de 15 milhões de analfabetos, estes que configuravam 
aproximadamente 50% da população nordestina na década de 1950, já em 
2017 segundo pesquisa do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística) tal percentagem se modificada configurando assim 7% de 
pessoas consideradas analfabetas na região, estas que não sabem ler nem 
escrever, de acordo com o IBGE.  
 Logo, percebemos a pertinência em “discutir as necessidades 
sócio-políticas necessárias para um ensino qualitativo de oralidade [e sua 
multiplicidade]” (NEGREIROS e VILAS BOAS, 2017, p. 116), 
definindo metodologias e técnicas eficazes, abordando mudanças no 
paradigma didático a fim de mapear propostas didático-pedagógicas que 
já existem e costurar estas na elaboração de novas. 
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 TRANSFORMANDO O SILÊNCIO EM LINGUAGEM E AÇÃO24 
 
Olhar para algo tão cotidiano como a fala, a voz, o corpo, causa 

certa estranheza, logo percebi que pesquisar sobre tal tema - a oralidade 
e sua relação com a cidadania e o pensamento crítico nas aulas de 
Sociologia para o Ensino Médio - causa incômodo e faz emergir questões 
de grandiosa profundeza, como as esboçadas na tessitura da pesquisa. 
Sendo assim, a presença da oralidade, na voz estudantil nos mostra cada 
vez mais a movimentação causada nas estruturas da escolarização 
brasileira, assim como à mim - graduanda em formação docente - 
igualmente escolarizada “ao silêncio”.  

As consideráveis (e históricas) mudanças na democratização do 
acesso à educação no Brasil, trouxeram novas demandas sociais para a 
escola, na multiplicidade da comunidade escolar soma-se estudantes antes 
marginalizados dos processos de mudança social; educandos estes que 
questionam aulas, conteúdos, professores e estagiários/as em seus modos 
de fazer. Assim como nós graduandas e graduandos, frutos de tais 
processos de inclusão social educacional, problematizando a universidade 
e uma formação que atenda a lógica do mercado, procurando a real 
contribuição para a formação de seres humanos para a vida em coletivo 
que 

[...] no exercício de qualquer atividade ou 
função e nos vários contextos e momentos 
de sua existência, possam superar a mera 
competência técnica especializada, viver e 
agir tendo em vista a plena realização da 
vida do espírito, da sociedade e da 
humanidade excelentes, da autonomia, da 
igualdade, da democracia, da justiça. 
Formar os estudantes [...] na e para a 
autonomia não significa liberá-los para 
fazerem o que quiserem, nem serem 
omissos na defesa de ideias e princípios, 
mas orientá-los nas questões relativas ao 
saber, ao ensino, à aprendizagem, à 
existência social e pessoal. É preciso, então, 

                                                             
24  Tal nomeação/título provém da comunicação oral de Audre Lorde no painel 

“Lésbicas e literatura” da Associação de Línguas Modernas em 1977 e 
publicado em vários livros da autora. Audre Lorde, poeta e ativista feminista 
estadunidense, discute, nesta palestra, a importância de rompermos o silêncio 
que oprime e transformá-lo em ação que liberta e transforma.  
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[...] interrogar o mundo, o homem, a 
sociedade, a cultura, a educação, a escola e 
que, elevando-se acima da mediocridade e 
da banalização dessas realidades, contribua 
para a elevação de todos os humanos ao 
mundo da cultura, do espírito, da 
autonomia.” (COÊLHO, 2006, p. 50). 

 
 Na procura de desvelar as relações e oportunidades que o estágio 

configura, o/a graduando/a estagiário/a se insere de modo a conhecer a 
teia de relações que há no espaço escolar, compreendendo gradativamente 
assim o funcionamento, dinâmicas, e brechas que as instituições de ensino 
permitem, percebendo assim os limites e possibilidades para assentar o 
desenvolvimento do trabalho sócio-pedagógico. Igualmente deixando sua 
marca, na escuta das necessidades dos discentes ao conteúdo 
programático. 

 
O PAPEL DO ESTÁGIO COMO PROCESSO NA FORMAÇÃO 
DOCENTE 

 
 O estágio em todos os cursos de licenciatura é tido como o 

momento da articulação teórico-prático da graduação, de reflexão no 
processo de formação da identidade docente de cada um. Portanto, o 
estágio supervisionado I e II no caso das Ciências Sociais da UFSC é, 
como já dito de início, o momento do contato de graduandos com a prática 
docente, ou ainda, para a percepção da não identificação com a docência. 
É necessário então que se desenvolva a percepção gradativa da 
possibilidade do estágio como um campo de pesquisa, epistemológica e 
metodológica, percebendo potencialidades e limites do trabalho dentro de 
tal estrutura - a escola; relativo ao estágio e seu papel no processo de 
formação docente outro aspecto importante que consideramos na 
formação docente é o de salientar que não é apenas a disciplina de Estágio 
Supervisionado I e II a responsável por essa formação, pois cabe, também, 
às outras disciplinas, o papel de formadoras. 

 Pimenta e Lima (2004) afirmam que o exercício de qualquer 
profissão é prático e técnico. Segundo as autoras, a dissociação entre 
teoria e prática pode ocasionar uma decadência das práticas nas escolas, 
evidenciando assim a necessidade de explicitar e estudar a experiência do 
estágio como algo teórico e prático, e não só teórico ou prático. No tópico 
“o que entendemos por teoria e prática”, Pimenta e Lima (2004) traçam 
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um paralelo de grande contribuição, definem o conceito de “ação docente” 
estabelecendo que a profissão de educador é uma “prática social”. 

 
Como tantas outras, é uma forma de 
intervir na realidade social, no caso por 
meio da educação que ocorre não só, mas 
essencialmente nas instituições de ensino. 
Isso porque a atividade docente é ao 
mesmo tempo prática e ação. (PIMENTA 
e LIMA, 2012, p. 41) [grifo das autoras] 

 
 Em diálogo com Pimenta (2012), em “O estágio na formação de 

professores” ao considerarem aproximação da realidade e da atividade 
teórica, a autora salienta que “nesse sentido, o estágio curricular é 
atividade teórica de conhecimento, fundamentação, diálogo e intervenção 
na realidade, esta, sim, objeto da práxis” (PIMENTA, 2012, p. 45).  

 Assim como a experiência de estágio e a profissão docente, o 
discurso em Arendt (2007) não pode ser feito de forma isolada, diferente 
de outras práticas. De acordo com Cavarero (2011) assim como o discurso, 
“a voz mostra, além do mais, que tal condição [humana] é essencialmente 
relacional” (CAVARERO, 2011, p. 23). 

 
PROPOSTA DE AULA 

 
 Para tratar sobre a proposta de aula para o 1ºB no período de 

regência que ocorreu no Estágio Supervisionado em Ciências Sociais II, 
no segundo semestre do ano de 2018, será evocado neste momento 
novamente a profundeza do eu. Lembrando que as disciplinas de Estágio 
I e II configuram cada uma delas quatorze créditos, destes quatro créditos 
de aula na universidade e dez créditos sendo estes dedicados às atividades 
no campo de estágio, oferecidas e cursadas em dois semestres 
consecutivos com o fim dos graduandos/as estagiários/as acompanharem 
o ano letivo da escola que está sendo realizado o estágio (BRUNETTA, 
2015).  

bell hooks (2017) considera que “como professora, reconheço que 
os alunos de grupos marginalizados têm aula dentro de instituições onde 
suas vozes não tem sido nem ouvidas nem acolhidas.” (HOOKS, 2017, p. 
114). No caso a autora está discutindo no capítulo “Essencialismo e 
experiência” sobre fronteiras que a atravessaram enquanto docente, 
mulher e negra, evocando assim ao longo de sua obra questões sobre raça 
e gênero, para nós a consideração de hooks citada pode pontuar que as 
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vozes estudantis por si só raramente são contempladas, “ouvidas ou 
acolhidas” como diz hooks (2017) dentro da aula, menos ainda as vozes 
marginalizadas pontuadas pela autora.  

A proposta de regência para a aula 4 intitulada “Liberalismo 
Clássico e seu papel revolucionário”, título e conteúdo já previamente 
determinados pela professora Leolinda no início do Estágio I. Assim 
como dito anteriormente o estágio é realizado em duplas, sendo que 
assumi metade das aulas no 1º ano B, que por fim se concretizaram em 
cinco aulas de aprendizagens compartilhadas, uma vez que destas será 
enfatizada apenas uma, a fim de ilustrar o esforço realizado a partir da 
observação dos debates para a elaboração de práticas que igualmente 
permitissem maior autonomização aos estudantes, em consonância com 
bell hooks, “se não quero que esses alunos usem a autoridade da 
experiência como meio de afirmar sua voz, posso contornar essa 
possibilidade levando à sala de aula estratégias pedagógicas que afirmem 
a presença deles, seu direito de falar [...]” (HOOKS, 2017, p. 114).  

Na procura de contemplar uma aula dialógica (FREIRE, 2015), 
entendo juntamente com Hannah Arendt que “é como se toda ação 
estivesse dividida em duas partes: o começo, feito por uma só pessoa, e a 
realização, à qual muitos aderem, para conduzir, acabar, levar a cabo o 
empreendimento.” (ARENDT, 2007, p. 202). Sendo assim, há uma tensão 
a ser descrita e explorada: eu planejei a “ação” - aula, mas o agir foi da 
turma.  

 Por meio da escrevivência serão narrados momentos dos relatos 
contidos no diário de campo, estes que integram parte do Relatório Final 
de Estágio I e II em Ciências Sociais apresentado ao fim do 2º semestre 
de 2018 como trabalho final da disciplina de Estágio Supervisionado em 
Ciências Sociais II.  

Desta forma, assim como a “Introdução” alertava, há momentos de 
grande sensibilidade onde “ser afetada” (FAVRET-SAADA, 2005) é 
fundamental. Considerações acima feitas, volto-me à primeira aula 
ministrada sobre Liberalismo. O plano de aula completo da aula 4 consta 
em “Apêndices - Apêndice D”, sendo assim a leitura na íntegra do 
documento possibilita maior compreensão. 

 O objetivo geral de aula era “apresentar a Teoria Liberal por meio 
de seus principais autores e situar historicamente o Liberalismo Clássico”, 
como o conteúdo desafiava-me acreditava que a aula não atraia (a mim) 
considerando o objetivo, o que fiz então, virar a metodologia a ser 
explorada em aula de ponta cabeça, já que com o conteúdo não havia essa 
possibilidade. Fora elaborado subsídio didático contendo dois dos 



 

60 
 

principais autores da teoria liberal, um subsídio recheado de muita 
historicidade para a apresentação do Liberalismo clássico.  

 Os objetivos específicos em tal aula, segundo o plano de aula 
eram “apresentar principais ideais do Liberalismo Clássico via subsídio 
didático” e “questionar compreensões estudantis sobre os ideais liberais 
por meio de temas selecionados” que foram contemplados com uma ida 
ao deck - local que o 1°B havia sugerido para uma aula e que fora 
atentamente anotado, visitado e consentido; a estrutura do deck era antiga 
com tábuas quebradas, mas ainda assim nos contemplava com calmaria e 
sombra de uma grande árvore.  

Metodologia25: 
1) A aula será iniciada com a realização da 
chamada, na sequência caminhamos à área externa 
no deck, para realização da aula com a proposta 
temática sobre “Liberalismo Clássico e seu papel 
revolucionário”. Estaremos todos organizados em 
roda e assentados ao chão. 
 
2) Será distribuído um subsídio didático à cada 
estudante, feito pela estagiária (disponível nos 
Anexos) para a leitura coletiva. O subsídio didático 
distribuído estará dividido em tópicos, e ao fim de 
cada tópico haverá uma dinâmica “da batata 
quente”. A dinâmica consiste em: um estudante 
voluntário sai da roda, estando de olhos fechados e 
de costas para o grupo, canta a musica “batata 
quente quente quente… queimou!”, o estudante 
que estiver segurando a batata (cedida pela 
estagiária no momento da aula) terá que resumir o 
tópico que acabou de ser lido coletivamente, de 
modo que todos fiquem atentos a leitura e 
entendimento de tal, para uma melhor exposição 
sobre, caso acabe segurando a batata. 

  
 No diário de regência, recordo que cada estudante leu um 

parágrafo e ao fim de cada tópico do texto o último aluno que havia lido 
o parágrafo de olhos fechados cantava para nós “batata quente quente 
quente quente quente...queimou”, passando rapidamente de mão em mão 
a batata doce que eu havia levado para a aula, e ao estudante sortudo/a 
que estava “queimado” pela batata quente tinha que compartilhar com 
todos o que havíamos acabado de ler coletivamente, caso não conseguisse 

                                                             
25  Retirado de “Apêndice D” a fim de melhor ilustrar a aula proposta. 
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os outros podiam ajudá-lo. Sobre isso, ao mobilizarmos a corpo-oralidade 
no exercício proposto, percebemos que a potência do cidadão - do 
estudante, desloca-se de um agente passivo para uma comunidade ativada 
por meio da brincadeira da batata, ressaltando “como a ação atua sobre os 
seres que também são capazes de agir, a reação, além de uma resposta, é 
sempre uma nova ação com poder próprio de agir e afetar os outros.” 
(ARENDT, 2007, p. 203) 

 A leitura começou com a aluna sentada ao meu lado esquerdo e 
terminou exatamente com o aluno sentado ao meu lado direito, não 
cabendo a mim leitura do subsídio, bem como nem em cantar ou 
responder a “queimada”, e sim apenas mediando algumas falas.  

bell hooks em um curso introdutório sobre escritoras negras 
igualmente solicitou: “cada pessoa lê seu parágrafo em voz alta para a 
classe. O ato de ouvir coletivamente uns aos outros afirma o valor e a 
unicidade de cada voz.” (HOOKS, 2017, p. 114). A cada estudante 
“queimado” os outros por si só já questionavam sobre o que havia sido 
lido, felizmente pouco espaço de fala me restando, sobre isso igualmente 
no exercício explorado por bell hooks assentimos que “esse exercício 
ressalta a experiência, sem privilegiar as vozes dos alunos de um grupo 
qualquer.” (HOOKS, 2017, p. 114).  

Ao fim de nossa leitura a “batata quente” que na verdade era doce, 
lascou em sua última queda e o 1ºB descobriu que a batata doce revelava 
um interior roxo, e que isso era uma possibilidade entre a categoria das 
batatas doce.  

3) Ao fim da leitura, haverá questionamentos* 
sobre como os liberais clássicos estudados, se 
posicionaram sobre: 
- estado mínimo; 
- estado laico; 
- descriminalização do aborto; 
- tributação de heranças; 
- renda mínima; 
- imposto progressivo. 
- legalização das drogas; 
- direitos LGBTI; 
*não necessariamente todos os questionamentos 
serão contemplados. 

 
 São os discentes que jogam, brincam aprendendo, para neste 

momento a sala de aula, paredes e corolários desvanecem. A comunidade 
foi formada entre a turma, e a turma assumiu a responsabilidade. Cabe 
ressaltar, como já considerado pela professora Leolinda em entrevista 
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sobre os debates e atentamente apreendido: “ano passado algumas alunas 
ficaram chateadas comigo porque eu falei muito durante os debates, para 
eles o debate é o momento de fala deles e eles valorizam isso. Então eu 
falar na hora do debate foi ofensa”. A docente, reconhecendo o espaço de 
fala dos discentes e a importância dessas vozes ecoarem considera isso 
juntamente à compreensão dos estudantes, como ofensa. Pontua-se que a 
professora tem o direito à fala, mas no debate, assim como na proposta da 
batata quente, o 1°B assumiu-se como comunidade, rejeitando o papel 
dado pela escola para a docente. O  debate enseja possibilidade de 
autonomia que outras técnicas não possibilitam. 

Ajuda a criar uma consciência comunitária 
da diversidade das nossas experiências e 
proporciona uma certa noção daquelas 
experiências que podem informar o modo 
como pensamos e o que dizemos. Visto que 
esse exercício transforma a sala de aula 
num espaço onde a experiência é 
valorizada, não negada e nem considerada 
sem significado. (HOOKS, 2017, p. 114). 

 
Sendo assim, os estudantes neste momento não sentem a 

necessidade de competir, pois “o conceito da voz privilegiada da 
autoridade é desconstruído pela nossa prática crítica coletiva” (HOOKS, 
2017, p. 115). A voz aqui é subversiva, pois é um corpo que, mormente, 
escuta entre quatro paredes olhando as costas de colegas. Ao fazer círculo 
a comunidade se faz, ordem na desordem da organização espacial e 
hierárquica da escola, são iguais na diferença de vozes. Havendo assim, a 
transposição de fronteiras, de espaços concretos que são as paredes da 
sala de aula, o vislumbrar de novas possibilidades. “[...] que abram a 
cabeça e o coração para conhecer o que está além das fronteiras do 
aceitável, para pensar e repensar, para criar novas visões, celebro um 
ensino que permita as transgressões [...]” (HOOKS, 2017, pg. 24). 

A diferença de vozes faz emergir uma unidade no conflito, na 
reflexão. É a escola preparando para a polis via voz e não via coerção 
física direta, considerando que “a esfera política resulta diretamente da 
ação em conjunto, da “compartipação” de palavras e atos.” (ARENDT, 
2007, p. 210), concluindo assim, a rigor que “a polis não é uma cidade-
estado em sua localização física; é a organização da comunidade que 
resulta do agir e falar em conjunto.” (ARENDT, 2007, p. 211) [grifo da 
autora]. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 Entendemos que discutir sobre a importância do estágio, sua 
potência na construção da identidade e identificação docente - como 
também a possibilidade de não identificação com a docência, somado ao 
seu potencial como campo de pesquisa, pode ser considerado ainda 
grande desafio à universidade, de modo a nos deslocar também no 
questionamento sobre qual a prática de estágio que propomos construir e 
o que estamos refletindo e produzindo acerca de tal espaço, momento, 
vivência e experiência.  
 Soma-se isto, ao pensarmos a Sociologia enquanto saber 
científico, “os desafios que se apresentam se relacionam tanto ao Ensino 
Médio em geral, quanto ao ensino de Sociologia em particular.” 
(BODART, 2018, p. 11). Apesar de algumas conquistas, a sociologia 
segue ameaçada como disciplina escolar, pois a Reforma do Ensino 
Médio, que havia sido instituída via Medida Provisória26, foi homologada 
pelo MEC - Ministério da Educação no dia 20 de novembro de 2018, dia 
da Consciência Negra no Brasil. A Reforma do Ensino Médio, não 
assegura a permanência da disciplina de Sociologia, ao considerá-la como 
conteúdo e não mais como disciplina no interior do currículo escolar 
brasileiro, somada às constantes censuras que a disciplina sofre com o 
cenário de “Escola sem partido”, criado em 2004 pelo advogado Miguel 
Nagib, Projeto Escola Sem Partido (PLS 193/2016, PL 1411/2015 e PL 
867/2015). Entendendo que esse projeto visa eliminar a “discussão 
ideológica” no ambiente escolar, restringindo desta forma os conteúdos 
de ensino a partir de uma pretensa ideia de neutralidade do conhecimento, 
conhecido também por seus críticos como “Escola sem mordaça”. É de 
suma importância, delinear tais fatos, historicidade que marcou o ano de 
2018 e o período de meu estágio, as dificuldades sentidas e vividas, assim 
como a atenção do olhar que passa a voltar-se para metodologias e 
práticas pedagógicas que afrontam projetos ditos “neutros”, como este, 
cerceando assim o pluralismo no ensino. Sobre isso, destaca-se que é 
necessário voltar-se à luz das discussões, algo que insistimos em realizar 
na pesquisa ao “afirmar a laicidade da escola pública, bem como o 

                                                             
26  Medida Provisória nº 746, de 2016 que altera a Lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, 
e a Lei nº 11.494 de 20 de junho 2007, que regulamenta o Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação, fazendo assim uma Reformulação do Ensino 
Médio no Brasil.  



 

65 
 

pluralismo e a democracia, são tarefas fundamentais da escola 
contemporânea” (RIBEIRO, 2016, p. 6).  De forma a não recuar e sim, 
avançar nas discussões sobre as metodologias, práticas pedagógicas, 
dinâmicas e estratégias no ensino de Sociologia ao considerar os “[...] 
avanços que a sociedade brasileira vem realizando na direção de 
aspirações democráticas e igualitárias expressas na Constituição de 1988.” 
(RIBEIRO, 2016, p. 7).  
 Nos debates, ao ponderarmos horizontes que se apresentaram ao 
longo da pesquisa, nosso olhar voltou-se à pertinência da oralidade, frente 
uma escolarização que tende a valorizar mais a escrita em comparação 
aos saberes orais, condição histórica esta que deriva da própria dominação 
que decorreu no continente sul-americano, de onde falamos. Enfatizando 
que tanto nos debates por meio das “Regras Gerais para os debates em 
sala de aula”, como na realização da proposta de aula 4 intitulada 
“Liberalismo Clássico e seu papel revolucionário” com o subsídio 
didático distribuídos à todas e todos presentes, houve a presença da escrita 
- materialmente impressa em papéis, sendo assim, não pretendeu com a 
reflexão acerca da escrita e oralidade exaltar polarizações, e sim, ao 
movimentar-se em meio a tais exemplificar que ambas existem como 
ferramentas comunicativas ao nosso viver e escolarização, logo, 
esboçamos que carecem se complementar. 
 Por fim, alinhada à Paulo Freire (2015), acredito que “o sujeito 
que se abre ao mundo e aos outros inaugura com seu gesto a relação 
dialógica em que se confirma como inquietação e curiosidade, como 
inconclusão em permanente movimento na história” (FREIRE, 2015, p. 
133). Sendo assim, espero que o presente trabalho possa contribuir para 
futuras pesquisas, enfatizando não apenas os problemas que tangem a 
educação, bem como o ensino de Sociologia, mas também assegurar a 
visibilidade de práticas que contrastam das que encontramos nas relações 
pedagógicas hegemônicas dentro da multiplicidade dos espaços de ensino, 
a fim de colaborar realçando a importância do valor coletivo para as 
dinâmicas, não só na sala de aula, no espaço escolar, nas instituições de 
ensino, como também para além delas, construindo reais relações de 
alteridade, a fim de estabelecer o diálogo e ação na “polis”. Contudo, cabe 
ressaltar que ao longo da pesquisa prática e teórica, percebemos que não 
é simples realizar práticas como as pontuadas, pois não apenas mexem 
nas estruturas, assim como nos tencionam interiormente, move nossos 
“silêncios” adormecidos, estes que não foram cicatrizados e que quando 
confrontados nos movimentam e à toda comunidade escolar. Todavia, 
Eduardo Galeano nos alegra ao lembrar que “a utopia está lá no horizonte. 
Se caminhamos dois passos, ela se afasta dois passos. Se caminhamos dez 
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passos, ela corre dez passos. Por mais que caminhemos, jamais 
alcançaremos. Então pra quê serve a utopia? Serve para isso: para que não 
deixemos de caminhar”. 
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APÊNDICES 
 

APÊNDICE A  
Questões da entrevista semi-estruturada às professoras de sociologia. 

 
A prática dos debates na aula de sociologia: 
- Por que o debate foi pensado? por quem? 
- Há quanto tempo vocês realizam o debate na aula de 

sociologia? 
- É possível traçar alguma relação entre o debate e o PPP? 
- O que determina a quantidade por ano e datas? 
- Há um entendimento entre os estudantes sobre a importância 

dos debates? 
- Costuma ocorrer “brigas” durante os debates? Há um 

entendimento mediado pela professora, sobre a opinião do outro?  
- Quais resultados que acreditam que o debate tem nos 

estudantes? 
- O que acredita que ainda há para aprimorar nesta prática? 

Fonte: Elaborado pela autora (2018).  
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APÊNDICE B  
Entrevista realizada com a professora Leolinda em 14 de novembro de 
2018. 

 
1) Por que o debate foi pensado? por quem? 

“Uma coisa que eu tenho muito interesse e gosto de trabalhar são as 
estratégias didáticas, como trabalhar estratégias didáticas dentro de 
sala de aula. Então assim, o debate ele faz parte de estratégias didáticas, 
como professora trabalhei muito na linha sócio-histórica e também do 
Feuerstein. A professora Maria Amélia estruturou o debate, e teve a 
ideia das plaquinhas e com o tempo de fala, até porque ela trabalhava 
no Ensino fundamental, e com a organização funcionou.”  

  
2) “Quais resultados que acreditam que o debate tem nos 

estudantes?” 
“Eles gostam tanto dos debates que ano passado algumas alunas 
ficaram chateadas comigo porque eu falei muito durante os debates, 
para eles o debate é o momento de fala deles e eles valorizam isso. 
Então eu falar na hora do debate foi ofensa. Eles começam a vencer 
muito a timidez, a estruturar argumentos, cuidar na fala porque não 
pode falar qualquer coisa, por outro lado também tem os limites, que 
se sentem muito pressionados a falar, que se esforçam e falam. Isso 
depende muito do grupo que está conduzindo os debates, não pode ser 
autoritário e sim tem que respeitar os processos das pessoas, incentivar 
a fala e não obrigar a fala.”   

 
3) Há quanto tempo vocês realizam o debate na aula de 

sociologia? 
“Os debates começaram em 2011, quando nós duas começamos a 
lecionar aqui no colégio; com essa estratégias do direito a fala, da maior 
participação dos estudantes, de dar a fala aos estudantes e ouvi-los, 
deles realmente compartilhar. Li muito Paulo Freire e vejo que nós 
aprendemos juntos, não é só o professor que ensina, nós estamos em 
um processo de aprendizagem juntos. Eu sou muito mais professora 
hoje, por aprender com os meus alunos do que eu era quando saí da 
graduação.”  
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APÊNDICE C  
Entrevista realizada com a professora Maria Amélia em 20 de maio de 
2019. 

 
1) Por que o debate foi pensado? por quem? 

“Eu comecei a dar aula para o nono ano, e normalmente a sociologia 
não é um componente curricular obrigatório do nono ano, e eu achei na 
minha santa ingenuidade que dar aula para o nono ano era a mesma 
coisa que dar aula para o ensino médio, então eu comecei a dar aula 
para o nono ano com a mesma dinâmica que eu tinha antes e a minha 
surpresa foi que não era a mesma coisa, os alunos do fundamental tem 
outra dinâmica, eles não sabem participar da aula ouvindo uns aos 
outros, toda aula que eu construía com eles, virava uma maluquice, 
porque eles falavam todos ao mesmo tempo, aí eu pedia para ficar 
quieto, daí eu começava a fazer perguntas e eles falavam todos ao 
mesmo tempo e eu pedia para ficar quieto, e foi nessa loucura que eu 
percebi que eu pedia tanto para eles falarem quanto para ficarem 
quietos, que eu me dei conta definitivamente que eles não sabiam fazer 
uma aula dialogada, uma aula onde o debate fluísse tranquilamente, 
coisa que os alunos do ensino médio já sabem. Então eu criei essa 
metodologia, com vários propósitos” 

  
2) “Quais resultados que acreditam que o debate tem nos 

estudantes?” 
“O que eu quero que seja atingido com os debates? os objetivos? 
Primeiro, eu quero que consigam falar em público, com a turma em 
silêncio, com eles sentados em círculo com todos olhando para aquele 
aluno. Como perde ponto o aluno que falar fora de hora, o momento do 
debate normalmente é um momento de muito silêncio, então é 
trabalhada a capacidade de falar em público, de defender uma ideia, de 
elaborar uma opinião acerca de algum conhecimento de forma pública, 
e a partir dos conceitos que a gente já trabalhou. Segunda habilidade é 
a capacidade de prestar atenção no que o outro fala, e argumentar 
acerca da fala do outro, porque eles também são muito centrados 
naquilo que eles pensam e têm muita dificuldade em entender o que o 
outro fala, então no debate eles são obrigados a compreender e 
responder sobre. Outra, a capacidade de esperar a sua vez de falar, 
porque às vezes quando o colega fala uma coisa que eles não 
concordam, numa aula normal dialogada, eles falam imediatamente, no 
debate eles precisam se inscrever, esperar que os outros que já estavam 
inscritos falem, para depois retomar a sua fala, então eles tem que ter a 



 

76 
 

capacidade de esperar seu momento de fala, e ao mesmo tempo de 
retomar a fala do outro porque às vezes o assunto mudou mas eles 
querem responder. Ouvindo, elaborando o conhecimento, a partir da 
escuta do outro.”  

 
3) “Costuma ocorrer ‘brigas’ durante os debates? Há um 

entendimento mediado pela professora, sobre a opinião do outro?”  
“As brigas são raras porque, como há toda uma organização para o 
debate, e cada um realmente fala na sua vez, por mais que discorde do 
outro, tem obrigação de escutar até o final, então essa dinâmica do 
debate acaba gerando menos atrito, do que o debate que acaba surgindo 
na sala de aula, onde todos podem falar, onde não há uma organização 
da discussão, então essa prática do debate que eu faço, que até eu tenho 
vontade de mudar o nome, porque eu fico pensando que não é um 
debate comum como em uma aula, ele tem várias características que 
são diferentes, e isso eu acho que diminui um pouco o conflito entre 
eles, não que não haja nunca, às vezes sim, mas é raro. Ensina a escutar 
uns aos outros, porque esse é um grande desafio nesse momento na 
idade deles.” 
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APÊNDICE D  
 
Plano de aula (11/10/2018) 
Temática: Liberalismo Clássico e seu papel revolucionário. 
 
Objetivo geral: Apresentar a Teoria Liberal por meio de seus 

principais autores e situar historicamente o Liberalismo Clássico.  
 
Objetivos específicos: 
1)  Apresentar principais ideais do Liberalismo Clássico via 

subsídio didático. 
2) Questionar compreensões estudantis sobre os ideais liberais 

por meio de temas selecionados.  
 
Metodologia: 
1) A aula será iniciada com a realização da chamada, na 

sequência caminhamos à área externa no deck, para realização da aula 
com a proposta temática sobre “Liberalismo Clássico e seu papel 
revolucionário”. Estaremos todos organizados em roda e assentados ao 
chão. 

*em caso de chuva a aula será realizada no espaço de sala de 
aula. 

 
2) Será distribuído um subsídio didático à cada estudante, feito 

pela estagiária (disponível nos Anexos) para a leitura coletiva. O 
subsídio didático distribuído estará dividido em tópicos, e ao fim de 
cada tópico haverá uma dinâmica “da batata quente”. A dinâmica 
consiste em: um estudante voluntário sai da roda, estando de olhos 
fechados e de costas para o grupo, canta a musica “batata quente quente 
quente… queimou!”, o estudante que estiver segurando a batata 
(cedida pela estagiária no momento da aula) terá que resumir o tópico 
que acabou de ser lido coletivamente, de modo que todos fiquem 
atentos a leitura e entendimento de tal, para uma melhor exposição 
sobre, caso acabe segurando a batata. 

  
3) Ao fim da leitura, haverá questionamentos* sobre como os 

liberais clássicos estudados, se posicionaram sobre: 
estado mínimo; 
estado laico; 
descriminalização do aborto; 
tributação de heranças; 



 

78 
 

renda mínima; 
imposto progressivo. 
legalização das drogas; 
direitos LGBTI; 
*não necessariamente todos os questionamentos serão 

contemplados. 
 
4) Para finalizar a aula, haverá o questionamento se: “A teoria 

Liberal se faz possível no cenário globalizado em que vivemos?” de 
forma a fechar a aula e despertar uma inquietação a nível macro para a 
aula seguinte.  

 
Avaliação: 
A avaliação será qualitativa nesta aula, através da observação 

em notas da estagiária na percepção do entendimento estudantil sobre 
o conteúdo do subsídio didático distribuído, atenção durante a leitura e 
suas decorrentes problematizações. 

 
Recursos: 
- Subsídio didático; 
 

Referências:  
“Liberalism: where did it come from and are its days numbered?” 
- Produção de: The Economist. 2018, 5 min, son., color. - Disponível 
em: https://www.youtube.com/watch?v=KO8OxfFiVv8 Acesso em: 
15 de set. 2018.  

 
“O liberal clássico” por Luiz Gonzaga Belluzzo. Publicado por: Carta 
Capital (18/05/2015), disponível em: 
https://www.cartacapital.com.br/revista/849/o-liberal-classico-
777.html Acesso em: 15 de set. 2018. 
 
“Liberalismo à brasileira” por Guilherme Boulos. Publicado por: 
Carta Capital (30/10/2017), disponível em: 
https://www.cartacapital.com.br/revista/976/liberalismo-a-brasileira 
Acesso em: 15 de set. 2018.  

 
MACHADO, Igor José de Renó. Sociologia Hoje: ensino médio, 
volume único / Igor José Renó Machado, Henrique Amorim, Celso 
Rocha de Barros. -- 2 ed. -- São Paulo: Ática, 2016.  
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MARTINEZ, Paulo. Forma de governo: o que queremos para o 
Brasil? São Paulo: Moderna, 1992. 

 
SOCIOLOGIA. Vários autores. Secretaria de Estado da Educação. 
Curitiba: SEED-PR, 2006. 266 p. 

 
“Should we tax the rich more?” - Produção de: The Economist. 2018, 
3 min, son., color. - Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=Y0xwmGM0DOY Acesso em: 15 
de set. 2018. 

 
________________________________________________________ 

  
Subsídio didático para aula de Sociologia: “Liberalismo Clássico e seu 
papel revolucionário” - 11/10/2018:  

  
CONTEXTO HISTÓRICO 
  
Resultante do processo de centralização política das monarquias 

européias, o Absolutismo, conhecido também como Antigo Regime e 
Estado Absolutista pode ser localizado historicamente no decorrer dos 
séculos 16 ao 18, quando a Idade Média tem seu fim, entre os séculos 
14 e 15, diante da centralização política em ascensão. Foi um momento 
de profundas transformações no mundo ocidental: formação dos 
Estados Nacionais, expansão marítima, reformas religiosas, enorme 
avanço tecnológico.  

O Estado Absolutista foi um modelo que se espalhou por vários 
países europeus no início da Idade Moderna, como consequência da 
queda do sistema feudal, após um longo processo de desintegração dos 
feudos, movido por revoltas camponesas, num cenário de surgimento 
e expansão das cidades, sendo então o Absolutismo abastecido pela 
expansão do mercantilismo marítimo como uma forma dominante de 
relação política.  

Organizado sob moldes monárquicos, no Estado Absolutista 
todo o poder e autoridade estão concentrados na mão do rei, logo, neste 
tipo de governo, o rei está totalmente identificado com o Estado. Os 
reis absolutistas detinham o monopólio da violência para reprimir 
qualquer pessoa ou movimento social que contrariasse a vontade da 
realeza. Os principais reinos absolutistas foram Espanha, França e 
Inglaterra. 
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Com a difusão dos valores iluministas, bem como pela 
Revolução Francesa, os valores que sustentavam o período conhecido 
como o “Antigo Regime” ruíram. 

  
A TEORIA LIBERAL 
  
As origens do liberalismo encontram-se na Europa, sendo uma 

reação ao Estado Absolutista que vigorou por alguns séculos. As 
primeiras manifestações apareceram na Revolução Inglesa de 1668, 
demonstrando que em seus primórdios o liberalismo tinha uma 
vocação revolucionária que iria se manifestar muitas outras vezes a 
partir de então.  

Mas afinal o que é o liberalismo? O liberalismo é uma doutrina 
baseada na defesa da liberdade individual nos campos econômico, 
político, religioso e intelectual, contra as intervenções e atitudes 
coercitivas do poder Estatal. Esta doutrina ganhou forte 
representatividade no século 18 como reação ao absolutismo dos reis, 
tendo como valores primordiais o individualismo, a liberdade e a 
propriedade privada.  

  
ECONOMIA 
  
O Estado Liberal apresentava-se como representante de toda a 

sociedade tendo o papel de “guardião da ordem”. Segundo a teoria 
liberal não caberia ao Estado intervir nas relações entre os indivíduos 
e na esfera do mercado, mas sim manter a segurança para que todos 
pudessem desenvolver livremente suas atividades. Com o Estado 
Liberal, estabeleceu-se a separação entre o público e o privado, isto é, 
os impostos arrecadados pelos governantes deveriam ser 
exclusivamente utilizados para benefícios públicos e não de forma 
privada para usufruto dos monarcas como era o caso dos reis 
absolutistas. 

Os liberalistas faziam-se adversários da concentração do poder 
pelo Estado, principalmente no que dizia respeito às atividades 
econômicas, no contexto do capitalismo concorrencial, também 
chamado de industrial. Nessa fase do capitalismo, os resquícios feudais 
foram sendo extintos gradativamente, enquanto o capital industrial se 
implantava e o trabalhador assalariado tornava-se fundamental para o 
desenvolvimento da indústria. 

  
POLÍTICA 
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Politicamente, o Estado Liberal se fundamenta na ideia de 

soberania popular. A expressão mais clara dessa ideia se encontra nas 
constituições liberais como a do Brasil, na qual se lê, no artigo 1º: 
“Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes 
eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição”. Isso significa 
que, em uma eleição, os votantes (cidadãos) se pronunciam elegendo 
os representantes da vontade popular. O Parlamento é, assim, a 
instituição central do Estado liberal. 

Os liberais defendem a limitação do Estado para a consequente 
ascensão da liberdade individual, dos direitos individuais, da igualdade 
perante a lei, da proteção à propriedade privada e do livre comércio. 
Sendo tal vontade intimamente ligada aos ideais da burguesia na 
Inglaterra, por isso que por muitas vezes o liberalismo foi e ainda é 
associado a essa classe social. Para o liberalismo, portanto, o Estado 
Mínimo é necessário para que se possa garantir as pautas defendidas. 

O que é Estado Mínimo? este conceito está ligado à concepção 
política da Teoria Liberal Clássica, descrevendo que o Estado 
(governo) não pode intervir e atuar em todas as esferas, afirmando que 
há um aglomerado de direitos inerentes ao ser humano: liberdade 
individual, os direitos individuais, a igualdade perante a lei, a 
segurança, a liberdade religiosa, a liberdade de imprensa, entre outros. 
O Estado atuaria, então, para fornecer as condições mínimas 
necessárias para o livre desenvolvimento de cada cidadão. 

  
ADAM SMITH 
  
De acordo com o pensamento liberal, o Estado não deve intervir 

nas atividades econômicas. A famosa fórmula laissez-faire, laissez-
passer (“deixai fazer, deixai passar”) expressa bem a concepção de que 
as atividades econômicas não devem ser reguladas pelo Estado, mas 
por si mesmas, ou seja, pelo mercado – a mão invisível – de acordo 
com Adam Smith (1723-1790), um dos seus principais representantes. 
A ideia central de Adam Smith é a de que se cada um desenvolver bem 
o seu trabalho, haverá natural seleção dos melhores, que formarão as 
elites de cuja capacidade empreendedora resultarão benefícios para o 
todo social. A plena liberdade para a produção e a circulação de 
mercadorias garantiria, conforme o pensamento liberal, o progresso das 
empresas e das nações, contribuindo até para a paz mundial. 

 
JOHN LOCKE 
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Outro representante da teoria liberal foi John Locke (1632-

1704). De acordo com Locke, os homens concordam, livremente, em 
organizar a sociedade com o objetivo de preservar e consolidar ainda 
mais os direitos que possuíam no “estado de natureza”. Que direitos 
são esses? O direito à vida, à liberdade e aos bens, que Locke 
simplesmente chamava de propriedade. Esses direitos seriam 
garantidos por meio de um corpo de leis e a forma de governo deveria 
partir da decisão da maioria.  

Locke defendia a ideia de que o governo, escolhido pela maioria 
de seus representados, deveria cumprir, dentre outros, dois principais 
objetivos: manter a ordem e garantir o direito à propriedade. Se esses 
objetivos não fossem cumpridos e ainda o governo usasse da força sem 
amparo legal, o povo teria o legítimo direito de resistência à opressão 
e à tirania.  

Por que Locke defendeu o poder legítimo da população contra 
uma forma tirana de governo? Porque ele era contra o poder absoluto 
exercido em sua sociedade, a inglesa. Essa é mais uma prova de que 
qualquer tipo de governo, para ele, só é válido se for do consentimento 
do povo. 

 
Os principais conceitos do liberalismo são: 
 1. O individualismo metodológico: ensina que os indivíduos 

constituem a unidade básica de compreensão, juízo e ação na realidade. 
O individualismo jurídico significa que as relações de direitos e 
deveres têm como agente as pessoas humanas. Coletividades não 
podem possuir direitos ou deveres a não ser pela coincidência desses 
com os indivíduos que a compõem. 

 2. A propriedade privada: é a instituição jurídica que 
reconhece a exclusividade de uso de um bem material pelo seu 
possuidor. 

 3. Governo limitado: é a consequência da redução do poder 
político. Para os liberais, todo poder coercitivo deve ser justificado, 
sendo a liberdade humana uma presunção universal. 

 4. Estado de direito é a aplicação política da igualdade perante 
a lei. As leis pairam igualmente acima de todos os grupos da sociedade, 
independente de cor, sexo ou cargo político. Não deve, portanto, 
representar determinado arbítrio, mas ser objetivamente imparcial. 

 5. Livre mercado é o conjunto de interações humanas sobre os 
recursos escassos sem ser restrito pela imposição política de interesses 
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particulares. Difere-se, assim, de sistemas protecionistas ou 
mercantilistas.  
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