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Movimento Estudantil da Biologia e ENEBio 

 

Os estudantes de Biologia começaram a se reunir para promover discussões em 1967, durante 

grandes congressos como o de Zoologia, Botânica, etc. Entre 1973 e 1979 aconteciam as “Reuniões 

Nacionais de Escolas de Biologia” (RENEBs) que tinham como pauta principal a regulamentação da 

profissão do Biólogo. 

No dia 03 de setembro de 1979 foi aprovada a Lei nº 6.684, que regulamentou a profissão do 

biólogo. A partir de então esse dia foi definido como o Dia do Biólogo. Nesse mesmo ano aconteceu a 

I Semana dos Estudantes de Biologia em Porto Alegre. Houve deliberações sobre um currículo básico 

unificado nacional que deveria ser discutido no I Encontro Nacional dos Estudantes de Biologia 

(ENEB), que aconteceu no ano seguinte em Belo Horizonte. 

Desde então os ENEBs acontecem anualmente, em diferentes cidades, a fim de confrontar 

diferentes realidades e problemáticas, além de possibilitar a participação de um número maior de 

estudantes e assim ampliar os debates. 

A Executiva Nacional dos Estudantes de Biologia foi criada em 1991 e o termo ENEBio 

(Entidade Nacional dos Estudantes de Biologia) passou a ser utilizado em 1998, sendo que esta 

entidade foi reestruturada em 2007. Tem por objetivo uma maior integração dos estudantes de Biologia 

do território nacional e a promoção de uma visão crítica da sociedade e sua relação com a natureza. 

Também pode atuar junto a outros órgãos, instituições e entidades de interesse (Estatuto ENEBio). 

Além disso, objetiva promover o debate da indissociabilidade das questões ambiental e social e levar 

esse discurso para outros movimento sociais. 

A sede da ENEBio é vinculada à escola eleita como organizadora do ENEB. No fim do 

Encontro a sede é transferida para a escola onde será o encontro seguinte. A ENEBio é desvinculada do 

Estado, de partidos políticos e religiões, sem fins lucrativos e de caráter permanente. 

A estrutura da ENEBio é composta por: 

 Entidades de base: são os Coletivos, Centros e Diretórios Acadêmicos (COCADAs), que 

realizam atividades em suas escolas de acordo com as campanhas promovidas pela ENEBio, além de 

serem instâncias deliberativas políticas e administrativas da Entidade. 

 Encontros Regionais (EREB) e ENEB: instâncias deliberativas que planejam politicamente a 

Entidade, através das assembléias. 

 Articulações Regionais (AR's): cada uma delas promove um maior contato entre as escolas da 

região à qual pertence, colabora na construção dos GTPs (Grupo Temático Permanente) e na 

organização dos EREBs (Encontros Regionais dos Estudantes de Biologia), além de incentivar e 

orientar os trabalhos das escolas. 
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 Articulação Nacional (AN): promove uma articulação entre as ARs, além de acompanhar seus 

trabalhos. Também promove uma aproximação com outros Movimentos Sociais. 

 Campanhas Nacionais: têm por objetivo promover um debate nacional a respeito de 

determinados temas, que são definidos em cada ENEB.   

 Conselhos Nacional e Regionais de Entidades de Biologia (CONEBio e COREBio): são 

instâncias de deliberação da entidade que tem a função de planejar as gestões nacionais e regionais 

(Encontros Nacional e Regionais; GTPs; Campanhas Nacionais; Articulações Nacional e Regionais).  

 Grupo Temático Permanente (GTP): Ferramenta criada no ENEB de 2005 com o intuito de 

promover discussões a respeito de determinados temas que são de interesse dos(as) estudantes de 

biologia e trazem contribuições para a compreensão da realidade, para conseguirmos nos inserir nesta, 

e assim transformá-la. 

 O objetivo traçado para os GTPs é produzir acúmulo teórico sobre as temáticas escolhidas, no 

sentido de socializá-lo nacionalmente com as outras escolas. Desde a sua criação, novos temas foram 

criados, bem como GTPs regionais. No ENEB de 2011, houve uma reformulação dos GTPs e os 

regionais foram suprimidos. Os GTPs que possuímos atualmente são: Arquivo Histórico, Ciência e 

Tecnologia, Questão Ambiental, Educação, Gênero e Sexualidade e Agroecologia. 

 A cada gestão da ENEBio, decidida na Assembléia Nacional do ENEB, as escolas se propõem a 

assumir algum GTP, escolhendo a temática que o grupo sente necessidade de estudar. Posteriormente, 

no CONEBio, onde a nova gestão da entidade é planejada, bem como é feita a construção coletiva do 

próximo ENEB, são discutidas e tiradas coletivamente diretrizes para os estudos. Após a realização, 

inicia-se a gestão, e as escolas que assumiram os GTPs terão um ano de trabalho e estudos sobre a 

temática para transpor esse acúmulo para a ENEBio como um todo. 

 Um grande desafio que existe para esta ferramenta é a necessidade de socializar nacionalmente 

o que se discute. Como levar, minimamente, para cada escola envolvida no MEBio, as possíveis 

conclusões a que chegamos? Por este motivo, os materiais de divulgação também ganham destaque, 

havendo a necessidade de refletir o papel e o caráter de cada espaço que construímos e qual o tipo de 

material será levado para cada um deles. 

 Outro ponto que torna esta ferramenta de extrema importância é o potencial formativo que ela 

possui. É um momento em que, enquanto escola que constrói organicamente a ENEBio, tem-se a tarefa 

de trazer contribuições em relação àquela temática, contribuindo nas tomadas de decisão, e por isso, 

consegue-se aprofundar na essência e não nas aparências. 

 No ENEB de 2010, o Diretório Acadêmico Charles Darwin assumiu o GTP Educação, e com as 

diretrizes do CONEBio em mente, tiramos como objetivos específicos (além do objetivo geral já 
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citado), aprofundar a discussão sobre as linhas pedagógicas da educação bancária, da educação popular 

e a ecopedagogia. 

 

Primeiros passos do GTP Educação 

2010/2011... 

CFPBio UFU – O Sistema de Produção, o 

Sistema de Educação e o Meio-Ambiente 

 

Entendendo a necessidade de formação 

política, o Diretório Acadêmico Charles 

Darwin, em meados do ano de 2010, propôs-se 

a realizar um curso de formação política para a 

graduação de Ciências Biológicas da 

Universidade Federal de Uberlândia, 

ressaltando novamente a percepção de, além 

da necessidade de formação, a necessidade de 

aproximação e integração com os estudantes 

não participantes do Movimento Estudantil. 

 O M.E., sendo cíclico, precisa sempre 

da entrada e surgimento do interesse de novos 

membros, para que não se torne deficitário 

e/ou improdutivo através da saída de antigos 

militantes. Mas surge a pergunta: Como 

militar ou levantar a bandeira de algo que não 
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conheço? E é nesse sentido que surgem as 

idealizações de cursos deste cunho. Afinal, só 

se constrói uma luta se sensibilizado por ela ou 

ainda sentindo-se parte da mesma, pois 

segundo Paulo Freire, a transformação é 

inerente ao ser humano. 

 O Curso de Formação Política da 

Biologia da UFU foi construído em sete 

reuniões pelos membros do D.A.C.D. Sentindo 

a falta de acúmulo teórico, houve a dificuldade 

de visualizar o curso de fato nestas reuniões, 

percebendo que o acúmulo que faltava era o 

metodológico/prático, resultando em atrasos na 

construção do curso. 

 Próximo ao acontecimento do curso, 

ainda havia várias pendências a serem 

resolvidas, como o fechamento dos principais 

espaços, por exemplo. Viu-se então, na 

formação do Grupo Temático Permanente em 

Educação, a oportunidade de estudo e execução 

de metodologias teórico-práticas. Esta 

necessidade começou a ser suprida a partir do 

Seminário de Planejamento do GTP Educação. 

 O CFPBio UFU teve como título e tema 

“O Sistema de Produção, o Sistema de 

Educação e o Meio-Ambiente” e seus espaços 

como as palestras, os grupos de discussão e os 

filmes se deram como mera reprodução dos 

espaços já vividos por nós nos Encontros da 

ENEBio, cursos de formação política, entre 

outros, devido à já citada carência de 

conhecimento acerca da metodologia do 

Instituto Josué de Castro. Apesar disso, os 

cursantes obtiveram proveito dos espaços, os 

ministrantes se sentiram contemplados e o 

saldo final do curso foi positivo e instigador. 

 Concluindo, cremos que o CFPBio 

ampliou as visões e percepções de nossas reais 

necessidades de formação e nos fez buscar tal 

formação, sendo de suma importância para o 

histórico de nosso Diretório Acadêmico.

 

 

Organizando o trabalho... 

 

Realizamos em dezembro de 2010 o seminário de planejamento da gestão 2010/2011 do GTP 

Educação. Nele foi decidido como seria o trabalho da ferramenta durante o ano, incluindo os temas e 

as formas de divulgação, seguindo as diretrizes vindas do CONEBio (realizado em novembro de 

2010). 

  Foi definido que os estudos se realizariam em três fases e compreenderiam a formação de 

professores, através do processo de construção de consciência crítica, as pedagogias de ensino, 

abordando a perspectiva bancária e, em contraposição, a popular e a ecopedagogia, e a educação 

ambiental. 
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Para isso, foi estabelecida no seminário de planejamento a primeira parte dos trabalhos desse 

GTP Educação, que seria o levantamento bibliográfico de obras que contemplassem as diretrizes 

tiradas. Para viabilizar as pesquisas, comissões compostas por duas ou três pessoas foram formadas e 

cada uma dessas iria pesquisar um tema. A idéia era retornar, em fevereiro de 2011, com o 

levantamento feito e os chamados textos base dos estudos em mente, para iniciar a segunda parte do 

trabalho, que seria a definição de quais textos base seriam trabalhados e de que forma. 

Tudo que foi definido em relação à metodologia de trabalho para o GTP Educação, tanto os 

textos como as reuniões e a produção de materiais, foi baseado na importância do acúmulo teórico dos 

participantes, essencial para que a ferramenta realmente cumprisse seu papel, contribuindo 

logicamente para o posterior acúmulo de conhecimento para todos e todas da entidade. 

Nesse sentido, ainda no seminário, decidiu-se que as comissões que realizaram o levantamento 

bibliográfico, na segunda parte, trabalhariam outros textos, vindos das pesquisas de outras comissões. 

Além disso, as formas de divulgação do trabalho foram definidas, bem como as fases de 

produção dos mesmos, levando-se em consideração que o acúmulo para a entidade deveria acontecer 

durante o processo de construção do GTP, e não somente no final do mesmo. 

O blog do DACD seria utilizado para postagens diversas – de relatorias, curiosidades sobre os 

estudos – e a lista nacional da biologia também. Com relação ao período de estudos, no final de cada 

fase seriam produzidos materiais de divulgação diversos sobre aquele tema – cartilhas, vídeos, zines, 

blog, email. Para o encerramento e apresentação no ENEB 2011, seria confeccionada uma cartilha 

contendo as diversas informações sobre o trabalho desenvolvido. 

Foi estabelecido que as reuniões seriam semanais, com quatro horas de duração cada, nas quais 

seriam feitas as socializações e discussão do conteúdo estudado. De acordo com a demanda do texto 

ou livro proposto, seriam necessárias uma ou mais reuniões para socializar na totalidade cada obra. 

Retornando em fevereiro de 2011, a segunda parte do GTP Educação teve seu início, com a 

definição dos textos base – a partir do levantamento bibliográfico de cada tema – e dos facilitadores 

para cada reunião – sorteados para cada obra. 

Foi definido nessa parte que todos os componentes do grupo estudariam, previamente a cada 

reunião, todas as obras a serem trabalhadas. Caso a leitura da obra completa não fosse possível, ao 

menos a leitura de algum texto relacionado cumpria o papel, uma vez que o objetivo dessa decisão era 

garantir uma socialização real do conteúdo estudado, num espaço onde todos falam, questionam e 

discutem efetivamente. 

A partir de todas essas decisões, o cronograma de trabalho do GTP Educação foi montado, com 

todas as datas, obras definidas e fases de produção de materiais. 
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 Textos Tempo leitura Socialização 

  
Formação de professores: ações críticas, dialógicas e 

investigativas 
    

Formação crítica Processo de consciência (Mauro Iasi) 25/fev a 19/mar 19/mar 

  Pedagogia da autonomia (Paulo Freire)     

  A formação de consciência crítica*¹     

        

Introdução teórica 

ao Marxismo 

A educação na perspectiva marxista: uma abordagem 

baseada em Marx e Gramsci (Amarilio Ferreira Jr e 

Marisa Bittar) 

19/mar a 24/mar 24/mar 

  Trabalho assalariado e capital (Karl Marx) 19/mar a 31/mar 31/mar 

        

  
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) - Ciências 

Naturais 
31/mar a 07/abr 07/abr 

Pedagogia 

bancária 
Pedagogia do Oprimido (Paulo Freire) 31/mar a 21/abr 21/abr 

  Sobre o construtivismo (Newton Duarte)   31/mar a 05/mai 05/mai 

Produção de 

materiais 
06/mai e 12/mai     

        

  
A politicidade do ato educativo é concomitante à 

educabilidade do ato político*² 
12/mai a 19/mai 19/mai 

Pedagogias 

populares 

Escola Nacional Florestan Fernandes e a formação 

dos trabalhadores rurais sem-terra: as atribuições do 

movimento frente a sua base (Carlos Lucena e Mário 

Borges Netto) 

    

  
Fragmento de texto da metodologia do Instituto Josué 

de Castro 
12/mai a 26/mai 26/mai 

        

Pedagogias 

alternativas 
Pedagogia da Terra (Moacir Gadotti) 26/mai a 16/jun 16/jun 

Produção de 

materiais 
até 15/jul (todo o material pronto)     

    
1
 

                                                             
1
 Os textos A formação de consciência crítica e A politicidade do ato educativo é concomitante à educabilidade 

do ato político foram construídos por membros do GTP Educação, na fase de revisão bibliográfica, usando 

outros textos como referência. 
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Após o acúmulo teórico, em julho de 2011, uma avaliação foi feita para análise do que já havia 

sido construído e para estabelecer novas diretrizes de trabalho, uma vez que parte do GTP Educação 

foi apresentada no XXXII ENEB e o final seria apresentado no CONEBio 2011. 

 Para isso, foram elencados os seguintes pontos: compromisso de cada participante, se o 

objetivo havia sido cumprido, como foi o acúmulo teórico para cada um e para o grupo, como foi o 

retorno para a entidade, a metodologia utilizada e os desdobramentos deste GTP. Todos os 

participantes avaliaram um ponto antes de partir para a discussão do próximo. 

 

 

Expandindo nossas discussões... 

 

O primeiro material a ser produzido foi um Fanzine, ou “zine”, estabelecendo um primeiro 

contato com pessoas, principalmente estudantes universitários, que não faziam parte do grupo GTP 

Educação. O material teve o propósito de apresentar os estudos, que iniciariam a partir das próximas 

reuniões, abordando problemáticas a respeito do tema Educação, para futuros interessados em 

compartilhar experiências com o grupo GTP.  

Faz parte do conteúdo do Zine uma pequena introdução da ENEBio, abordando seu histórico e 

o porquê de sua existência e como ela é estruturada no Movimento Estudantil da Biologia. Em relação 

ao GTP explicamos o que é, como é utilizado e qual seu objetivo. 

Posteriormente planejamos três produções de materiais referentes aos eixos norteadores de 

nossos estudos: Educação bancária, Educação Popular e a Ecopedagogia. A produção se daria logo 

após o término dos estudos de cada temática citada acima, fazendo com que a produção de materiais 

fosse periódica e assim transmitido para a Entidade o desenrolar de nossos estudos. Contudo, ao 

decorrer das reuniões, percebemos que o processo de leitura e discussão das obras demandou mais 

tempo que o previsto, prejudicando a produção dos materiais periódicos. 

Com esta nova problemática, reorganizamos nosso cronograma e planejamos toda a produção 

de material para o final dos estudos teóricos, cerca de dois meses antes do ENEB. Este fato, não 

previsto, trouxe a reflexão de que seria interessante realizarmos avaliações periódicas, mensais ou 

bimestrais, podendo assim analisar uma situação que está ocorrendo e solucionar possíveis situações 

que comprometeriam atividades planejadas anteriormente.  

Os materiais produzidos para serem apresentados no ENEB 2011 foram um vídeo de 

entrevistas, um “Folhetim”, um banner e um adesivo. O processo de construção dos materiais foi 

bastante dinâmico, uma vez que produzimos concomitantemente quase todos.  
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O primeiro passo foi pensar e estruturar como seria o vídeo. Discutiu-se quais eram as 

intenções com a produção deste material e qual seria o conteúdo do mesmo. Após discussões referentes 

à estruturação, tirou-se que o vídeo conteria entrevistas feitas com profissionais universitários e do 

Estado e discentes universitários. As perguntas elaboradas tiveram a intenção de abordar os três eixos 

norteadores de nossos estudos, como citado anteriormente, tentando correlacionar com o atual modelo 

sócio-econômico neoliberal que vivenciamos hoje. Além das entrevistas, o vídeo contém também 

charges e provocações relacionadas à educação. 

Outro material produzido foi o “Folhetim”, que é um mini-jornal trazendo textos e charges. 

Uma das partes do Folhetim contém certo acúmulo relacionado à Educação Popular, salientando seus 

principais pontos. Também é composto por uma charge que explicita a contraposição do modelo de 

educação bancária com a educação popular. 

O banner, assim como o vídeo, foi feito para ser apresentado no Congresso MEBio, durante o 

ENEB 2011. No banner contém informações de como se iniciaram os trabalhos do GTP, desde o I 

Curso de Formação Política da Biologia UFU até o fim dos 

estudos, além de algumas fotos de nossas reuniões. No adesivo 

consta a frase: “A politicidade do ato educativo é concomitante a 

educabilidade do ato político.” de Paulo Freire e o logo do GTP 

Educação UFU. 

Todos estes materiais citados anteriormente ficaram a 

cargo de serem apresentados durante o ENEB 2011. Outro 

material planejado para produção foi a confecção desta cartilha, 

mais detalhada e rica de informações a respeito de nossos estudos 

teóricos mais aprofundados, metodologias de reuniões, pontos 

positivos e negativos, sugestões, dentre outras posições que 

estarão mais a frente. Optamos por compartilhá-la com a 

Entidade no CONEBIO 2011 para um melhor trabalho e 

entendimento de nossas ações enquanto militantes da ENEBio. 

Uma boa leitura a tod@s! 

 

 

Desenvolvimento e crescimento são palavras que na contemporaneidade estão aliadas a 

problemas sociais e desrespeito por qualquer forma de vida. O discurso capitalista tange no sentido de 

que há um desenvolvimento econômico e, concomitante a este processo, há um crescimento do país, 
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mas este é simplesmente o acúmulo de riquezas de grandes corporações, detentoras do controle 

mundial. Deste suposto crescimento resulta a mercantilização de todas as relações humanas, que vem a 

ser a transformação de valores adquiridos pela sociedade por um único valor, o capital. 

O modelo econômico vigente baseia-se na venda da força de trabalho, na propriedade privada 

dos meios de produção, acúmulo de capital, entre outros. Essa lógica faz com que um pedaço de papel 

e um pedaço de metal – o capital – esteja participando diretamente deste processo, sendo esta uma 

maneira desigual de troca. O trabalho não está baseado em valores como respeito e igualdade, mas sim 

na exploração do ser humano pelo ser humano. O modelo propõe que quem trabalha é um 

homem/mulher digno(a), ou seja, “alguém no mundo”. Este discurso é feito para que seja impregnada 

a ideologia da classe dominante, seu modelo de sociedade, reforçando a lógica da existência da fartura 

de alguns em detrimento da miséria da maioria. 

Um fato complicado é quando o discurso capitalista perpassa pelo biológico, fazendo com que 

as explicações para os fatores e impactos sociais sejam balizadas pelas explicações de relações 

existentes na natureza. Uma explicação seria o Darwinismo social. Darwin no século XIX propõe a 

teoria da evolução a partir da seleção natural e então, isso é apropriado pelo campo social para reforçar 

e propagar um modelo de sociedade apoiado pelo capitalismo. Este conceito vem no sentido de que a 

evolução da sociedade está pautada na competição entre indivíduos, grupos e nações. Nesta 

competição os mais aptos sairiam vitoriosos, que no caso seria a classe que possui mais capital. Por 

exemplo, no caso da Alemanha nazista, tem-se o papel de Hitler, 

que defendia a existência de uma raça superior, a raça ariana. 

Esta ideologia/pensamento promove o Holocausto que na 

atualidade continua acontecendo, mas quem é a figura principal 

deste Holocausto atual é o capital.   

A sociedade se encontra dividida em classes sociais, as 

quais eram divididas entre burguesia e proletariado na época do 

surgimento do capitalismo e na atualidade, as mesmas foram 

dissolvidas entre diferentes níveis. Alguns teóricos caracterizam 

de acordo com o salário recebido, dividindo entre a, b, c, entre 

outras, já outros defendem a existência de três classes, que seria 

baixa, média e alta.   

Essa divisão é evidente e o papel que a Instituição, no 

caso o Estado, que se encontra “acima” da sociedade, assume, é 

o de perpetuação dessa divisão, pois não é de interesse do mesmo que haja pessoas críticas que se 
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entendam como sujeitos de suas vidas. Se esses sujeitos não fossem alienados dos processos que estão 

envolvidos e se entendessem como potencial de mudança, a exploração teria um fim. O Estado é o 

mecanismo pelo qual os detentores do poder (grandes corporações) perpetuam seus interesses. A classe 

hegemônica utiliza-se de ferramentas, como a educação, para propagar a manutenção da ordem, 

através, por exemplo, da educação bancária (Freire). 

Há necessidade de que os indivíduos assumam posicionamento de caráter classista, 

entendendo-se como classe e se organizando coletivamente a fim de proporcionar uma transformação 

social que seja glocal (pensado globalmente, com uma ação local), termo utilizado por Gadotti em 

“Pedagogia da Terra”. Os seres estão inseridos em um planeta que possui limitações, mas como o 

dinheiro compra tudo no discurso capitalista, os mesmos não se preocupam com esses limites. Todas as 

produções estão inicialmente ligadas aos recursos naturais. Estes recursos que são consumidos 

desenfreadamente são esgotáveis e terão fim que, quando atingido, afetará primeiramente os 

desfavorecidos financeiramente, ou seja, quem mais está explorando, possivelmente será afetado 

tardiamente. 

 A iniciativa privada com respaldo do Estado se apropria da natureza como dona, e por que 

dona pode explorar desenfreadamente. O entendimento da natureza apenas como um meio para 

enriquecer faz com que populações rurais sejam quase que “extintas”, pois os meios e maneiras de 

continuarem se estabelecendo são totalmente restritos. As grandes transnacionais formadas a partir do 

conceito de globalização, simplesmente engolem as sociedades rurais que vêem na natureza uma forma 

de relacionamento, que são capazes de enxergar a cidade na natureza. Partem do pressuposto de que a 

natureza não é apenas maneira de se enriquecer, mas possuem um contato harmônico e holístico com a 

mesma. 

O desenvolvimento que está posto é pautado na substituição de valores, no qual o capital possui 

o maior valor, até mesmo maior que a própria vida, substituindo também várias formas de liberdade 

conquistadas, por apenas uma que supostamente existe, a liberdade de comércio. 

A derrubada do capitalismo é um fato muito delicado, difícil devido a sua estruturação e seus 

meios de alienação, mas não impossível. É uma questão de entendimento da divisão de classes e 

organização popular. Esta organização é essencial para a luta de classes, posicionando-se a favor da 

democracia, em prol da vida. 

Na sociedade burguesa, o capital é autônomo e pessoal, enquanto o indivíduo que trabalha não 

tem autonomia nem personalidade (Marx e Engels). 
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Como a educação se organiza nesta sociedade? 

 Para entendermos como a educação atende ao 

modelo sócio-econômico vigente é necessário, 

primeiramente, caracterizá-la. O termo educação bancária 

(ou a concepção bancária de educação) foi cunhado por 

Paulo Freire, em 1987, no livro Pedagogia do Oprimido. 

Mas o que vem a ser isso? Nada mais que o caracterizar 

do modelo pedagógico utilizado há anos nas escolas do 

Brasil e do mundo.  

 Neste, supõe-se que quem sabe é o educador. O 

educando, por ser aprendiz, não traz para a discussão 

nenhum conhecimento, sendo ele um banco vazio que, 

com o decorrer da atividade pedagógica, vai sendo 

preenchido com depósitos (conteúdos fechados) feitos 

pelo educador. O resgate (ou “saque”) dos depósitos é feito periodicamente, em momentos pré-

determinados pelo educador, através de provas e testes. 

 O caráter de aprendiz do educando acaba por caracterizá-lo como ignorante. Ignorante por não 

ter o que acrescentar para a discussão. Estabelece-se, assim, uma das primeiras premissas dessa 

concepção de educação: o antidiálogo. Como estabelecer diálogo se enxergamos a ignorância apenas 

nos outros? Se não me reconheço nos outros (ainda que como um ignorante, independente do tanto 

saber que tenhamos, sempre seremos ignorantes em algum ponto) não há como existir o diálogo. 

 A visão depositária da educação bancária priva o diálogo, pois não permite que se construam 

relações confiáveis dentro do âmbito escolar. A confiança entre educador e educando e deles entre si, é 

conseqüente ao reconhecimento de um no outro, numa relação de amor, fé e humildade entre os 

homens.  

 Na verdade, a visão de dialogicidade na escola é propagandeada. No entanto, sem essa 

confiança, o diálogo real não se configura. Ele aparece como uma farsa, como uma atitude paternalista, 

por parte dos educadores. Na concepção bancária de educação a pergunta (premissa para o diálogo) é 

com relação ao conteúdo programático, sendo este organizado exclusivamente pelo educador. Por isso, 

a própria pergunta já está respondida (dentro da organização do conteúdo programático). O diálogo 

realmente não acontece. Configura-se assim o caráter de doação ou imposição, característicos dessa 

educação, com seu conjunto de informes a ser depositado nos alunos, na ânsia pela criação de um 

modelo de “homem bom”. 
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Se não há o estabelecimento do 

diálogo, não há a devida 

comunicação. O processo 

pedagógico não acontece. 

 

 

Essa ação antidialógica necessita conquistar. Essa conquista dá-se de muitas formas, sejam elas 

duras (autoritarismo do professor em sala de aula) ou brandas (o paternalismo desse mesmo professor). 

Essa lógica reforça a situação de opressão, uma vez que, homens conquistados são mais facilmente 

dominados. O antidiálogo e a opressão caminham juntos nesse contexto, e essa opressão não é só 

econômica, é também cultural, ao passo que conquista a expressão, a palavra, a cultura de um povo. 

 Dessa forma, doutrinam-se os homens, adaptando-os à realidade, 

dando a impressão de que a mesma é intocável e, por isso, não é passível 

de mudanças. Uma realidade que não é um problema, mas sim algo dado, 

estático. O mundo é mitificado e cria-se nos homens a passividade. Essa 

conquista serve muito bem à classe dominante
2
, eficiente no uso da 

concepção bancária de educação, tornando a consciência popular cada 

vez mais imersa na alienação. 

 A alienação vem da aproximação, mas uma aproximação falseada, 

que se dá através desses depósitos educacionais, dos comunicados 

midiáticos que reforçam os inúmeros mitos que rodeiam a classe 

dominante e sua concepção educacional, tida como libertadora, 

formadora de homens e mulheres pensantes, atuantes e, por isso, sujeitos 

de suas próprias vidas. 

 É apresentada uma falsa capacidade de resolução de problemas. Isso porque a visão de 

problemas é focalista, ou seja, analisa-se o problema sempre isoladamente de outros e não como parte 

da totalidade. Ações focalistas impedem que homens e mulheres se enxerguem como partes de uma 

relação muito maior (que perpassa o meio ambiente, a comunidade, a cidade, a região, o país, os 

demais países, etc.). Dessa forma também se cria alienação, mas também a mantém, mantendo a 

                                                             
2
 O conceito de classe dominante, hoje, é entendido de forma bem diferente da época em que Marx, por exemplo, utilizou o 

termo. Hoje não temos somente a classe dominante como sendo a burguesia comerciante e a classe proletária enquanto 

operariado de fábricas. As mudanças acompanharam a evolução da sociedade de livre comércio, de modo que podemos sim 

afirmar que existem classe dominante e classe dominada, mas essas devem ser vistas num sentido mais amplo, mais 

contemporâneo. 
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divisão, ilhando os indivíduos. 

 Assim vê-se qual o modelo de “homem bom” é esperado obter desse processo educacional: 

indivíduos apáticos, passivos diante de suas próprias realidades, incapazes de solucionarem os 

problemas de suas vidas e da de outros e preparados apenas para o mercado de trabalho. 

Para que esse modelo educacional se viabilize, algumas regras e ferramentas são necessárias. E 

quem as cria? O governo federal, através do Ministério da Educação (MEC).   

 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) foi criada em 1971, sendo que sua versão mais 

recente data de 1996. Ela define e regulariza o sistema de educação brasileiro, com base nos princípios 

presentes na Constituição de 1988. Alguns de seus principais pontos são a gestão democrática do 

ensino público e a progressiva autonomia pedagógica e administrativa das unidades escolares, a 

obrigatoriedade e gratuidade do ensino fundamental e prevê também a criação do Plano Nacional de 

Educação (PNE). 

 O PNE, como já dito, veio estabelecido na LDB de 1996 com o 

intuito de se criar uma política pública para a educação contínua, ou seja, 

as mudanças de gestão do governo não interfeririam na educação, uma 

vez que através desse plano as metas educacionais são estabelecidas para 

cada 10 anos, tendo que ser encaradas como política do Estado. Esses 

planos são formulados nas Conferências Nacionais de Educação 

(CONAE), que contam com as contribuições de setores do governo e 

também de professores. O percentual do Produto Interno Bruto (PIB) 

investido na educação e o número de estudantes atendidos pelas unidades 

educacionais em cada fase do ensino são alguns dos                                              

pontos abordados nesse documento. 

3
   Temos também os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), considerados como referenciais de 

qualidade elaborados pelo Governo Federal em 1996. Essas diretrizes são elaboradas para a 

estruturação dos currículos escolares no Brasil, sendo obrigatórias para a rede pública e opcionais para 

a rede privada. O objetivo principal desse documento é padronizar o ensino no país, estabelecendo 

                                                             
3
 Achamos importante trazer uma foto que retratasse como o governo lida com a educação. É pertinente colocar como foi a 

reação do governo do estado de Minas Gerais, na figura de Antônio Anastasia, diante da greve de professores que durou 

incríveis 112 dias. Desrespeitos por parte da bancada governista foram incontáveis, mas vale destacar dois: a contratação de 

12 mil professores substitutos, durante a greve, com apoio da Secretaria de Educação de Minas Gerais e do próprio ministro 

da Educação (Fernando Haddad), deslegitimando o movimento grevista desses professores por melhores salários, apesar do 

movimento do Sind-UTE/MG não ter se abalado com a decisão; outro ponto a ser ressaltado foi a proposta do governo 

Anastasia para o fim da greve. Sob o nome de “Modelo Unificado de Remuneração”, a proposta salarial manteve-se igual 

àquela que levou os professores à greve, mantendo a ilegalidade do governo do estado no pagamento dos docentes.  
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pilares fundamentais para guiar a educação formal e a própria relação escola-sociedade no cotidiano. 

São divididos em disciplinas e abrangem práticas de organização de conteúdo, formas de abordagem 

das matérias com os alunos, aplicação prática do conteúdo ensinado e a melhor conduta a ser adotada 

pelos educadores em situações diversas. É tido como flexível, ou seja, apresenta um tronco geral a ser 

seguido, mas deve ser adaptado para cada região ou situação. 

 Aliados a esses documentos estão os livros didáticos, criados pelo Programa Nacional do Livro 

Didático, que tem o papel de subsidiar o trabalho pedagógico dos professores através da distribuição 

de coleções de livros didáticos a serem analisados para a posterior criação e distribuição, pelo MEC, 

do Guia de Livros Didáticos, que ajudará cada escola a escolher os títulos que melhor se adaptam a seu 

plano político pedagógico. 

 Uma concepção educacional que se apresenta como libertadora e estimuladora da criatividade e 

do senso crítico dos indivíduos. Mas a realidade é outra, e por trás deste véu de liberdade está uma 

concepção de educação totalmente fechada, retrógrada, tradicionalista, (re)afirmadora de conceitos não 

necessariamente úteis à população mas que, mesmo assim, são tidos como extremamente importantes.  

O povo não participa! As decisões correspondentes a estruturação desse modelo educacional 

são estabelecidas por sujeitos que nem sequer se encontram dentro das escolas e das salas de aula para 

que suas decisões fossem mais bem direcionadas para atender as lacunas e necessidades daquela 

população, daquela unidade educacional. E mesmo a organização do conteúdo programático fica a 

cargo da escola, dos professores, excluindo totalmente a participação popular desse processo.  

Os conteúdos estabelecidos no PCN, por exemplo, dão a impressão de que o aluno se formará 

capaz de relacionar-se com o ambiente e com sua realidade de forma crítica. Mas se analisarmos os 

livros didáticos usados nessa educação bancária, veremos que não é isso que acontece, uma vez que 

esses conteúdos não trazem elementos da realidade dos indivíduos, afastando-os ainda mais do real 

propósito de se formar cidadão: o de poder pensar e agir sobre suas condições.  

Não só os conteúdos, mas a forma de testar o que foi aprendido é também algo bem fechado. As 

avaliações são elaboradas pelos 

professores e repassadas aos 

alunos. O objetivo delas acaba 

não sendo o de analisar se a 

aprendizagem aconteceu ou não, 

concentrando-se nas notas, que 

permitirão que o aluno avance 

nos anos educacionais ou não, 
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promovendo um ranqueamento dos sujeitos desse processo educacional. Mesmo com as notas baixas, 

evidenciando a lacuna existente naquela aprendizagem, os conteúdos não são revistos, eles pelo 

contrário avançam, deixando muitos alunos para trás. 

 Como já foi dito anteriormente, o antidiálogo é necessário para que a lógica retrógrada se 

perpetue. Discutir realmente as lições, as notas dos testes, avançar o conteúdo pedagógico somente 

quando todos os alunos estiverem cientes do aprendizado não é a realidade dessa concepção bancária 

de educação. 

 Aí começamos a ver como essa educação atende ao modelo sócio-econômico vigente. Ela não 

só não contribui para o fim da desigualdade como a reforça, tratando todos os educandos como iguais, 

não se preocupando com suas especificidades, não estimulando o crescer, pensar e agir de cada 

indivíduo.  

 A maioria das práticas docentes utilizadas e difundidas nas instituições de ensino se divulga 

como sendo crítica e que busca a formação de indivíduos cidadãos, mas o que acontece é o oposto. Sob 

um véu de ações aparentemente transformadoras (PNE, PCN, LDB, etc.) esconde-se uma história de 

reproduções e perpetuação de práticas ultrapassadas que servem para difundir e fortalecer o poder 

dominante. 

 Quando se fala em formação de professores, a realidade não é diferente. Através de práticas 

acadêmicas que privilegiam a teoria em detrimento da prática a maioria dos docentes afasta o 

graduando do pensamento crítico e da realidade educacional sob a qual ele atuará. Como conseqüência 

disso, formam-se profissionais reprodutores das “verdades” contidas em todos esses documentos 

citados e nos livros didáticos, despreocupados com os problemas da sala de aula. 

 Mas então, o que se formam nas instituições de ensino, sejam elas de ensino básico, 

fundamental, médio ou superior? Formam-se empregados, ou melhor dizendo, escravos desse sistema. 

Ora, o mercado precisa funcionar, ou seja, as matérias-primas da produção, os produtos, o transporte, 

etc., devem existir. E quem são os responsáveis por girar esse motor? As pessoas.  

 Isso quer dizer que a escola atende ao modelo capitalista, mas existe essencialmente para 

mantê-lo, da forma como está. Por isso conseguimos ver que não se formam sujeitos autônomos, 

críticos, verdadeiros cidadãos. Claro, se todos souberem da força e capacidade que têm de mudar a 

realidade, o modelo se quebra e a classe dominante cai. 

 Sendo assim, problemas como o autoritarismo na sala de aula, a desvalorização dos 

professores, o sucateamento das instituições de ensino, o antidiálogo, o ranqueamento dos alunos, a 

desigualdade social, o afastamento da escola por parte de muitos alunos, etc. continuam acontecendo, 

fortalecendo ainda mais a organização monetária e social do mundo hoje.  
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Como pudemos concluir, a instituição 

escola desempenha um papel 

fundamental em qualquer sociedade 

em que a mesma esteja presente, no 

sentido de conseguir elaborar espaços 

(físicos e pedagógicos) que cumprem a 

função de “repassar” os conhecimentos 

historicamente construídos e os valores 

desta determinada sociedade. 

Sendo assim, em uma sociedade 

capitalista, a função da escola será não outra que alienar os (as) envolvidos (as) no processo 

educativo, através de programas educacionais verticais, antidiálogo, invasão cultural e 

contradição educador-educando, para que estes vivam na sociedade de classes sem questioná-la, 

apenas reproduzindo uma forma de pensar e agir. 

Na medida em que avançamos na compreensão de que atualmente a educação que o Estado 

implementa nas escolas brasileiras não contribui para a transformação social, nos resta refletir: qual 

modelo educacional corroborará, de fato, com uma transformação social? Qual modelo de sociedade 

queremos construir? 

Partindo do cerne da educação popular (a classe trabalhadora) chegamos à intencionalidade 

desse modelo educacional que é a formação humana, despertar do senso crítico, sensibilização sobre os 

próprios atos entre outros. O único caminho que pode atingir as referidas intencionalidades é o 

diálogo. Caminho esse baseado em uma relação dialógica, ou seja, de troca. Surge então a primeira 

divergência entre formação humana e pedagogia bancária, que é conceituada como transmissão 

unilateral de conhecimentos e antidiálogo. 

 O diálogo concretiza-se através da palavra e a mesma carrega consigo valores e significação. 

Com um diálogo construído colocaremos em evidência um grande passo da educação crítica: a 

confiança. Confiança essa que nos é demonstrada e atingida pela verdade da palavra, visualizada na 

equalização da teoria com a prática (relação íntima da teoria da realidade com a prática cotidiana). O 

encontro de homens e mulheres no mundo, com o mundo, para transformá-lo, representa o diálogo. O 

que se pretende ao dialogar é “ganhar” o mundo, jamais um sujeito sobre o outro. 

 A metodologia da educação popular descrita por Paulo Freire inicia-se pelo conhecimento da 

área, a realidade da mesma. Tal realidade é definida por duas condições: a subjetiva e a objetiva. A 

primeira (condição subjetiva) exemplifica-se em uma reflexão muito comum em nosso cotidiano, que 
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se define pela internalização do pensamento fatalista “as coisas são assim”, ou pela compreensão de 

que as estruturas sociais estão em constante transformação; a segunda (condição objetiva) pode ser 

retratada em algo simples e objetivo: trabalhar 20 horas semanais e receber uma bolsa de 

aproximadamente R$360,00 como é o caso da maioria das universidades no Brasil. Para 

evidenciarmos tais condições necessitamos fazer parte da área a ser trabalhada e essa aproximação 

deve ser baseada no diálogo. Fazer parte consiste em conhecer a cultura da mesma e constatar as 

relações humanas presentes.  

Diante da aproximação com a comunidade surgem as contradições presentes naquela realidade. 

Estas serão os temas geradores, que podem ser gerais (corte de verbas na educação) e específicos (nos 

falta salas de aula), conceito esse que é de suma importância para desenvolver a educação dialógica. 

Conhecendo as duas condições descritas e os temas geradores, constataremos as situações-limite, 

definidas como condições objetivas/subjetivas que impedem a leitura da realidade que nos cerca 

(impossibilidade de enxergar a realidade de oprimidos e opressores). 

 O conhecimento da área, que é fundamental para a presente pedagogia, será alcançado através 

de uma investigação prévia ao programa educativo, investigação da qual todos (as) envolvidos (as) no 

processo educativo serão sujeitos, jamais objetos. Aqui se encontra um ponto delicado que merece 

destaque, o fato de que a equipe interdisciplinar (que realizará a investigação juntamente com a 

população da área) jamais possa assumir uma postura de investigadora daquela população, ou seja, 

tornando os homens e as mulheres em objeto de sua análise. Se assim fosse, a relação que se 

estabeleceria seria de antidiálogo, deixando de corroborar com uma metodologia conscientizadora e 

dialógica, a qual de fato, consegue apreender a realidade na sua multiplicidade de fatores e 

complexidade. 

 Desta maneira, os (as) educandos (as) da área, os voluntários da área e a equipe interdisciplinar, 

investigarão dialogicamente as situações-limite presentes ali, de maneira a apreender os temas 

geradores que ora estão envolvidos e ora estão envolvendo as situações-limite. Com isso em mente 

podemos, novamente, objetivar o porquê desta concepção de educação caminhar no sentido da 

superação da ordem capitalista. As situações-limite (condições objetivas e subjetivas), que impedem 

homens e mulheres de compreenderem a totalidade da realidade que os cercam, indicam os temas 

geradores que, para que a ordem se perpetue, não podem ser discutidos ou estudados. Desta maneira, 

desde o primeiro momento, a metodologia da educação popular aponta as contradições, dialoga com o 

povo e, enquanto concepção que entende seres humanos enquanto seres da práxis, aponta as tarefas 

(atos-limite) para que a superação da desumanização seja alcançada. 
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 Feitas tais considerações, podemos passar para a metodologia da investigação propriamente 

dita. O primeiro momento acontece quando a equipe interdisciplinar se reúne com todos (as) da área de 

estudo. Este primeiro encontro possui dois objetivos: primeiro, tornar clara as intenções da equipe na 

área [para que todos (as) estejam cientes e concordem com a proposta]; segundo, indagar sobre alguns 

possíveis voluntários (as), para que componham a equipe interdisciplinar, de maneira a ter 

representantes da comunidade em todas as etapas da investigação. O primeiro ponto é de fundamental 

importância, pois como já foi salientado é necessário que se estabeleça uma relação dialógica e, para 

tal, é necessária confiança, que será adquirida a partir deste primeiro momento e de como ele se dará. 

 O segundo momento consiste em visitas por parte da equipe interdisciplinar na área, visitas que 

devem ser feitas em todos os momentos, em todas as atividades desenvolvidas na área (lazer, trabalho, 

decisões), de maneira que nenhuma contradição ou “situação-limite” passe despercebida. O objetivo de 

se fazer estas visitas é constatar as contradições básicas a que o povo está submetido, contradições que 

nesta etapa serão predominantemente de caráter objetivo, visto que as situações-limite de caráter 

subjetivo necessitam de mais aprofundamento para que sejam captadas em sua totalidade (estas serão 

investigadas nas etapas posteriores da metodologia da investigação da temática significativa ou 

conjunto dos temas geradores). 

 Para compreensão de como esse momento da metodologia transcorrerá, faz-se necessário 

elucidar os conceitos de codificação e descodificação. A codificação é uma situação existencial 

concreta e objetiva, representada de alguma maneira, seja por foto, pintura, representação ou ainda que 

utilize apenas a via auditiva. O processo de descodificação consiste na análise crítica por parte dos 

sujeitos descodificadores sobre aquela condição objetiva, explicitando a compreensão da realidade que 

estes se encontram.  

 Nesta etapa, investigadores e voluntários incidirão sua visão crítica sobre a totalidade da área, 

ora a partir da “cisão” da realidade, analisando as partes a partir de determinados momentos da 

vivência na área (que no decorrer do processo permitem uma compreensão mais clara da totalidade), 

ora através de conversas informais com a população, tentando captar os elementos necessários para 

definição dos temas geradores. Podemos comparar esta etapa com a codificação, só que esta não seria 

uma representação, mas sim uma codificação viva, da qual os investigadores praticarão a 

descodificação na busca das situações-limite ali presentes, na realidade, a “cisão” que estes fazem da 

realidade significa a própria descodificação. 

 A partir destas visitas, serão produzidos relatórios por todos (as) da equipe interdisciplinar e 

também dos (as) voluntários (as), representantes da comunidade na investigação. Neste relatório 

devem constar todas as contradições e situações-limites que foram percebidas e também aspectos do 
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cotidiano que sejam de relevância (qual o papel de crianças, jovens, adultos e idosos nesse lugar; como 

é a relação de gênero ali; linguagem, palavras e comportamento nas atividades também devem ser 

registrados, apesar de aparentarem ter menor significância). Estes aspectos indicam a forma de 

construir o pensamento dos indivíduos. 

 Com os relatórios em mãos, serão realizados seminários avaliativos destas visitas, nos quais os 

investigadores (as), de posse de seus relatórios, falarão de suas impressões da área, das situações-limite 

que conseguiram enxergar ali. Neste processo, na medida em que cada um expõe o que encontrou, 

todos (as) re-admirarão a admiração que tinham anteriormente, proporcionando um momento de 

reflexão sobre o todo cindido (junção de todas as partes da totalidade) que vivenciaram. Serão 

realizados dois seminários avaliativos, sendo que ao final do primeiro (do qual participarão apenas a 

equipe interdisciplinar) haverá uma nova compreensão da totalidade, oferecendo novas possibilidades 

de análises que se seguirão no segundo seminário avaliativo, do qual participarão equipe 

interdisciplinar e representantes da comunidade e, por isso, este deve ocorrer na área, para que os(as) 

representantes possam participar. 

 Nesta parte da investigação, poderíamos pensar que já teríamos elementos suficientes para a 

construção do programa educativo. Contudo, vale lembrar que estas primeiras visitas nos oferecem 

elementos da condição objetiva da área e seria um equívoco partir de apenas uma faceta da realidade 

para montar tal programa. De maneira que estes primeiros achados servirão para a preparação da 

próxima etapa da investigação. 

 O objetivo de se realizar tais seminários avaliativos é a formulação das codificações, que serão 

utilizadas na etapa seguinte. Como já foi citado, a codificação é uma situação concreta, objetiva, 

representada de alguma maneira. Para montagem destas codificações são necessários alguns cuidados, 

para que de fato, o objetivo da descodificação seja atingido. A primeira condição para a confecção da 

codificação é que esta não deve deixar explícita demais a sua temática e nem em sua contrapartida, 

deixá-la enigmática demais. Essa colocação é importante na medida em que, se não for levada em 

consideração, pode levar a sloganização (popularmente conhecida como alienação) ou a um jogo de 

quebra-cabeça, sendo situações prejudiciais ao bom aproveitamento da investigação a cerca da 

compreensão que o povo tem de suas situações-limite (qual a condição subjetiva daquela realidade). 

 Estas codificações devem também conter uma gama de possibilidade de inter-relação com 

outras contradições encontradas na área (contendo os temas transversais), no sentido de que se abra um 

leque temático conseguindo, através do processo de descodificação, explicitar a compreensão, o 

entendimento da condição objetiva que os sujeitos envolvidos na investigação têm. As codificações 

são, em última análise, objetos cognoscíveis, sobre o qual os sujeitos incidirão sua visão crítica. 



  

25 

 

 Após essa etapa, com as codificações em mãos, serão realizados os círculos de investigação 

temática, dos quais devem participar no máximo 20 pessoas, um (a) coordenador (a), um (a) psicólogo 

(a) e um sociólogo (a) (devem ser realizados quantos círculos de investigação temática forem 

necessários para abarcar todos(as) da área). Neste momento, os sujeitos desenvolverão a 

descodificação, processo no qual praticam a “cisão” com a realidade, na medida em que se analisa a 

condição objetiva que está explicitada na codificação,  admirando-a, retornando ao todo cindido e re-

admirando na admiração dos (as) companheiros (as). Comumente conseguem chegar à percepção do 

entendimento anterior e, percebendo as relações dialéticas entre aquela situação existencial e as demais 

da totalidade, se lhes oferece novas possibilidades de análise, explicitando sua temática. Neste 

processo, é possível conhecer a “consciência real” da objetividade que os sujeitos se encontram.  

A descodificação pode ser mais bem aproveitada se, por meio de uma codificação principal que 

seja de interesse do povo, se façam codificações auxiliares que se relacionem com a principal e, desta 

forma, se consiga chegar a uma síntese de como funciona a sociedade.  

O papel do (a) coordenador (a) é, na medida em que a descodificação acontece, problematizar a 

própria situação exposta na codificação, como também as próprias respostas que os sujeitos oferecem. 

Todos os círculos de investigação temática devem ser gravados para que posteriormente o programa 

educativo seja elaborado. O (a) psicólogo (a) e o (a) sociólogo (a) devem fazer notas sobre pontos que 

sejam de importância para que sejam levados em conta no programa educativo. 

A etapa que se segue é o estudo sistemático e interdisciplinar dos achados, momento no qual a 

equipe interdisciplinar escutará todas as gravações para sistematizar a temática significativa ou 

conjunto dos temas geradores daquela área. Os temas devem ser colocados em um quadro de ciências, 

não significando que serão tratados de forma segregada, mas apenas que deve ser feito dessa forma 

para melhor visualização. A equipe interdisciplinar, baseando-se na concepção de diálogo que 

fundamenta toda a prática educativa, tem autonomia para inserir temas que não tenham surgido e que 

necessitam estarem presentes para suprir possíveis lacunas. Estes temas, denominados de “temas 

dobradiças”, deverão ser explicitados ao povo, para que entendam o porquê de aparecerem no 

programa educativo. 

Os temas, na realidade, devem receber um enfoque interdisciplinar. Por exemplo, se uma das 

situações-limite encontradas na área fosse a falta de comida, o tema gerador de tal situação seria o da 

fome, este, ao invés de ser tratado como estanque, recebendo apenas o enfoque de uma ciência, 

receberia o enfoque das ciências biológicas de como a falta de alimentos impacta o corpo humano, o 

enfoque da agronomia em relação à produção de alimentos, os modelos de agricultura que existem, o 

enfoque da economia, de como esses alimentos são distribuídos, o enfoque da história, como os 
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processos históricos sociais culminaram para construção dessa sociedade que produz alimentos 

suficientes para alimentar todos (as), mas que mesmo assim grande parte das pessoas passa fome. 

Com o conjunto dos temas geradores montado, cada membro da equipe, em sua área, fará a 

redução de seus temas, explicitando os pontos que permearão os estudos relacionados àquela temática, 

oferecendo uma visualização do programa como um todo. Toda a equipe fará apontamentos sobre a 

redução dos demais temas, indicando bibliografias. Com todos os temas reduzidos, o programa 

educativo estará pronto. A fase que se segue é a da montagem dos materiais didáticos, que deve 

priorizar a multiplicidade de canais (auditivo, visual, tátil). 

 Com o programa e os materiais prontos, se iniciará a formação dos (as) educadores (as) - 

educandos (as) que trabalharão o programa educativo que foi construído, dialogicamente, com o povo 

e a equipe interdisciplinar. Ao final da etapa de investigação, que culmina na elaboração do programa, 

a atividade educativa pode se iniciar e acontecerá nos círculos de cultura, que acontecerão nos moldes 

do círculo de investigação temática. O programa educativo, que sai do povo, retorna a ele, de forma 

sistematizada e ampliada, de maneira que não será estranho ao povo porque dele saiu.  

 A motivação de se utilizar essa metodologia, investigando o conjunto dos temas geradores 

daquela população, mora no princípio primeiro da pedagogia libertadora, o diálogo. A partir desse 

principio, seria um grande erro montar um programa educativo verticalmente, sem construí-lo 

dialogicamente com o povo. É que para a transformação social, todo o processo educativo deve ser 

feito com todos os sujeitos, que jamais serão objetos da formação. Aqui, o planejamento, a 

metodologia, a execução do programa educativo não são objeto de reflexão apenas do (a) educador (a) 

– educando (a), mas sim de educadores (as) e educandos (as). 

 

  

Notas sobre uma “Educação Ambiental” nada ambiental 

 

 A Educação Ambiental nos faz enxergar que “o lixo nas ruas, o esgoto a céu aberto, o céu 

cinzento das cidades, os intermináveis engarrafamentos, as favelas, as filas nos postos de saúde e os 

ônibus e trens lotados” (Ângela Antunes) são apenas reflexos de um planeta “despedaçado, mutilado e 

estéril pela lógica de um sistema de produção que não vê a natureza como parte de nós e que pouco se 

preocupa com sua destruição, cuidando apenas para que o paraíso daqueles que a comandam esteja 

garantido” (Ângela Antunes). 

Diante de uma preocupação com a degradação do meio ambiente que foi surgindo a partir do século 

XX, principalmente mediada por ambientalistas e algumas organizações não governamentais, 
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começamos a presenciar uma lógica de desenvolvimento econômico atrelado ao chamado 

“desenvolvimento sustentável”. O termo que surge a partir de 1972 nos leva a nos questionar o que 

seria a “sustentabilidade”, que carrega em sua essência a salvação para nosso futuro. 

A sustentabilidade defendida pelas grandes empresas e corporações, que detêm os meios de produção e 

mantêm as relações de trabalho capitalista, se baseia em ações de proteção ao meio ambiente não pelo 

fato de preocupação com o planeta Terra ou com os seres humanos e todas as outras espécies nele 

contidos, mas sim buscando a maximização dos lucros, que é o norte do sistema de produção vigente, 

através do marketing verde e de leis que as obrigam a adotar políticas de proteção ambiental pontuais, 

sem discussão ou ações que buscam problematizar a questão ambiental a fundo. 

O desenvolvimento econômico atrelado a tal sustentabilidade encobre uma gama de fatores que 

passam despercebidos para a população. Vivemos em uma sociedade em que uma pequena parte da 

população detém quase todo o poder e os meios de produção, tornando-se uma classe dominante.  

Através da produção em massa e do consumo excessivo, contribuem notavelmente para a 

superexploração dos recursos ambientais, explorando também uma grande classe, trabalhadora, que é 

alienada através da hegemonia de ideais propostas por essa classe dominante. Sendo assim como 

podemos afirmar que é o dever de todos a proteção do meio ambiente, pois todos usufruem dele?  

Um grande potencializador e manipulador desses ideais é o marketing verde, que através da 

propaganda e da mídia, sendo esta uma grande corporação e um veículo de transmissão de informação 

global que atende aos interesses da classe dominante, espalhando uma hegemonia de ideais para 

concretizar o senso comum, mostra uma realidade a qual as empresas cumprem um importante e 

essencial papel na preservação e conservação do meio ambiente.  

Para uma real visão da problemática ambiental nos perguntamos “o que é o meio ambiente?” Uma 

parte da Terra em que se encontra a natureza com todos seus animais e plantas ou damos a ele um 

sentido holístico que compreende, além da natureza, nossas casas, ruas, bairros e cidades? Percebe-se 

que o estudo é essencial para o esclarecimento dessa e de outras perguntas que rodeiam a problemática 

ambiental. Contudo, a Educação Ambiental que deveria nos dar subsídios teóricos e práticos para 

entender o conjunto de fatores que proporcionam a degradação ambiental, demonstra-se limitada a 

uma disciplina ou uma linha de pesquisa dentro das instituições de ensino superior cuja maior 

preocupação é a produção científica em forma de publicação de artigos.   

A Educação Ambiental não deve ser mais vista como um simples componente curricular em nossos 

cursos de graduação ou matérias e conteúdos dentro do sistema de ensino vigente (leia-se educação 

bancária). Primeiramente a separação da “Educação” com a “Educação Ambiental” demonstra que 
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nosso modelo de ensino não está voltado para a compreensão da nossa realidade de fato, do nosso 

ambiente, seja ele uma rua, um bairro, uma cidade, uma fazenda ou qualquer outro. 

Uma alternativa pedagógica que vem contrapondo o modelo de aprendizagem da educação bancaria é 

a Ecopedagogia, que vem para nos reorientar, apontando as novas metodologias para a prática 

pedagógica. Nela, os ensinamentos partem do princípio de que a Terra deve ser entendida como uma 

única comunidade e todo o seu povo, portanto, deve compartilhar dos mesmos direitos e deveres, 

valores e bens. 

A perspectiva ecopedagógica enxerga como campo único o estudo de todas as áreas do conhecimento 

inseridas em um ambiente, onde se concretizarão de fato através da práxis pedagógica. Este ambiente é 

nada mais nada menos que o planeta Terra e suas mais variadas faces e realidades. 

 A perspectiva ecopedagógica nos coloca uma responsabilidade planetária, a todas as 

sociedades, a todos os homens. O porquê da necessidade de unificação e de envolver todo o povo nesta 

questão ambiental é bem simples: “os desequilíbrios ecológicos que ameaçam a existência de todos os 

seres da Terra não se constituíram naturalmente nem derivam de eventos astronômicos, mas de 

intervenções históricas humanas, de modo irresponsável e aético, no meio ambiente” (José Eustáquio 

Romão). Portanto, nada mais coerente que a espécie causadora do problema seja também aquela que 

tentará resolvê-lo. Como bem disse Paulo Freire: “mudar é difícil, mas é possível e urgente”.  

 Segundo Schmied-Kowarzik, a possibilidade da autodestruição nunca mais desaparecerá da 

história da humanidade. Daqui em diante todas as gerações serão confrontadas com a tarefa de resolver 

este problema. E é nesta direção que as pedagogias populares e a Ecopedagogia vem nos mostrar uma 

educação libertadora e emancipadora, na qual os cidadãos aprendem a ser protagonistas de sua própria 

história e a ter autonomia sobre a mudança social. Cremos, portanto, ser este o cunho pedagógico autor 

de uma possível sociedade mais justa e igualitária.  

 

 

Saindo da teoria... e indo para prática. 

Programa de Incentivo a Bolsas de Extensão (PIBEX) 

 

 A gestão deste GTP sentiu a necessidade de aprimorar os conhecimentos a partir da prática. 

Nesse sentido, aliada à necessidade de financiamento dos materiais, surgiu a possibilidade de participar 

do edital do Programa de Incentivo a Bolsas de Extensão (PIBEX), da Universidade Federal de 

Uberlândia lançado em fevereiro de 2011. 

 A ideia seria trabalhar com a comunidade, no âmbito da educação popular. Inicialmente, 

escrevemos um projeto no qual trabalharíamos com professores e professoras da rede básica de ensino. 
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Faríamos discussões sobre a prática docente em cada escola, além de promover outras atividades, 

isoladamente. Para fechamento das atividades seria feito um seminário, no qual as experiências 

poderiam ser socializadas, criando um intercâmbio entre os professores, alunos, funcionários e 

comunidade, viabilizando uma nova visão do ambiente educativo. 

Uma professora do Instituto de Biologia foi escolhida como orientadora. Como suas atividades se 

concentravam no projeto de modernização do Museu de Biodiversidade do Cerrado (MBC), situado no 

Parque Victório Siquieroli, em Uberlândia, a proposta do GTP Educação foi encaixada no mesmo, na 

área de extensão universitária, uma vez que essa era uma lacuna desse projeto de modernização que 

precisava ser preenchida. O projeto foi aprovado com dois bolsistas em março de 2011. 

 A ideia inicial de trabalhar nas escolas problematizando a realidade de opressão a que estamos 

submetidos, a lógica educacional do Estado e a precarização do ensino público ficou impossibilitada 

de acontecer nesse projeto. Sendo assim, readaptamos nossa proposta de trabalhar com educação 

popular, adequando nossos interesses aos interesses do projeto de modernização do museu. 

Nesse sentido, o trabalho envolve a comunidade do bairro Esperança, situado no entorno do Parque. A 

relação dos moradores com o local é conhecida. O próprio Museu já foi utilizado como espaço para 

ensaios do grupo de dança do bairro (BDRE – Black’s Dança de Rua Esperança), por exemplo. Além 

disso, pessoas já presentes no MBC, trabalhando nele e também na sua modernização, possuem 

contato com essa comunidade, o que facilitaria a aproximação do GTP com a mesma. 

 A partir do contato com a comunidade, sua história é conhecida e sua relação com o Parque e o 

Museu também. Qual seria a influência desses espaços no cotidiano dessas pessoas? As crianças do 

bairro tiram proveito do local? Os alunos da escola do bairro já visitaram ou visitam o Museu em aulas 

de Ciências? 

 De acordo com a adaptação do projeto e com as perguntas supracitadas, a proposta é criar um 

painel, a ser colocado na entrada do Museu. Qualquer visitante pode assim ter um pouco de contato 

com a realidade daquele local, que envolve mais do que a estrutura do Parque, do Museu, do bairro, 

envolve as pessoas. Sem estas, todo o trabalho presente naquele espaço torna-se invisível.  

 As tarefas desse projeto não se restringiram apenas à parte de extensão.  Na verdade, para que 

essa parte começasse, algumas outras tinham que ser cumpridas. 

 Nesse ponto, a proposta geral do projeto de modernização do MBC veio de encontro àquela 

pensada pelo grupo deste GTP. Entende-se no método Paulo Freire que as ferramentas utilizadas no 

processo de ensino e aprendizagem partem da relação com os sujeitos. Os idealizadores do projeto na 

verdade constroem-no junto ao povo. A partir de suas necessidades vem o planejamento pedagógico e 
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os recursos didáticos necessários. E assim os indivíduos “se educam entre si, mediatizados pelo 

mundo” (Paulo Freire – Pedagogia do Oprimido).  

 Mas a realidade deste caso foi bem diferente. De acordo com a orientadora, o contato com a 

comunidade não poderia acontecer dessa maneira, uma vez que para inserir-se na comunidade é 

necessário um longo processo de construção, a partir da aproximação e do aumento da confiança entre 

os indivíduos. De fato, ela está correta! Mas construímos o caminho na sua totalidade e se é essa a 

condição para que o processo pedagógico de fato aconteça, então nesses moldes ele deve ser feito. 

 Aliada a essa justificativa está o fato de que não vale a pena receber a comunidade num espaço 

sem nenhum recurso a oferecer. Para que a população faça bom uso do lugar, seus recursos devem 

estar disponíveis. Mas é possível ver nessa escolha uma forma de direcionamento do pensamento das 

pessoas que passarão ali. Recursos construídos a partir de reproduções de práticas pedagógicas não 

necessariamente condizentes com o que aquele espaço educacional precisa cumprir.  

 No momento em que escrevemos essa cartilha, o projeto ainda não havia sido finalizado, uma 

vez que se estendia até meados de dezembro. A reinauguração do MBC, realizada em outubro, foi o 

pontapé inicial para a realização da atividade principal do nosso projeto, de maneira que não podemos 

trazer um balanço final sobre a experiência. 

 Contudo, é possível avaliar o trabalho até então. Constatamos, através da prática, que nossa 

concepção de educação é diferente da vigente, o que nos levou a refletir sobre os meios através dos 

quais traríamos para as pessoas envolvidas no MBC a concepção de educação que mais se encaixa em 

uma prática libertadora. Além disso, pudemos ver que a extensão universitária praticada neste projeto 

pelo GTP Educação tem um caráter assistencialista. 

 Para novas ações e futuras reflexões realizaremos uma avaliação conjunta com os demais 

construtores do projeto, com a finalidade de fazer uma análise do que foi desenvolvido, com o intuito 

de superar a prática assistencialista que o grupo desempenhou. 

 

 

Começamos nossa caminhada... 

 

Ao final das discussões teóricas, partimos para a avaliação do trabalho. Avaliação não nos 

moldes da educação bancária, mas sim pensando na melhoria do trabalho e na contribuição em outras 

discussões. Avaliar o compromisso dos participantes, se o objetivo havia sido cumprido, como foi o 

acúmulo teórico para cada um e para o grupo, como foi o retorno de informações para a entidade, a 
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metodologia utilizada nos espaços e os desdobramentos do GTP atende essas necessidades e pode 

ajudar outras escolas a trabalharem melhor a ferramenta.  

 O compromisso dos participantes foi levado em consideração quanto à divisão de tarefas 

durante o trabalho, se as mesmas foram devidamente cumpridas ou se sobrecarregaram o grupo.  A 

coesão, boa convivência, diálogo, o envolvimento no dia-a-dia de toda a produção é fundamental para 

que o processo pedagógico aconteça. 

 O grupo diminuiu com o passar do tempo e isso acabou atrapalhando a realização de tarefas 

previstas por nós. Por que diminuiu? Fases diferentes de vida, de consciência, qual a importância que 

damos para o trabalho. Essa é uma reflexão que veio na avaliação do GTP e que acreditamos ser 

pertinente passar para frente. 

 Além de refletir sobre o que poderia ter atrapalhado o bom andamento do grupo, pensamos 

também em fatores que poderiam ter suprimido alguns problemas. A realização de avaliações 

periódicas, para assim enxergarmos os limites individuais e do grupo e também como essas limitações 

refletem no trabalho coletivo pode ser uma solução para a evasão e também para visualizar a 

construção da ferramenta, podendo corrigir certos erros. 

 Viu-se que o acúmulo teórico para os participantes, o repasse para a entidade, a evolução das 

metodologias são objetivos reais da ferramenta, não só as diretrizes estabelecidas e/ou os textos 

discutidos. Cada nova experiência incrementa o conhecimento e, mais do que aquilo que foi pré-

estabelecido como objetivo, outros textos, novas posturas dos participantes e novas vivências 

trouxeram enorme contribuição a todos, e esta deve ser repassada. 

 A metodologia utilizada, de leitura prévia dos textos e facilitação nas reuniões (referenciada no 

texto sobre a metodologia do GTP Educação) foi fundamental para a formação e evolução das pessoas 

e delas juntas, cumprindo devidamente com o objetivo de acumular teoria e metodologia. As reuniões 

foram ficando cada vez melhores, mais coesas, com o passar das semanas. A auto-gestão, que 

considera a organização de pessoas, mas não de forma hierárquica, define bem como foi a autonomia 

dos participantes durante a construção. Autonomia não no sentido de trabalhar só, mas de ter idéias e 

desenvolver-se no trabalho, a partir de si mesmo e dos trabalhos e discussões de outros participantes, 

colocados sempre durante as reuniões. 

 O retorno para a entidade durante a construção do GTP foi falho, uma vez que, diferente do que 

foi previsto no seminário de planejamento, não foi possível produzir materiais concomitantes ao 

acúmulo teórico, comprometendo claramente o repasse. A falha foi a falta de análise do real tempo que 

temos para construir toda a ferramenta, ou seja, o tempo necessário para acumular teoria, produzir 

materiais e repassar para a entidade. Esses pontos devem ser muito bem analisados ainda no seminário 
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de planejamento, prevendo exatamente quantas e quais reuniões serão necessárias para o cumprimento 

dos mesmos. 

 Mas é evidente que o acúmulo para a entidade se faz também através daqueles que construíram 

a ferramenta, uma vez que são militantes da mesma. Poderão, então, extrapolar sua formação pessoal, 

adquirida no processo, a partir do envolvimento com o grupo, com os temas escolhidos, a forma de 

trabalhá-los em espaços diversos, a exemplo do que aconteceu no XXXII ENEB (Rio de Janeiro), 

quando essa gestão do GTP Educação facilitou o grupo de discussão em educação popular, previsto na 

grade do encontro. 

 Os desdobramentos do GTP Educação são vistos em cada pessoa que o construiu e também no 

grupo. Foi possível a inserção no Programa de Incentivo a Bolsas de Extensão (PIBEX) da 

Universidade Federal de Uberlândia. E cada um que participou efetivamente da construção dessa 

ferramenta tem hoje alicerce teórico coletivo para sustentar sua postura frente a realidade sócio 

econômica do mundo, caracterizando o GTP Educação como um dos caminhos para atingir essa visão.  

 Baseados nisso, cada um poderá construir caminhos mais críticos, seja envolvidos de fato no 

âmbito educacional, enquanto professores e gestores problematizadores, com meios pedagógicos 

diferentes, seja na própria absorção do conhecimento, na busca pelo seu crescimento, com criticidade, 

politicidade e educabilidade, agindo juntos na formulação de uma nova sociedade. 

 

 

E agora, pra onde vamos? 

 

Partindo de nossas realidades educacionais, e do estudo de alguns documentos como os 

Parâmetros Curriculares Nacionais, a Lei de Diretrizes e Bases para a Educação de 1996, constatamos 

uma proposta pedagógica que não contribui para a transformação social, por não incentivar a reflexão, 

o pensamento crítico, mas sim a simples reprodução de conhecimentos existentes, descolados de 

nossas realidades, culminando na alienação para que vivamos na sociedade de classes sem questioná-

la. 

Fazendo frente a esta proposta pedagógica, encontramos alternativas como a educação popular 

(em suas mais variadas vertentes) e a ecopedagogia, que são propostas conscientizadoras, que instigam 

a reflexão, o pensamento crítico, o entendimento dos indivíduos enquanto sujeitos da história, 

buscando inseri-los na realidade para transformá-la em busca da libertação das classes oprimidas. 

Com este entendimento, da dicotomia existente entre estes diferentes e antagônicos modelos 

educacionais, chegamos a alguns questionamentos que foram centrais em nossas discussões, e que 
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trazemos aqui como reflexão para futuras discussões. Em qual esfera a educação popular e a 

ecopedagogia tem espaço? Qual caminho teremos de traçar? Buscar inserir este outro modelo 

educacional nas escolas do Estado? Ou seria mais interessante buscarmos inserir estes modelos 

educacionais nos movimentos sociais? Ou devemos adotar as duas estratégias concomitantemente? 

Em suma, o grande questionamento que queremos trazer é: a implementação de um modelo 

educacional diferente, crítico, transformador será possível através de reformas feitas no Estado e na 

educação ou apenas através de um revolução? 

 É com essa pergunta que encerramos essa cartilha, acreditando que o estudo e o trabalho de 

cada coletivo, incluindo o nosso, nos levará a essas e outras respostas. Sempre na busca por uma 

educação mais justa, crítica, formadora de homens e mulheres comprometidos (as) com a construção 

de uma nova sociedade em que as discriminações e desigualdades sociais não mais existam. 
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