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Resumo: Neste estudo, analisamos a trajetória profissional de três estudantes/educadores que 

tomam sua prática como espaço de construção de saberes, por meio dos Círculos de Cultura, 

inspirados em Paulo Freire. A Problemática focada será nos círculos de cultura e em como 

este contribui para o diálogo intercultural entre estudantes e professores, que estão em 

constante processo de formação, mas que também são formadores. Assumindo como ponto de 

partida a aceitação da heterogeneidade na (re)construção de um mundo mais igualitário, 

apresentaremos um compromisso de defesa da Diversidade no campo educativo, valorizando 

a Educação Intercultural como meio a privilegiar o entendimento na Escola. Paulo Freire se 

destaca como referência em círculo de cultura. Buscamos relacionar as reflexões dele, 

enquanto pensador humanista, à questão da diversidade cultural. Exploramos o caráter 

humanista no seu pensamento, relacionando sua proposta às práticas pedagógicas que 

valorizam a multiculturalidade entre os professores e atuam em contextos periféricos 

diferentes, que veem no diálogo um elemento importante para a construção de autonomia dos 

educandos. A presente metodologia constitui-se como participativa uma vez que possibilita 

educador e educandos a dizer a sua palavra por meio do diálogo crítico e reflexivo. Na 

metodologia, falaremos que a presente pesquisa buscou desvelar o potencial transformador da 

prática por meio dos Círculos de Cultura. Essa é uma perspectiva metodológica, que se realiza 

em função do compromisso com o participante do relato. Assumindo Paulo Freire como 

referência central, compreende-se que é possível, no movimento dos Círculos de Cultura, 

constituir um processo educativo emancipatório, de modo a contribuir com o empoderamento 

dos indivíduos. Os resultados apontam que esta forma de interação possibilita a construção de 

autonomia do sujeito (discentes e docentes), sugerindo a Educação Intercultural como um 

percurso possível no processo de ensino e de aprendizagem, de modo que se explicitem os 

pressupostos básicos para uma prática educativa significativa, de total interação dentro da 

diversidade, mas que os diferentes preservem o que é essencial em suas diferenças e 

mantenham as suas singularidades. 
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Introdução 

 A educação intercultural se apresenta, diante da atual realidade nacional e 

internacional, marcada pela globalização, como um campo conceitual amplo para se 

entenderem as diversidades culturais e propiciar a interação entre os sujeitos sociais, 

favorecendo a integração entre eles. 

 Diante do mosaico complexo em que se apresenta o contexto mundial de 

globalização e de crises paradigmáticas, sobretudo nas ciências humanas de um modo geral, a 

interculturalidade na educação à luz de uma abordagem freireana vem possibilitar o diálogo 

existente entre diferentes culturas no âmbito da educação, consistindo num importante meio 

de compreensão da realidade social. 

 Destacam-se a questão da globalização e os reflexos desta sobre a cultura, 

procurando a partir desse ponto discutir a educação inserida no âmbito da globalização. Neste 

estudo analisam-se a importância do trabalho de Paulo Freire e sua contribuição e legado para 

a educação. Observou-se que, diante de um quadro complexo apresentado pela conjuntura 

social mundial, a educação intercultural favorece a interação entre os sujeitos sociais, 

propiciando a integração entre eles em suas diversidades culturais, para que procurem pensar 

uma sociedade em que cada sujeito social que nela habita possa aprender a viver junto 

compartilhando saberes. 

  Este estudo começou numa mesa de café, dentro da Universidade em que os três 

redatores estudam, quando uma delas apresentou o colega recém-chegado do exterior a uma 

amiga doutoranda. Ao sentarem juntos, começaram uma conversa para se conhecerem.   

 Em princípio, cada um deles tem uma experiência diferente de vida: uma delas 

somente pode fazer o mestrado agora, já que foi necessário parar para sustentar a casa. O 

colega de Moçambique tem mais oportunidades por ser Irmão Marista, tanto que pode vir 

estudar no Brasil, através de uma bolsa da sua Congregação. Já a doutoranda estudou 

continuamente, sendo-lhe permitida tal oportunidade pelas bolsas do Governo Federal. 

 Nestas conversas, também foram abordados os momentos mais difíceis das 

experiências, o que logo resultou em descobertas de interesses aos três e vivências comuns, 

aproximando-os. Depois, inevitavelmente, foi falado sobre Brasil e Moçambique, e, então, as 

diferenças se tornaram "gritantes": a realidade da Educação em Moçambique é pior que no 

Brasil no que se refere a estruturas físicas para salas de aula e, após ouvir somente alguns 

comentários narrados pelo colega do exterior, as brasileiras ficaram muito inquietas. Segundo 

ele, a pior realidade é a superlotação das salas de aula e, como consequência, infelizmente, o 



baixo índice de aprendizado dos alunos resultante. Diante deste conhecimento, as colegas do 

Brasil sentiram-se desafiadas a ajudá-lo. 

 Então, frente a esta nova situação, combinaram que, com o colega de 

Moçambique relatando mais detalhes sobre as situações vividas e com pesquisas 

bibliográficas para se ter um contexto macro de toda situação, iriam aprofundar e buscar 

alguma alternativa para contribuir, facilitar, auxiliar a rever a realidade e, então, empoderá-lo 

para que assuma suas transformações.  

 Sabe-se que não podemos alterar o espaço físico existente lá nas escolas, ou 

diminuir os alunos por salas de aula, mas podemos pesquisar meios de "COMO" facilitar a 

comunicação entre ele e os seus alunos, possibilitando o aumento do nível de aprendizado das 

salas de aula que leciona. 

  A diversidade presente nas sociedades atuais faz com que seja necessário dotar a 

educação de um caráter intercultural, que contribua para a transformação de uma sociedade 

multicultural, na qual coexistem diversas culturas, em uma sociedade intercultural, na qual se 

produza um verdadeiro intercâmbio que transforme diferentes aspectos, que se caracterizem 

por ser interdisciplinares ao dialogar com outros campos do saber, reduzindo assim a falta de 

expectativas dos alunos e docentes, e o fracasso escolar. 

  Dessa forma, o presente artigo será organizado em cinco unidades, dentre as quais 

destaca-se essa (introdução), na qual se faz uma apresentação do que o texto trará. 

Pressupostos teóricos, em que se apresenta o contexto da realidade da educação em 

Moçambique; metodologia, na qual far-se-á uma descrição da escolhida e os seus objetivos; 

análise e discussão, com ideia e argumentos sobre o tema: e, finalmente, as considerações 

finais, com o destaque para a aprendizagem em que este artigo resultou. 

 

Pressupostos Teóricos 

 

 O foco aqui é entender com mais detalhes a realidade do país, para melhor 

visualizar o contexto da educação e ajudar o colega a alterar a triste realidade do baixo índice 

de aprendizado. Moçambique é um país onde, desde a independência, e apesar das 

dificuldades econômicas, da instabilidade, dos desafios demográficos, foram conseguidos 

progressos na escolaridade obrigatória e no acesso à educação. Porém, estes mesmo 

progressos tiveram como consequências as salas de aula com muito mais alunos e maiores 

desafios aos docentes. 



 Para se conhecer mais sobre a África, iniciou-se uma pesquisa na Internet, a fim 

de colher informações sobre o local. Entre estas pesquisas, encontrou-se uma rádio que se 

destaca na comunicação daquele país: a DW África.  O mais importante de ressaltar aqui é 

que se trata de uma emissora internacional da Alemanha que promove uma oferta online de 

programas de rádio dirigidos aos países africanos de língua portuguesa, como Angola, Cabo 

Verde, Guiné-Bissau, São Tomé, Príncipe e Moçambique. Com o objetivo de sondar o 

público-alvo, visitaram-se muitas escolas em Angola e Moçambique, e a constatação de uma 

das primeiras reportagens feitas lá foi surpreendente: "As autoridades estabeleceram um 

limite de 80 alunos para cada sala do ensino secundário, o que já é um contexto absurdo para 

os docentes trabalharem, mas as turmas chegam a ter 200 alunos." (website da DW AFRICA. 

Programas em Português. Acesso em 09 de set. de 2018). 

 Segundo o site do portal do Governo de Moçambique, o Sr. Filipe Nyusi, 

presidente da República de Moçambique, realizou uma visita à Escola Secundária de 

Namicopo, situada no bairro suburbano do mesmo nome, na cidade de Nampula, constatou 

carência de salas de aula e precárias condições das instalações do estabelecimento de ensino e 

assumiu que neste momento não é possível mudar tal realidade.
4
 

 Diante destes fatos, as colegas brasileiras pensaram em como ser criativas e ajudar 

o colega do exterior. Nesse sentido, foi pensado o conceito defendido por Fleuri (2003) no 

qual afirma que: "A educação intercultural, não sendo uma disciplina, coloca-se como uma 

outra modalidade de pensar, propor, produzir e dialogar com as relações de aprendizagem, 

contrapondo-se àquela tradicionalmente polarizada, homogeneizante e universalizante." 

(FLEURI, 2003, p. 73). 

  A parceria de estudo entre eles, um grupo social culturalmente diferente, é 

possível, desde que, nesta relação, a comunicação entre eles através do diálogo possibilite a 

interação intergrupal a partir das trocas de experiências vividas. Neste sentido, haverá o 

fomento a uma democracia plural que caminhe para a culminância de uma cultura de paz e 

para a construção de uma cidadania numa sociedade multiétnica que valorize os sujeitos 

sociais tanto individual como coletivamente, promovendo entre eles a igualdade dentro da 

diversidade. Neste enfoque, a interculturalidade na educação, na perspectiva freireana, 

contribui para que, tanto dentro do ambiente escolar como fora dele, as identidades sejam 

compartilhadas no mundo cada vez mais plural. 
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  Após as pesquisas bibliográficas e pela Internet feitas sobre este tema, as colegas 

brasileiras chegaram à conclusão de que o caminho para ajudar o colega do exterior seria 

através da criatividade de Paulo Freire e os seus círculos de cultura. 

 

"Paulo Freire é um pensador de uma transbordante criatividade. Olhados no 

conjunto do campo das ideias de seu tempo, os seus escritos, a proposta de seu 

sistema de educação e seu método de alfabetização, possuem a qualidade do novo e 

do perenemente consistente, como a proposta que, uma vez estabelecida, renova 

tudo a sua volta e perdura. Trabalhando como o educador de seu tempo (e este 

reconhecimento é muito forte em todos os seus gestos, em toda a sua obra), ele nos 

legou um tipo de pensamento sobre a pessoa humana, sobre a política das relações 

sociais, sobre a dimensão cultural desta política e sobre o oficio de educador, que 

certamente haverá de atravessar vários tempos de nossa história, e de outras. Outros 
povos, outras eras. (BRANDÃO, 2002, p.14) 

 

  Além de Brandão, citado acima, outro autor embasa esta escolha:  

 

Era observado que nos círculos de cultura a participação dos alunos era mais 

dinâmica. Na realidade a ação educativa estava centrada na tríade coordenador 

(professor)-diálogo-participantes, onde substitui a aula ao estilo tradicional, tem 
melhor resultado. Deste modo, partia-se da própria realidade do educando e sua 

experiência social, assim, a dinamicidade do método. A ideia era que o aluno, 

partindo de uma situação existencial que lhe fosse próxima, “retivesse” o conjunto, 

antes dos detalhes, para depois associá-lo a um determinado aprendizado. 

(SCOCUGLIA, 2003, p.25). 

 

Objetivos 

 O objetivo foi a escuta do relato de experiência do colega, docente estrangeiro, a 

fim de conhecer as dificuldades que se enfrentam em sala de aula no seu país, discutir e 

refletir sobre a situação e pensar em possíveis soluções para resolver as dificuldades apuradas 

no estudo e apoiá-lo num "como fazer" com diferencial, embasado nos ensinamentos 

aprendidos no círculo de cultura de Paulo Freire, em que a ação educativa está centrada na 

comunicação entre os participantes.  

 Paulo Freire se destaca como referência em círculo de cultura. Buscamos 

relacionar as reflexões dele enquanto pensador humanista, voltadas à questão da diversidade 

cultural. Exploramos o caráter humanista no seu pensamento, relacionando sua proposta às 

práticas pedagógicas que empoderam os professores que estão em constante processo de 

formação, mas que também são formadores e que atuam em contextos periféricos diferentes. 

Nosso propósito foi a ampliação do olhar e formação de profissionais proativos, dinâmicos e 

capazes de lidar com a desordem que encontram nas salas de aula. 

 



Metodologia  

 

  Num primeiro momento, a metodologia foi a participativa, uma vez que 

possibilitou aos docentes, o africano e as brasileiras, compartilharem suas experiências por 

meio de diálogo crítico e reflexivo, na prática, por meio dos Círculos de Cultura. Assumindo 

Paulo Freire como referência central, compreende-se que é possível, no movimento dos 

Círculos de Cultura, constituir um processo educativo emancipatório, de modo a contribuir 

com o empoderamento dos indivíduos. 

 

O termo participante sugere a controversa inserção de um pesquisador num campo 

de investigação formado pela vida social e cultural de um outro, próximo ou 

distante, que, por sua vez, é convocado a participar da investigação na qualidade de 

informante, colaborador ou interlocutor. (SCHMIDT, 2006, p. 14) 

 

 Depois, pensou-se em fazer uma entrevista com o colega docente estrangeiro, mas 

ficaram descrentes se era a melhor escolha, uma vez que, por não conhecer os detalhes da 

realidade vivenciada pelo colega em salas de aula, poder-se-ia "restringir" ou excluir assuntos 

pertinentes ao "direcioná-lo" com perguntas. Então, optou-se por ouvir um relato do mesmo, 

permitindo-lhe assim expressar-se, livremente, frente a sua experiência. 

 A experiência é, para Kant (1781/1978), o ponto de início e de validação do 

conhecimento. É através dela que se poderá ajudar o colega do exterior. 

 Para tanto, o primeiro passo foi proporcionar a discussão da temática que 

auxiliaria na escrita do texto. Depois trabalharam-se algumas dificuldades recorrentes 

apresentadas pelo colega, na redação em si, uma vez que o português brasileiro não é a sua 

língua nativa. O relato foi redigido pelo colega e depois compartilhado com as docentes 

brasileiras em vários círculos de roda que foram realizados desde maio de 2018 e seguem 

ocorrendo até hoje. 

   Abaixo segue o relato transcrito: 

   "Sou de nacionalidade Moçambicana, fiz a minha graduação em ensino de 

História e Teologia Pastoral em 2003. Em 2005, depois da homologação dos meus 

documentos, procurei vaga de docência no Estado para lecionar a disciplina de História. A 

comissão de apuramento de vagas achou por bem que eu lecionasse as disciplinas de Inglês e 

Educação Moral e Cívica no Instituto de Formação de Professores, por este não ter docentes 

nestas cadeiras. A minha primeira reação: Inglês!? Acabei ocupando as vagas contra minha 

vontade. Graças a Deus, tudo correu muito bem. No meu 3º ano de docência ganhei prêmio 

em companhia de três colegas, como melhores formadores do Instituto do ano 2008. Na 



mesma área funcionava uma escola secundária. A direção dessa escola pediu um professor de 

Inglês e eu fui um dos convocados para apoiar a escola lecionando no curso noturno o 11º ano 

de escolaridade. Eu estava habituado a lecionar uma turma de 45 alunos e fiquei surpreso ao 

encontrar turmas de 109 a 115 alunos. Mas o que fazer no dia de avaliação!!? Sem espaço 

para o professor ficar de pé.  As salas ficavam lotadas de alunos e até uns que eu não 

conhecia. O baixo índice de rendimento sempre me frustrou. Sabendo de antemão que a 

educação constitui um dos grandes pilares de desenvolvimento de um país, se um país quer 

desenvolver, deve investir na área de educação, educando e formando os seus cidadãos, mas 

como salas de aula assim, como eu professor posso fazer para ajudar que o aprendizado dos 

meus alunos ocorra de verdade?" 

  Excelente pergunta a dele. 

  Este estudo tem o objetivo de ajudá-lo nesta missão. 

 

Análise e Discussão 

 

 Tardif (2014, p. 130) afirma que: "Uma boa parte do trabalho docente é de cunho 

afetivo, emocional. Baseia-se em emoções, em afetos, na capacidade não somente de pensar 

nos alunos, mas igualmente de perceber e de sentir suas emoções, seus temores, suas alegrias, 

seus próprios bloqueios.  

 Excesso de alunos em sala não gera qualidade, pelo contrário: gera 

um aprendizado ineficiente, como os baixos índices comprovam. A superlotação nas salas de aula 

compromete a qualidade do ensino – é o que os três docentes pesquisadores deste estudo constataram.  

Os professores não podem 'agir' em sala de aula simplesmente como os operários 

"controlando" os componentes, tal qual mostrou Charles Chaplin no filme Tempos 
Modernos. A sala de aula deve ser afetiva.  O afeto é o fio condutor de toda relação 

entre o professor e o aluno. O ideal é que o professor que utilize a sua criatividade e 

inteligência para se reinventar o tempo todo. (SALTINI, 2008, p. 71). 

 

 O ideal seria uma forma de interação em sala de aula que permitisse a construção 

de autonomia do sujeito (discentes e docentes), através de um percurso possível no processo 

de ensino e de aprendizagem. A melhor proposta, portanto, dentro do que é possibilitado ao 

professor fazer será trabalhar com o círculo de cultura. 

 Quando o professor tem oportunidades para trabalhar com a turma em grupos ou 

em círculos, os alunos têm a chance de participar muito mais, tendo um espaço de debate, e 

desta forma o professor pode fazer uma avaliação real dos seus alunos. Sabemos que o 



aluno não é mais passivo, receptáculo das informações, ele é ativo aprendiz, construtor do seu 

conhecimento. 

 Ao se pensar na expressão círculo de cultura, é convencional a representação de 

uma forma geométrica, obviamente, porém o que importa é que esse não é um círculo 

comum, mas um círculo adjetivado de cultura. Tem que ser pensado por quem compreende a 

educação como processo complexo, mas ao mesmo tempo como uma ação libertadora, não 

opressora e, por isso mesmo, uma ação dialógica entre sujeitos que, em qualquer lugar, 

tenham a vontade e o desejo de aprender e de compartilhar o que já sabem. 

 Freire assim definia o círculo de cultura: 

 

É uma escola diferente, em que não há professor, não há aluno nem há lição no 

sentido tradicional. O Círculo de Cultura não é um centro de distribuição de 

conhecimentos, mas um local em que um grupo de camaradas – numa sala de uma 

escola, numa salinha de uma casa, à sombra de uma árvore ou numa palhoça 

construída pela comunidade – se encontra, para, discutindo sobre sua prática no 

trabalho, sobre a realidade local e nacional, representada nas codificações, aprender 

a ler e a escrever também, se esse for o caso. (FREIRE apud BEZERRA e 

BRANDÃO, 1980, p. 145-146). 

 

 Círculo de Cultura conjuga pesquisa, ação e transformação na relação escola, 

sujeitos, saberes e cultura, sem os quais seria impossível o diálogo e educação. Círculo de 

Cultura é lugar e estratégia de aprendizagem.  Círculo de cultura é possibilidade de inovar, 

pedagogicamente, o trabalho nas salas de aula. 

 A oportunidade deste estudo remete ao que pesquisa o Professor Doutor 

Sidarta Ribeiro, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que trabalha com 

a Neuroeducação: o estudo do cérebro no qual a educação se apropria deste 

conhecimento com o objetivo de melhorar significativamente o aprendizado.  Este 

professor trabalha focado no baixo índice de aprendizagem: exatamente o ponto de 

dificuldade do colega estrangeiro, objetivo deste estudo. 

 O Dr. Sidarta (2012, p. 25) afirma que os docentes precisam se tornar 

"pesquisadores" dentro das salas de aula e assim direcionar suas práticas.  Segundo 

ele: "A ideia é fomentar uma nova geração de pesquisadores preocupados em fazer pesquisa 

em sala de aula e um ensino baseado em evidências". 

 Quando Paulo Freire afirma, no livro Pedagogia da Autonomia, que "Cabe ao 

professor estar aberto ao diálogo, não somente ao diálogo com aluno, mas também com a 

realidade a sua volta. Pois o ato de educar exige estar aberto aos novos horizontes", 

entende-se que hoje, em pleno século XXI, faz-se necessário associar o aprendizado que o 



Dr. Sidarta aponta ao de Freire e ao de todos que vierem a somar, na solução do problema 

maior em questão: o baixo índice de aprendizado. 

 Na mesma linha de pensamento, é interessante lembrar Relvas, que afirma:  

A aula deverá ser reflexiva e não reprodutiva. O estudante, ao estar na sala de aula, 

apenas assiste a aula, o cérebro necessita de desafios coerentes, interação, 

participação sempre. Por isso, o professor deverá ser um instigador de curiosidades. 

O cérebro é muito mais “fofoqueiro” e adora novidades. Com isso, torna-se 

fundamental que o ritmo da aula seja sempre emoldurado por desafios e 

afetividades.  (RELVAS, 2010, p.52). 

 

Ela afirma que é importante entender que o professor precisa que os discentes se 

conectem com o que lhes for ensinado e afirma que uma proposta muito interessante seria 

contar uma história aos alunos, em sala de aula. Ao se fazer uma narrativa dos fatos, o 

professor deve associar uma realidade ali vivenciada com o objetivo do aprendizado a ser 

ensinado. Assim, os alunos podem se envolver, conectar-se e colocar os seus sentimentos no 

que está sendo aprendido. É uma maneira excelente de envolver as emoções deles com o 

intuito de levar ao aprendizado, uma vez que, sem envolver as emoções dos alunos, nunca 

ocorrerá o aprendizado.  

 Isto também se comprova na frase de Benjamin Franklin, que diz: 

 

"Diga-me e esquecerei. 

Ensine-me e poderei lembrar. 

Envolva-me e aprenderei". 

Benjamin Franklin (site o Pensador, 2018)  

 

 Quando Freire diz que ensinar também exige reconhecimento à identidade 

cultural, ele se refere ao fato de que não se pode desprezar as vivências do aluno, suas 

experiências vividas fora da sala de aula; as vivências que estão presentes em sua vida 

familiar, social, a comunidade na qual está inserido, tudo isto faz parte da construção do 

saber do educando, sendo assim, a importância que o professor dá e essas questões vai 

influenciar diretamente na construção do seu conhecimento. E frente à realidade do colega 

de Moçambique, a realidade social impacta diretamente no aprendizado daqueles alunos 

também. 

 

Considerações Finais 

  



Freire (1996) afirmou que "Sem a curiosidade que me move, que me 

inquieta, que me insere na busca, não aprendo nem ensino”. Foi exatamente a inquietação que 

incomoda o colega de Moçambique que o fez compartilhar sua frustração frente à realidade 

vivida no seu país – inquietação esta que também foi compartilhada com as colegas brasileiras 

ao terem este conhecimento. 

Após aprofundar-se nas pesquisas sobre o tema, saber muitos mais detalhes e ler o 

relato compartilhado pelo colega, mais do que nunca o objetivo deste estudo é de, apesar de 

não se poder mudar as instalações físicas das salas de aula e a demanda de alunos por sala, 

alertar para a gravidade deste assunto. É promover a possibilidade de facilitar a comunicação 

entre docente e discentes e, consequentemente, de se reverter este baixo índice de 

aprendizagem. É instigar uma qualidade de ensino preocupada com o aprendizado dos alunos. 

Sabe-se que toda realidade vivenciada em salas de aula na África é uma 

consequência, também, de muitas outras causas, mas este estudo foi feito focado nas 

aproximações dos pontos comuns e nos divergentes. 

Paulo Freire (2018, 56ª edição) destacou, com ênfase, que para ensinar se exige: 

 fazer pesquisas; 

 respeitar os educandos; 

 entender a realidade vivida por eles; 

 respeitar a sua identidade cultural; 

 saber escutar. 

Este último tópico é um dos mais difíceis, uma vez que muitas vezes os docentes 

somente ouvem para responder, sem se preocupar com dar a atenção devida ao que o seu 

aluno está a lhe dizer. O docente precisa aprender a falar escutando. 

A escolha do Círculo de Cultura de Paulo Freire para ser o diferencial no índice 

de aprendizado dos alunos daquele país foi baseada em muito estudo e pesquisa, também por 

saber-se que, ao reunir-se em lugares diferentes, com mais espaço, mesmo que seja em 

lugares mais simples, permitirá uma motivação nos alunos e resultará em curiosidade, o que é 

muito propício para que o aprendizado de fato ocorra. 

Importante também é ressaltar que o colega docente que compartilhou a sua 

experiência e solicitou ajuda de como alterar tal realidade deve ser parabenizado por rever o 

seu “ser professor” para que o processo de aprendizado seja significativo para os alunos. Ele 

utilizou da oportunidade das relações interculturais com educadores para potencializar-se com 

a diversidade multicultural que promove o ensino-aprendizagem. E isso é muito importante 



para a formação do aluno como um ser humano dotado de capacidade reflexiva que promove 

a construção de uma sociedade mais igualitária. 

Fica o desafio de uma profunda e contínua reflexão de pesquisadores em educação 

voltada para a gravidade desta situação (salas de aula com mais de 100 alunos), e a busca 

constante por opções que possibilitem e revertam o baixo índice de aprendizagem decorrente.  
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