
 

A FORMAÇÃO DE SUJEITOS PARTICIPATIVOS NA SOCIEDADE: POR UMA 

EDUCAÇÃO VOLTADA À PARTICIPAÇÃO E EMANCIPAÇÃO SOCIAL  

 

MADRUGA, Thayane Santos
1
 

SOUZA, Antonio Escandiel de
2
  

 

Eixo temático: Práticas Pedagógicas e Inovação na Educação Superior 

 

Resumo: Este estudo visa mostrar a participação estudantil na perspectiva da transformação 

social. Aborda a necessidade de formar profissionais capazes de efetivar práticas 

socioculturais primordiais à transformação social almejada pela sociedade contemporânea, o 

que requer um profissional apto a uma leitura crítica do contexto em que está inserido.  Trata-

se de resultados de discussões e reflexões realizadas no âmbito do Programa de Pós-

Graduação em Práticas Socioculturais e Desenvolvimento Social da Universidade de Cruz 

Alta, o qual busca oportunizar aos mestrandos um olhar de cidadão ciente das mudanças 

necessárias à sociedade atual, bem como da consciência de que isso é possível por meio da 

educação. Com base em textos como “Educação após Auschwitz”, de Theodor Adorno, que 

reforça a importância da educação para a construção de sujeitos com caráter mais humanitário 

e alguns dos conceitos abordados por Miguel Zabalza como os desafios dos professores na 

sociedade contemporânea, serão abordadas questões como o perfil do atual estudante 

brasileiro, suas reivindicações e as relações dialéticas, hegemônicas e ideológicas presentes, 

através de conceitos trabalhados por autores como Mikhail Baktin (1992) e Nornan 

Fairclough (2001).  
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Introdução 

Voltando o olhar para a educação no Brasil, são diversos os problemas que podem 

ser apontados, desde a educação infantil até o ensino superior. São algumas barreiras 

enfrentadas nos sistemas de ensino que vão desde falhas nas infraestruturas, perpassando em 

muitos casos de despreparo dos docentes, até a falta de interesse dos alunos dentro de sala de 

aula. 

Para começarmos a traças os pontos dessa discussão, vale ressaltar, nesse sentido, a 

falta de incentivo por meio do governo brasileiro aos investimentos na melhoria da qualidade 

da educação do jovem brasileiro. Isso, já trabalhava Miguel Zabalza em 1998, logo a 
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qualidade na educação, é uma construção que deve ser feita ao longo do tempo por esmero e 

participação de todos. Situação a qual não vemos acontecer no Brasil. 

Mas que resultados teriam os índices sociais se nossas crianças desde sempre 

tivessem acesso a uma educação igualitária e de qualidade? Com certeza teríamos exemplos, 

assim como em países como o Reino Unido, onde desde cedo as escolas preparam cidadãos 

emancipados, capazes de exercer um olhar crítico sobre o mundo e sociedade a qual está 

inserido, sempre em busca de transformá-la de forma que se torne melhor para todos. 

É justamente este o propósito deste estudo: ressaltar a importância da educação de 

qualidade para formação de sujeitos, perspectiva que vem ao encontro do Programa de Pós-

Graduação em Práticas Socioculturais e Desenvolvimento Social da Universidade de Cruz 

Alta. 

Desenvolvimento 

Há alguns anos em desenvolvimento junto à comunidade de Cruz Alta – RS e região, o 

Programa e Pós Graduação (PPG) (mestrado) em Práticas Socioculturais e Desenvolvimento 

Social da Universidade de Cruz Alta – Unicruz é o ponto de partida deste estudo. Isso porque 

é através deste programa que aconteceram as leituras dos autores que serão apresentados neste 

textos, os debates sobre os temas e principalmente, O contexto em que emergiram as reflexões 

aqui apresentadas. 

 

Partimos da premissa da necessidade de mais programas voltados a busca de 

profissionais reflexivos sobre suas ações, em busca de aprimoramentos e novas práticas.  O 

mestrado acadêmico tem por objetivo potencializar saberes e teorias que permitam ao sujeito 

ser capaz de aprofundar a leitura de práticas socioculturais, afim de que os mesmos possam se 

tornar agentes de promoção de práticas de intervenção social Tornando—se capaz de também 

associar elementos necessários à compreensão da dinâmica do desenvolvimento econômico, 

gerador de grandes problemas de desigualdades sociais, ambientais e culturais, os quais se 

colocam como entraves para o desenvolvimento do país. 

Um dos principais autores utilizados para tratarmos sobre educação é Zabalza. Através 

dele, outros olhares foram ampliados sobre as necessidades para se alcançar a qualidade da 

educação no Brasil. Primeiramente é preciso compreender que qualidade em seu conceito, sua 

natureza de ser, é algo que parte de um processo que pode ter longa construção. Entretanto, 

para isso é preciso que haja o começo. 

A busca por sujeitos emancipados através da educação parte das instituições de ensino. 

E ao falar delas, Zabalza (1998) afirma que é preciso considerar vários aspectos como a 

equipe gestora, a formação do corpo docente, o projeto político pedagógico, a organização 



 

dos espaços e a individualidade de cada aluno como ser humano. O ato de estudar, ainda é 

vista por muitos jovens como algo maçante. Isso porque ainda são aplicadas metodologias que 

exigem o saber, mas não refletem sobre a importância e nem proporcionam formas daquela 

compreensão acontecer. 

Theodor Adorno, ao escrever “Educação Pós Auschiwtz”, abre os olhos de seus 

leitores para uma reflexão sobre o uso do saber para finalidades que vão contra o bem comum 

e sim visão interesses sombrios de uma minoria como foi o caso do Nazismo. Os tempos de 

intolerância e violência no Brasil estão extremamente aflorados e se não trabalhada uma 

educação mais humanizada e voltada ao bem estar social, a seres humanos e profissionais 

capazes de perceber com sensibilidade a situação crítica da sociedade em que estão inseridos, 

estamos sim mais próximos do que podemos imaginar de um novo holocausto. 

Já vivemos em tempos onde professores são agredidos em salas de aula, 

desrespeitados, inclusive pelos governos, como é o caso do Estado do Rio Grande do Sul, 

onde os profissionais trabalham sem receber seus salários com totalidade e sem condições 

emocionais e psicológicas. O que também é retratado nas obras de Zabalza. Profissionais 

esgotados, desmotivados e sobrecarregados acabam passando isso aos alunos e temos aí uma 

grande engrenagem que roda em desfavor da educação brasileira. 

“A qualidade, pelo menos no que se refere às escolas, não é tanto um repertório de 

traços que se possuem, mais sim algo que vai sendo alcançado. A qualidade é algo 

dinâmico (por isso faz-se mais alusão às condições culturais das escolas do que aos 

seus elementos estruturais), algo que se constrói dia a dia e de maneira permanente. 

(Zabalza, 1998, p.32) 

 

Voltando às variáveis que influenciam a qualidade do ensino e, portanto, a formação 

de cidadãos emancipados e reflexivos, vamos a uma breve análise dos seguintes pontos: 

a) A equipe gestora: é preciso ter à frente das instituições de ensino pessoas capazes 

de exercer as funções as quais estão se propondo. Outro aspecto levantado nos estudos sobre 

qualidade de ensino é a participação popular na tomada de decisões e ajuda na condução das 

instituições. 

b) Currículo: Os P.P.Ps nada mais são que o esqueleto da instituição de ensino. Nele 

deve constar os projetos a serem desenvolvidos durante o ano, planos de ensino e devem ser 

construídos em conjunto por todos os membros que fazem parte daquele local. Não podemos 

afirmar que certos centros são melhores que outros, mas ainda sim, aquele que frenquenta um 

local bem planejados, segundo Kagan (2011), que presem pela qualidade e tenham como 

objetivo seu currículo, tendem a aprender mais e são mais bem preparados. 

c) Organização do espaço: Se na educação infantil a rotina é fundamental para o 

desenvolvimento das crianças, no ensino superior, o rodízio das atividades é fundamental. 



 

Logo iremos, brevemente, analisar o perfil do estudante atual. Aulas mais dinâmicas, 

diferentes, onde se busca compreender o que está sendo ensinado, não só seguir métodos 

antigos de decorar conteúdos. 

d) formação do corpo docente: Este aspecto é fundamental no que diz respeito a 

qualidade do ensino. O profissional que está ensinando deve sempre buscar estar aprender a 

aprender. Reforça-se aqui a questão do profissional reflexivo, pois é através dessa reflexão 

das práticas é que podem surgir novas ideias. Outra situação apontada por Zabalza é a troca de 

experiências entre os professores. Primeiramente a identificação pode amenizar alguns 

problemas do processo e na troca de experiências, novos métodos podem ser desenvolvidos. 

De acordo com o MEC (Ministério da Educação), na obra (BRASIL, 1998, p.41) aborda-se o 

conceito de “Competência Polivalente” que aborda questões como o professor trabalhar com 

conteúdos de naturezas diversas que abrangem desde cuidados básicos essenciais até 

conhecimentos específicos provenientes das diversas áreas do conhecimento. 

  

Para estar preparado para tais competências, novamente salienta-se a importância da 

formação continuada e principalmente ampla de saberes necessários. Mas, além desses fatores 

que podem ser adquiridos através do estudo, soma-se a experiência profissional do docente na 

contribuição da busca de sujeitos emancipados, sua ontologia, sua bagagem cultural que 

diversas vezes contribui para o crescimento profissional. 

e) Individualidade do aluno: o perfil do estudante atual é de jovens extremante 

conectados em redes sociais e, sendo assim, é cada vez mais árdua a tarefa dos professores em 

disputarem a atenção com os aparelhos tecnológicos. Outra característica que deve respeitada 

e explorada é a curiosidade, o caráter questionador desses jovens. O professor tem aí uma 

excelente forma de trabalhar tal peculiaridade e, assim, estimular reflexões, debates, 

desconstruções em busca de visões de mundo mais humanizadas. Esses jovens, uma vez no 

ensino superior, subentende-se que já sejam aptos a ajudar na construção do P.P.P, com 

sugestões, por exemplo. E dentro das sugestões e planos de aula já elaborados, cabe ao 

professor, também, a sensibilidade de perceber a turma como um todo e aos alunos em suas 

especificidades e formas de aprender. A educação agora é feita pensando no aluno, voltada às 

suas necessidades, ele é o centro e sendo assim é preciso que o professor tenha dentro das 

suas competências polivalentes, a capacidade de aguçar o olhar e reestabelecer uma forma de 

ensino que insira e acompanhe a capacidade de ensino de todos. 

“Percebemos que a qualidade da Educação... não depende de um único e exclusivo 

aspecto, mas sim de vários fatores que bem estruturados e organizados 

possibilitam... um melhor desempenho...” (DELFINO, SOUZA, 2014, p.155) 

 



 

Destaca-se também, da fala dos autores Delfino e Souza (2014) que a educação, 

entretanto, deve ser a complementação de ações e práticas já em atuação, ou seja, 

complementar o trabalho da família e comunidade. Algumas vezes o problema da educação 

dos sujeitos, sua emancipação, encontra-se antes da escola: no seio familiar. Há pais que ainda 

pensam, no caso da educação básica, que as instituições de ensino são lugares onde deixar os 

filhos quando precisam ir trabalhar e sendo assim, que é e responsabilidade da mesma a 

criação e educação das crianças. 

Ainda é válido destacarmos quando o assunto é a qualidade de ensino: assim como a 

ontologia daqueles que ensinam, há fatores externos que influenciam na aprendizagem do 

sujeito e que não devem ser menosprezados pelos mestres: 

 “As definições de qualidade dependem de muitos fatores: os valores nos quais as 

pessoas acreditam; as tradições de uma determinada cultura; os conhecimentos 

científicos sobre como ... aprendem e se desenvolvem; o contexto histórico, social 

e econômico no qual a escola se insere...” ( BRASIL, 2009, p. 11) 

 

Além desses fatores externos, os textos voltam a reforçar a importância da 

estruturação por parte das instituições de ensino, seus regimentos e a importância dos 

educadores terem total conhecimento do que dizem os regimentos internos. Somente assim, e 

com participação ativa da comunidade em que aquela instituição está inserida, pode-se buscar, 

o que Zabalza (1998) chama de “construção de qualidade”. Somente assim, pode-se obter, 

então a melhoria nas práticas pedagógicas e educativas pondo em prática também a 

democracia. 

Delfino e Souza (2014), em sua análise sobre a qualidade da educação, destacam a 

importância para que a escola consiga atingir seus objetivos como ensinar e tornar sujeitos 

emancipados e capaz de exercer um olhar crítico à sociedade que está inserido em busca de 

transformações de práticas socioculturais, deve ter além de uma excelente gestão, humanizada 

e democrática, também um PPP bem elaborado e um currículo que esteja de acordo com a 

realidade dos alunos que fazem parte daquele contexto. Assim como é necessário bem 

planejar a utilização dos espaços e dinâmicas: 

“Currículo é a construção do conhecimento, pressupondo a sistematização dos meios 

para que essa construção se efetive; a transmissão dos conhecimentos 

historicamente produzidos e a forma de assimilá-los, portanto, produção 

assimilação são processos que compõem uma metodologia de construção coletiva 

do conhecimento escolar, ou seja, do currículo propriamente dito. Nesse sentido o 

currículo, refere-se à organização do conhecimento escolar. (DELFINO E 

SOUZA, 2014 apud Veiga, 1995, p. 26 e 27) 

 

Entretanto, é importante que o ensino escolar consiga executar a mescla dos saberes, 

ou seja, que aquilo que já se sabe seja somado a novas experiências mesmo eu em formato de 

experimentação, na busca de aprimorar a qualidade. Se há defeitos, também há qualidades a 

serem citadas sobre a educação no Brasil e o perfil dos seus alunos atuais. Uma delas é que 



 

esses jovens respondem de forma positiva a novas técnicas, dinâmicas e experimentações. O 

importante, nesse caso é que as aulas se tornem um processo interessante e que o mesmo 

possa se sentir integrado ao contudo que aprende, percebendo a importância daquele saber em 

sua vida, não apenas mais um que tem a sua frente o professor que, muitas vezes de forma 

mecânica despeja o conteúdo a um público desinteressado e que pode não estar 

compreendendo o que está sendo proposto.  

 

Metodologia 

No que tange à metodologia da pesquisa aplicada ness estudo, trata-se de uma 

discussão teórica, com revisão bibliográfica que revisita teóricos como Adorno (1995), 

Nornan Fairclough (2001) e principalmente Miguel Zabalza, para fundamentar as reflexões 

apresentadas. Considerando que os modos de ensinar, bem como as relações entre professor e 

aluno que estão sendo repensados nos ambientes acadêmicos, este estudo visa evidenciar que 

o estudante que tem voz ativa e sendo visto como tal tem capacidade para se tornar um sujeito 

emancipado, de olhar humanizado e crítico que passa a poder ser agente de transformações de 

práticas socioculturais, levando para além dos muros das escolas o que lhe foi ensinado. 

Nesse sentido, foram analisados, alguns de forma mais breve, mas importantes 

aspectos para que no Brasil possa-se construir uma educação de mais qualidade. Em sendo 

assim, poderíamos alcançar a tal formação do sujeito idealizado no parágrafo acima.  

 

Considerações Finais 

Pode ser considerado utopia, mas o estudo em questão, aplicado se aplicado a 

realidade do Brasil, poderia ser considerado o “remédio” que curaria muitas das mazelas que 

o país apresenta. Assim como nos países tidos como desenvolvidos ou de primeiro mundo, a 

educação é prioridade de todos. Há uma sincronia nesse sentido entre comunidade e governos. 

Diferentemente do que acontece em terras brasileiras onde há sempre disputas de 

interesses que impedem o desenvolvimento da educação para o povo, afim de que o mesmo 

permaneça em situação de ignorância e submisso a ações de discursos políticos e ideológicos 

tóxicos ao povo alienado que não consegue perceber que concorda e apoia ações e decisões 

que só fazem mal a eles próprios.  

Qualidade esta que se aplica a todos: principalmente alunos, mas também professores, 

comunidade, escolas, instituições de ensino, etc. Uma das bases ou ponto de partida para as 

análises feitas durante essa breve discussão foi o Mestrado Acadêmico da Universidade de 

Cruz Alta – Unicruz em Práticas Socioculturais e Desenvolvimento Social, que justamente 



 

estimula em seus alunos essa criticidade de leitura de mundo e sociedade, ao mesmo tempo 

que traz esse olhar mais humanizado e voltado a execução de ações que possam gerar 

mudanças no meio em que se está inserido, emancipando assim os sujeitos. 

Os textos utilizados foram debatidos em aula e daí partiram algumas inspirações e 

pontos a serem abordados na pesquisa. Foram apontados alguns dos principais pontos que 

influenciam diretamente na consolidação da qualidade de ensino. Dentre eles estão: o 

professor, o aluno, o currículo, os espaços e a gestão das instituições. Ambos são 

interconectados e de máxima importância. Ao centralizar o aluno como principal objetivo da 

educação atual, foi preciso respeitá-lo como sujeito singular, que carrega consigo uma vasta 

bagagem cultural e /ou situações que podem sim alterar sua percepção de aprendizagem. 

Ainda por este viés, pode-se pontuar sobre os alunos que as escolas apresentam nos 

dias de hoje: o jovem atual brasileiro é cada vez mais inteligente, conectado ao mundo digital, 

interessado, curioso e inquieto. Um perfil de fato desafiador para a maioria dos professores. 

Esses por sua vez enfrentam desafios ainda maiores. Uma das grandes percepções de Zabalza 

(1998) sobre estes agentes é de que é preciso uma formação continuada para os professores. 

Que esses também devem ser profissionais reflexivos, sempre buscando metodologias novas e 

criativas. Que eles também apresentam ontologias que influenciam e contribuem somando-se 

aos saberes técnicos e científicos.  

Ainda assim vale ressaltar importante ponto como a desvalorização deste profissional. 

Não só no Brasil, neste caso. Na Venezuela, por exemplo, muitas políticas voltadas ao bem 

estar destes profissionais já foram trabalhadas para que ocorressem mudanças. O professor é 

um dos principais fatores para se alcançar a qualidade da educação. Porém, ainda sofre 

desvalorização de salário, de alunos, vive rotinas assoberbadas trabalhando vários turnos por 

dia o que leva qualquer um a exaustão. 

No ano de 2013, foi elaborado um estudo com estes mesmos pesquisadores, onde foi 

constatado que a carga horária exaustiva do professor no Brasil, com dois ou três turnos (em 

busca de melhores condições salariais), levou a diversos profissionais a exaustão, problemas 

familiares e como identificou o estudo, esses fatores os levaram a desistir de estudar por falta 

de tempo e condições psico emocionais. 

Isso, de fato, contribui para a formação daqueles profissionais que se acomodam em 

zonas de conforto. Professores que por anos mantém os modos de ensinar, crendo que estão 

funcionando e não capacitação ou são impedidos pelo medo ou estresse de mudar. A docência 

necessita, sempre passar por atualizações. Por isso é tão importante trocas de experiências 

entre os profissionais, reflexões sobre as práticas para que seja possível perceber pontos onde 



 

novas estratégias podem ser aplicas e mais: o professor ainda deve conseguir desenvolver a 

sensibilidade de identificar sua turma como um todo e a cada aluno como um ser humano 

singular, que tem seus tempos e formas de aprendizagem distintas. 

Somados a isso ainda temos a importância de uma gestão preparada, motivadora e que 

consiga atender as necessidades da equipe, da escola e da comunidade. A organização dos 

espaços, no sentido de buscar sempre metodologias que mantenham o estudante no rumo do 

estudo. A construção de um bom currículo, um PPP bem elaborado, que seja de conhecimento 

e compreensão dos profissionais que atuam sobre ele.  

Ser professor é árdua tarefa e um longo processo. É preciso ser um agente capaz de 

desenvolver aspectos evolutivos do processo de aprender e ensinar e ainda preparar pessoas 

para uma aprendizagem eficaz ao longo da vida. É desenvolver também desempenho 

profissional reflexivo sempre e além do mais problematizador, indagador, crítico e em 

processo permanente de aperfeiçoamento. Deve assumir responsabilidades ativas sobre 

indagar-se seriamente sobre questões como o que ensinar, como ensinar e quais as maneiras 

certas para cada pessoa. 

Há muito tempo não se trata apenas de reprodução massiva de conteúdos e sim da 

preparação de seres capazes de serem coautores do currículo e não apenas meros reprodutores 

do mesmo. Essa mentalidade curricular entendida como sendo uma consciência do sistema, 

também está inserida no papel ou papéis que este profissional desempenha ou venha a 

desempenhar. Mas todas essas responsabilidades exercidas pelos professores, vão de encontro 

a essa busca de emancipação dos sujeitos, que assim como destaca Theodor Adorno em sua 

obra utilizada neste estudo, a educação é a única maneira capaz de promover transformações 

de pessoas e contextos. 

Os horrores vividos durante o holocausto comprovam a importância da educação e da 

emancipação. Os discursos carregados de ideologias utilizados na época para justificar as 

matanças em busca de uma raça pura, comprovam a necessidade de sujeitos tenham olhares 

críticos, humanizados e capazes de perceber marcas como discursos de ódio e intolerância. O 

que se presenciou nesta época além da alienação, foi o uso do conhecimento para fins que 

dizimaram milhões de pessoas sem justificativa que possa amenizar o que aconteceu. Foram 

engenheiros, médicos, entre outros profissionais utilizando-se de anos e anos de 

conhecimentos adquiridos para torturar e matar de forma cruel toda aquela gente. 

É preciso abrirmos nossos olhos, pois ainda vivemos às sombras de Auschiwts. Toda 

aquela maldade e tragédia ainda nos ronda e acontece, mas de forma mais velada. Ainda 

temos, no Brasil, altos índices de genocídios, de execução de mulheres, homossexuais, etc, 

ainda mascarados em discursos de ódio, de intolerância que são disseminados aos montes, 



 

principalmente no mundo online. Pessoas mais empáticas, capazes de perceber a realidade do 

outro, voltar o olhar até mesmo de forma fraternal para que se entenda mais ao outro ao invés 

de julgá-lo. Através da educação igualitária e de qualidade, desde a educação básica, na 

formação de caráter dos sujeitos, é possível que tenhamos novas gerações capazes de olhar o 

mundo de forma, de fato, diferente afim de transformá-lo em algo melhor não só para si, mas 

para todos. 
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