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O e-book Docência e pesquisa: articulações entre escola ↔ universidade apresenta um 
conjunto de artigos oriundos de apresentações ocorridas no III Congresso Internacional 
de Ensino e Aprendizagens, VII Congresso Institucional do PIBID Univates e I Seminário 
de Residência Pedagógica Univates em 2019. As produções aqui publicadas promoveram 
discussões acerca da necessária e urgente articulação entre a escola e a universidade, 
sobretudo no que concerne aos entrelaçamentos entre a pesquisa, extensão e a docência em 
qualquer nível e modalidade de ensino. Usualmente, uma variada gama de pesquisas e práticas 
extensionistas é gerada nas universidades e seus resultados pouco reverberam nos espaços 
escolares. A socialização de estudos que articulem e favoreçam aproximações entre programas 
de pós graduação e inerentes à políticas públicas - tais como Pibid e Residência Pedagógica - e 
espaços escolares, pode desencadear movimentos de fissuras nas barreiras que delimitam as 
ações das universidades e demais espaços escolares e não escolares. 

Assim, desejamos que a leitura dos artigos que seguem aponte caminhos para a geração e 
efetivação de outras práticas pedagógicas em múltiplos espaços que, alicerçadas em distintos 
referenciais teórico-metodológicos, promovam a qualificação dos processos de ensino, 
aprendizagem e avaliação.

Comissão organizadora
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USOS E IMPLICAÇÕES PEDAGÓGICAS DA FOTOGRAFIA  
NAS AULAS DE ARTE: ESBOÇANDO UMA PROPOSTA DE FORMAÇÃO  

PARA O ENSINO SUPERIOR 
 

Cleandro Stevão Tombini1 
 

 

 
Resumo:  
Este artigo apresenta um resumo dos resultados da pesquisa realizada em 2016, para o Projeto de Ensino do 
Curso de Licenciatura em Artes Visuais da UNIASSELVI, Porto Alegre, RS (um complemento a minha 
formação anterior: Bacharelado em Artes Plásticas – UFRGS, 2004). Teve por objetivo investigar o uso da 
fotografia como recurso didático, bem como, as suas implicações pedagógicas na mediação de conteúdos 
artísticos e de temas transversais no ensino de Artes (nos diversos níveis e tipos de ensino), centrando-se na 
ideia de utilizar a foto para “tornar transmissíveis” os conteúdos de Arte, afinado ao pensamento de Shulman 
(2000). O intuito desse artigo, agora, é pensar na questão da formação e, disponibilizar as informações 
daquela pesquisa a futuros professores da área de artes como um reforço no estímulo ao uso da fotografia em 
suas práticas em sala de aula, instrumentando e instigando-os a refletirem acerca dessa maneira de ensinar, 
esboçando assim, uma proposta de formação no âmbito do Ensino Superior. Como metodologia, foram 
utilizadas 5 entrevistas do tipo estruturada, com 8 perguntas (abertas e fechadas), com 5 professores de Arte 
de municípios da região metropolitana de Porto Alegre, do ensino Fundamental ao Superior, cruzando tais 
informações com dados oriundos de outras pesquisas realizadas (livros e artigos científicos) e da minha 
experiência com o tema na área da docência. Foram identificados e caracterizados 8 diferentes usos para a 
fotografia nas aulas de Arte, concluindo que, de modo geral esta facilitou a percepção e a reflexão do entorno 
em que os educandos vivem.  
 
Palavras-chave: Fotografia. Artes visuais. Formação de professores. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Atualmente, no campo da Arte, o uso da fotografia é bastante recorrente nos 

processos artísticos contemporâneos, seja com a função de documentá-los ou como parte 

integrante destes.  

Já, na área da Educação, o seu uso, como recurso de ensino ou outro, constitui-se 

num tema ainda mais recente, o que pode ser verificado principalmente pelo crescente 

número de pesquisas. 

Meu interesse pela pesquisa acerca do uso da fotografia na área da Educação é 

decorrente do meu contato com “a investigação na Educação baseada na utilização de 

fotografias” (assunto presente no artigo La investigación basada en las artes, de Fernando 
 
1 Universidade Federal de Pelotas - UFPel, Doutorando em Educação, artistavisual@bol.com.br 
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Hernández2) por ocasião da disciplina Metodologias de Pesquisa em Educação e Arte: 

diálogos contemporâneos, que cursei no 1.º semestre de 2011, como aluno de Extensão do 

PPG em Educação da Faced/UFRGS. 

Assim, é no campo da Arte-Educação que se insere o tema da pesquisa a que me 

propus desenvolver no Projeto de Ensino da Faculdade UNIASSELVI, em 2016, qual seja? 

“A fotografia como recurso didático: usos e implicações pedagógicas nas aulas de Arte”. 

Se por um lado a escolha de um tema ligado à fotografia justificou-se pela minha 

experiência na utilização desta linguagem (com a prática fotográfica e seus pressupostos 

teóricos) em minhas poéticas visuais desenvolvidas na Especialização em Pedagogia da 

Arte (UFRGS – 2010) e no Mestrado em Artes Visuais (UFSM – 2012/13), por outro, foi 

motivada pela inexistência de um predomínio de metodologias de ensino nas escolas 

brasileiras, deixando margem para a criatividade do professor em criar sua própria didática. 

Além disso, deve-se mencionar também, que aquele trabalho não visava investigar 

o ensino da linguagem fotográfica em Artes Visuais, e sim, o uso da fotografia como 

recurso didático, bem como as suas implicações pedagógicas, na mediação de conteúdos 

artísticos (e de temas transversais) no ensino de Artes (Séries finais do Ensino 

Fundamental, Médio e Superior), centrando-se na ideia de utilizar a foto como forma de 

“tornar transmissíveis” os conteúdos artísticos, afinado ao pensamento de Shulman3 

(2000). 

Já, agora, este artigo artigo4 tem por intuito, pensar na questão da formação, 

disponibilizando as informações daquela pesquisa a futuros professores da área de artes, 

como um reforço no estímulo ao uso da fotografia em suas práticas em sala de aula, 

instrumentando e instigando-os a refletirem acerca dessa maneira de ensinar, esboçando 

assim, uma proposta de formação no âmbito do Ensino Superior. 

2 USOS E IMPLICAÇÕES PEDAGÓGICAS DA FOTOGRAFIA 
 
2 De acordo com Hernández (2008), o pesquisador em Educação deve ir mais longe, ampliando as funções 
atribuídas a imagem [fotográfica], de forma a utilizá-la como linguagem complementar ao texto. 
 
3 Segundo Shulman (2000, p. 2017), “ideias compreendidas precisam ser transformadas de alguma maneira 
para serem ensinadas. Para encontrar seu caminho por meio do ato de ensinar, o professor deve pensar no 
caminho entre o conteúdo que entendeu e as mentes e motivações dos alunos.”  
 
4 Somente o Projeto de Ensino desenvolvido na UNIASSELVI, no ano de 2016, teve orientação da professora 
tutora no Curso de Licenciatura em Artes Visuais, Ester Miriane Zingano, Especialista em Docência no 
Ensino Superior (IERGS - 2012). 
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2.1 Do advento fotográfico ao uso como recurso didático 

 

[...] os homens estavam em plena lua-de-mel com a Máquina. A indústria parecia 
ter vindo para resolver todos os problemas da humanidade. As linhas de 
montagem e o poder das máquinas a vapor surgiam como uma garantia de 
progresso e prosperidade para todos. A industrialização tornava tudo mais 
barato. Cada um podia ter acesso a um número maior de bens antes inatingíveis 
(KUBRUSLY, 1988, p. 10). 

 

Então, foi com o advento da fotografia, que a mão conseguiu, pela primeira vez, 

libertar-se da tarefa de reprodução de imagens, conforme comenta Walter Benjamin (1978) 

em seu clássico e seminal ensaio A obra de arte na época de sua reprodutibilidade técnica. 

E, diferente da pintura (e dos outros sistemas de representação), a foto é 

“literalmente a emanação do referente”, pois segundo Barthes (2011, p. 86), o referente 

fotográfico não é “[...] a coisa facultativamente real a que remete a uma imagem ou um 

signo, mas a coisa necessariamente real que foi colocada diante da objetiva, sem a qual 

não haveria fotografia.”  

Para Couchot (2003, p. 27), a invenção da fotografia implicou no fato de que 

qualquer um podia criar uma imagem semelhante ao modelo sem saber pintar ou desenhar, 

forçando o pintor a desenvolver qualidades que o aparelho fotográfico não possuía e, foi 

por isso, que a arte, de uma maneira geral, procurou equilibrar a imposição da visão 

despersonalizada “[...] pela automatização da imagem, insistindo na singularidade e na 

individualidade do criador, sobre sua ‘imaginação criadora’. Era necessário que à máquina 

se opusesse o que, para ele, era menos maquínico: a subjetividade.” 

Santos e Santos (2004, p. 9) complementam essa discussão, ao mencionar que, esse 

recorte mecânico do real, o qual foi substituindo paulatinamente as habilidades de 

representação de um pintor, teve uma introdução mais agressiva na arte contemporânea, 

devido a sua recorrência e importância nos processos artísticos e, se nas décadas de 

1960/70, ele era vista como coadjuvante dos processos artísticos, nas décadas de 1980/90 

ele se configurou “[...] como obra em si, latência que, entretanto, já aparecia nos 

primórdios da experiência conceitual”.  

Outrossim, na mesma década em que a fotografia se firmou como Arte (1983), 

Flusser (2011, p. 35) fez uma importante observação em seu livro “A filosofia 
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da caixa preta”, ao afirmar que todo evento social, artístico, político ou científico, tinham 

os seus atos eternizados pela fotografia, pois tudo tendia “[...] para as imagens técnicas 

[...]”.  

Mas, se a fotografia emergiu na época da Revolução Industrial, permitindo o seu 

acesso a um número cada vez maior de pessoas, é nos dias atuais que esse registro ficou 

ainda mais facilitado por qualquer pessoa, principalmente pelo advento das máquinas 

fotográficas digitais e o seu consequente acoplamento aos aparelhos de celular. Nas salas 

de aula ela está amplamente presente nos diversos níveis de ensino, sendo utilizado pelos 

alunos para tirar selfies e registrar rapidamente a matéria escrita no quadro.  

Contudo, aquele Projeto de Ensino, que desenvolvi na UNIASSELVI, em 2016, 

buscou identificar outros usos para a fotografia, além dos meramente recreativos ou 

facilitadores mencionados anteriormente, ou seja, aqueles que contemplassem a foto como 

auxílio pedagógico nas aulas de Arte. Baruffi e Gomes (2013) nos atentam para a 

importância de sairmos da inércia, do jeito engessado de dar aula, e buscarmos capacitação 

para inovarmos, porque se pode perceber que o aluno sente-se motivado à busca de novos 

conhecimentos, quando o professor faz uso de recursos didáticos de maneira significativa5.  

Diante dessa constatação, este artigo tem por intuito agora, trazer ao conhecimento 

dos professores de Arte, diferentes formas de utilizar a foto como recurso didático em suas 

aulas, tanto na Educação Básica quanto na Superior. 

Quanto ao referencial teórico apresentado até aqui, cabe esclarecer que, este foi 

utilizado para analisar os dados coletados em 5 entrevistas (cada uma com 8 perguntas), 

entre agosto e setembro, com 5 professores de Arte de diferentes municípios da região 

metropolitana de Porto Alegre6: 4 professores do Ensino Fundamental, Séries Finais (1 

atuante em 2 E.E.E.F.’s  do município de Porto Alegre, 1 em E.M.E.F. da mesma cidade, 1 

 
5 Baruffi e Gomes (2013) comentam ainda que, o professor deve variar o uso dos elementos que o auxiliam, 
para que estejam sempre, adequados ao momento da aula e a turma, pois, para a construção do conhecimento 
deve ir além do livro didático e do quadro-negro, para que o aluno possa desenvolver suas habilidades 
cognitivas, auxiliando-o na assimilação dos conteúdos. Além disso, se os alunos ainda assim apresentam 
problemas para compreender dado conteúdo, é importante que compreendamos sua resistência, mas é inútil, 
na formação, tentar resolvê-los com uma simples análise, isolando necessidades que produzam ações 
conforme uma lógica linear, mas, antes disso, “[...] sempre requer que o formador formule objetivos e 
métodos em função de suas finalidades [...], pois estes, jamais estão contidos nos fatos que recolho; eles 
devem ser inventados, em todas as suas dimensões [...]” (MEIRIEU, 2002, p. 270). 
 
6 Nessa pesquisa, os professores foram denominados por letras (A, B, C, D e E), a fim de preservar a sua 
identidade. 
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em E.M.E.F. de Novo Hamburgo, e 1 em E.M.E.F. de Gravataí), e 1 professor atuante no 

Ensino Superior (Bacharelado em História da Arte da UFRGS) de Porto Alegre. 

Como instrumentos de observação, aquele Projeto utilizou a entrevista do tipo 

“estruturada” (com perguntas abertas e fechadas, previamente estabelecidas), para cruzar 

tais informações com dados provenientes de pesquisas já realizadas (em livros e artigos 

científicos, presentes em sites e revistas especializadas) e documentos oficiais (observação 

documental). Foram incluídas ainda, informações provenientes da minha experiência com 

o tema em questão, como Professor no Ensino Superior (Estágio CAPES, na disciplina 

Espaço, durante o Mestrado em Artes Visuais – UFSM, como professor de “Pintura” – 

UNESC, em Criciúma), e no ensino não formal (como Professor de “História da Arte” – 

Atelier Livre / Prefeitura de Porto Alegre). 
 

2.2 O uso da fotografia na mediação de linguagens artísticas 

O primeiro uso verificado foi quanto ao ensino do desenho com o auxílio da 

fotografia. 

Assim, em 2008, alunos do Curso de Licenciatura em Artes Visuais, da 

Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) desenvolveram um “Trabalho de Prática 

da Arte no Ensino Médio”, intitulado Desenho em fotografia, na E.E.E.F.M. Dom João 

Batista da Motta e Albuquerque, no município de Serra, ES, em que os alunos, primeiro 

utilizaram a máquina fotográfica digital para registrar “o que tinha naquela escola”. Para 

Flusser (2011, p. 52–53), “nem mesmo turistas ou crianças fotografam ingenuamente. 

Agem conceitualmente, porque tecnicamente. Toda intenção estética, política ou 

epistemológica deve, necessariamente passar pelo crivo da conceituação, antes de resultar 

em imagem.” 

Em seguida, os educandos fizeram desenhos para representar “o que gostariam que 

tivesse naquela escola”, porque um dos objetivos do projeto era utilizar a foto para mostrar 

aos estudantes a facilidade e rapidez de acesso a uma imagem por meio desta linguagem 

nos dias de hoje, e o desenho, para que percebessem “[...] a dificuldade que era para 

registrar [no passado] uma imagem” (JASTROW; OLIVEIRA; SOUZA, 2008, p. 10). 

Com isso, pode-se verificar também, que a automatização da representação (ou da 
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imagem) pela fotografia se contrapõe ao tempo largamente indefinido que leva o pintor, ou 

nesse caso, o desenhista, “[...] para captar os contornos de seu modelo e agenciá-los em 

uma composição harmoniosa [...]” (COUCHOT, 2003, p. 32). 

Quanto a um segundo uso, da fotografia no ensino da linguagem tridimensional, 

apresento um método desenvolvido por mim, no ano de 2012, durante a docência que 

realizei (por ocasião do Mestrado em Artes Visuais – UFSM) na disciplina Fundamentos 

de Desenho e Plástica, a qual consistiu em mostrar aos alunos, imagens fotográficas de 

trabalhos artísticos (de artistas que contemplavam o tema da aula) para a sua 

contextualização histórica (gerar diálogos e questionamentos), e para que realizassem uma 

leitura visual (descrição e interpretação dos elementos constitutivos dos trabalhos).

Num segundo momento (produção artística pelos alunos), foi sugerido o uso de 

fotografias capturadas com câmeras digitais, de celular, escaneadas ou extraída de páginas 

de revistas, como ponto de partida na realização de trabalhos tridimensionais (silhuetas 

fotográficas como base para dobras e recortes em papel, e, criação de módulos espaciais a 

partir da observação de fotografias: com isopor e com arame e meia – figura 1).  

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1 – Módulos espaciais construídos com papel (aluna Paola), isopor (aluno Oneide) e,  
arame e meia (aluna Ruana), respectivamente. 

Fonte: Arquivo do professor Cleandro Stevão Tombini. 

 

Desse modo, os alunos “transformaram” o que era tridimensional em imagens 

bidimensionais (por meio da fotografia), e, em seguida, procederam de forma inversa. 

Concluí assim, que o uso da fotografia na transmissão dos conteúdos facilitou o 

diálogo entre professor e aluno (provocando a reflexão e estimulando a criatividade pela 

visualização de obras de outros artistas) e, quando inserida nos processos de construção das 

obras, funcionou como um desafio na construção dos trabalhos. 

E, por fim, verifiquei um terceiro uso para fotografia, qual seja? No ensino da 
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imagem em movimento (animações), utilizando a foto como um recurso didático para 

mediar a técnica do Stop-motion (animação com massinha de modelar).  A “Professora A” 

(2016) menciona que seu método inicia com a história da fotografia, buscando, primeiro, 

dar um suporte teórico acerca do advento e das especificidades da linguagem fotográfica 

aos estudantes, para em seguida, ambientá-los com a sua prática, antes de partir para o 

ensino da linguagem da animação, utilizando fotos para criar movimento com o Stop-

Motion. De acordo com Barthes (2011, p. 87–88), quando a fotografia “se anima”, acaba 

por alterar o seu noema, ou seja, o seu “Isso-foi”, porque na foto, “[...] alguma coisa se pôs 

diante do pequeno orifício e aí permaneceu para sempre (está aí meu sentimento); mas no 

cinema alguma coisa passou diante desse mesmo orifício: a pose é levada e negada pela 

sequência contínua das imagens [...]”. 

 

2.3 A fotografia como auxílio didático na compreensão de processos artísticos 

No ano de 2013 atuei como professor de “Pintura e Pesquisa” na UNESC, em 

Criciúma, SC, utilizando a foto como recurso didático para melhorar a compreensão de 

processos artísticos, como o pictórico, desenvolvido por mim na Especialização em 

Pedagogia da Arte (UFRGS/2010) e no Mestrado em Artes Visuais (UFSM/2012 -2013). 

Em certa ocasião, percebi que a apresentação das fotos em sequência cronológica 

de execução, com o auxílio do projetor multimídia, resultava em uma animação (figura 2).  
 

 

 

 

 

 
 

Figura 2 – TOMBINI, Cleandro Stevão. Misturando, 2010.  “A pintura se construindo” – Fotos do processo 
pictórico desenvolvido durante a Especialização em Pedagogia da Arte (UFRGS/2010). 

Fonte: Arquivo do professor Cleandro Stevão Tombini. 
 

Foi na década de 1970, com o conceitualismo, quando as poéticas visuais 

assumiram a noção de processualidade e desmaterialização, que a fotografia assumiu “[...] 

o caráter de documentar processos artísticos, fragmentariamente resguardados à 
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posteridade através da imagem, do mesmo modo que Man Ray registrou a performance de 

Duchamp como Rrose Sélavy” (SANTOS; SANTOS, 2004, p. 42).  

 

     2.4 O uso da fotografia na mediação de conteúdos de História da Arte 

A “Professora D” (2016) menciona, sem maiores detalhamentos, que utiliza a 

fotografia (por meio da impressão de obras de arte, em livros ou projeção por meio de 

apresentação de slides) como material de apoio, ligada ao assunto que está sendo 

trabalhado com os alunos, como por exemplo, nas aulas de História da Arte. 

 Assim, ao utilizar a fotografia como recurso didático no ensino de conteúdos 

verbais acerca da História da Arte, a professora está oportunizando aos alunos, que têm 

inteligência linguística baixa, segundo Yus (2002, p. 67), a possibilidade de aprender 

conteúdos linguísticos por meio de um caminho secundário (inteligência visual-espacial).  

Dessa forma, faz-se necessário assinalar que, a utilização da fotografia no ensino de 

História da Arte é um recurso fundamental, pois atua, segundo o “Professor B” (2016), 

como substituta “[...] de obras inacessíveis ao vivo”. As fotografias são uma importante 

referência para leituras visuais (fruições estéticas), principalmente em comparações entre 

imagens de obras de arte, as quais são um importante recurso de apoio para a experiência 

do refletir (contextualização histórica). 
 

      2.5 O uso da fotografia na mediação de temas transversais 

Foram identificados três usos para a fotografia na mediação de temas transversais. 

O primeiro, diz respeito ao uso da fotografia na mediação de conteúdos étnico-

raciais nas aulas de Arte do Ensino Médio e, foi desenvolvido pelo professor de Arte Jayse 

Antonio da Silva Ferreira, na Escola de Referência em Ensino Médio Frei Orlando (situada 

na periferia da cidade de Itambé, em Pernambuco), ao perceber a dificuldade que os 

educandos tinham em se enquadrar nas categorias (negro, pardo ou mestiço) no momento 

de responder a um questionário do ENEM.  Então, para combater o racismo, o docente 

promoveu uma exposição com 20 etnias reconhecíveis no ambiente escolar, caracterizando 

os alunos em trajes típicos, contando com o “[...] apoio de comerciantes, que emprestaram 
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roupas e fantasias, e com o trabalho voluntário de um maquiador e um fotógrafo” (LINS, 

2014, p. 1). 

Soulages (2010) comenta que, toda a fotografia é teatralizante, e que no geral, para 

toda a foto se deveria dizer: “isto foi encenado”, assumindo assim, um papel diferente 

daquele proposto pelo famoso noema de Barthes: o “isso foi.” 

Como implicações pedagógicas, o projeto do professor Jayse foi responsável pelo 

aumento da autoestima dos alunos e pela diminuição da evasão escolar. 

 Qunto ao segundo uso, este refere-se à utilização da fotografia na mediação de 

conteúdos Ambientais. Trata-se de em um trabalho realizado pela “Professora C”, que 

buscou interagir Arte e Ciências (disciplinas que ela ministra na EMEF Monteiro Lobato, 

em Gravataí, RS), para realizar um trabalho interdisciplinar. Para Yus (2002, p. 33), “[...] 

abordar um tema complexo, como é o dos problemas ambientais, requer necessariamente a 

cooperação de diferentes disciplinas [...]”. 

 A “Professora C” (2016) comenta que, neste projeto, realizado em 2010, o foco era  

“[...] a percepção e leitura do ambiente, e que foram os próprios alunos do 6º ano que 

fotografaram o Arroio Barnabé, localizado na Vila [figura 3], a região urbana onde vivem e 

na qual está inserida a escola”.  

  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3 – Alunas da Escola Monteiro Lobato observando o Arroio Barnabé. 

FONTE: Fotografia feita pelos alunos (Arquivo da “Professora C”). 

  

 Esta forma de abordagem afina-se muito às reflexões de Walter Benjamin (1994, p. 

107) em seu ensaio Pequena história da fotografia, quando menciona que no futuro, o 

analfabeto “[...] ‘não será quem não sabe escrever, e sim quem não sabe fotografar’. Mas 

um fotógrafo que não sabe ler suas próprias imagens não é pior que um analfabeto? Não se 
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tornará a legenda a parte mais essencial da fotografia?” 

 Aquele trabalho ancorou-se ao pensamento de  Rancière (2005, p. 58), que disse 

que “o real precisa ser ficcionado para ser pensado”, pois pretendeu ficcionar a realidade 

através do uso da fotografia para que os alunos passassem a pensar, a “perceber e se 

sensibilizar com a realidade local” (“Professora C”, 2016). 

 Como implicações pedagógicas, a “Professora C” mencionou que o uso da 

fotografia como recurso didático foi capaz de facilitar a percepção e a reflexão do entorno 

em que os alunos vivem, e de fazer com que se envolvam “[...] mais nas aulas, ficando 

mais questionadores, ou seja, mais seguros para discutir [...].”  

 E, por fim,verifiquei que a foto era utilizada ainda, como recurso auxiliar na 

mediação de conteúdos de Ética e Orientação Sexual, na prática pedagógica da “Professora 

A” (2016), que a utiliza para abordar a questão do Bullying (Ética) e as questões de gênero 

(Orientação Sexual) na adolescência, nas duas Escolas Estaduais de Ensino Fundamental 

(Séries Finais) que leciona, no município de Porto Alegre. 

 Por fim, apresento um quadro-síntese para melhor visualizar os usos encontrados e 

analisados naquele trabalho de pesquisa (Projeto de Ensino de Artes):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Quadro – Síntese dos usos/metodologias que utilizam a fotografia como recurso didático nas aulas de Arte.
Fonte: Dados extraídos do corpo desse trabalho. 

 
 
 

 3   CONCLUSÃO 

Após essa síntese, sugiro ainda, o uso dialógico da fotografia (do qual nos fala 

Flusser), onde esta poderia ser utilizada como um suporte que dialoga com o desenho (ou a 
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pintura, ou a gravura) e, ao mesmo tempo, poderiam ser estabelecidas comparações entre 

essas linguagens (especificidades técnicas, formas de representação/apresentação, etc.).  

      Como implicações pedagógicas, verifiquei que a fotografia utilizada como recurso 

didático, de forma geral, foi capaz de melhorar o diálogo entre os alunos e entre aluno e 

professor. Além disso, o aluno passou a perceber melhor o ambiente ao seu redor, 

tornando-se mais sociável, mais sensível às questões de gênero, ambientais e étnico-raciais.  

 Outrossim, os objetivos daquela pesquisa foram atingidos, contudo, se ela fosse 

desenvolvida em um tempo maior e com um número maior de entrevistas, certamente 

poderiam ser encontrados ainda, muitos outros usos/metodologias que utilizam a fotografia 

como recurso didático nas aulas de Artes Visuais.  

 Por fim, acredito que aquele Projeto de Ensino pode contribuir como um reforço no 

estímulo aos professores de Arte a utilizarem, não só a fotografia, mas as novas 

tecnologias, como auxílio pedagógico em suas práticas em sala de aula, ao disponibilizar 

informações para futuras pesquisas com esse tema e, auxiliando na adaptação ou 

aperfeiçoamento de métodos, ou ainda, na criação de outras metodologias.  

 
Referências 

 
BARTHES, Roland. A Câmara Clara: nota sobre a fotografia. Tradução de Júlio 
Castañon Guimarães. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2011. 
 
BARUFFI, Mônica Maria; GOMES, Vilisa Rudenco. Organização do trabalho 
pedagógico. Indaial: UNIASSELVI, 2013. 
 
BENJAMIN, Walter. A obra de arte na época de sua reprodutibilidade técnica. In: Adorno 
et al. Teoria da Cultura de Massa. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978. 
 
______. Pequena história da fotografia. In. ______ Magia e técnica, arte e política: 
ensaios sobre literatura e história da cultura. São Paulo: Brasiliense, 2008. 
 
COUCHOT, Edmond. A tecnologia na arte: da fotografia à realidade virtual. Tradução de 
Sandra Rey. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2003. 
 
FERREIRA, Jayse Antonio da Silva. Eu sou uma obra de arte: Etnias do mundo. 
Disponível em: <http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/materiais/0000017082.pdf>. 
Acesso em: 31 mar. 2015. 
 
FLUSSER, Vilém. Filosofia da caixa preta: Ensaios para uma futura filosofia da 
fotografia. São Paulo: Annablume, 2011. 



19SUMÁRIO

 Comunicação Científica   

                                                                                                                                  

 
HERNÁNDEZ, Fernando Hernández. La investigación basada em las artes: propuestas 
para repensar la investigación en educación. 2008. Disponível em: 
<http://revistas.um.es/educatio/article/viewFile/46641/44671>. Acesso em: 14 ago. 2016. 
 
JASTROW, Karla Rogge; OLIVEIRA, Uilliam Trindade; SOUZA, Flávio Caetano de. 
Desenho em fotografia. Trabalho de Prática da Arte no Ensino Médio. UFES, Vitória, ES, 
2008. Disponível em: <http://web2.ufes.br/arteeducadores/relatos/medio_2008_2/m8_2 
_010.pdf>. Acesso em: 26 jun. 2016. 
 
KUBRUSLY, Cláudio Araújo. O que é fotografía? 3ª ed. São Paulo: Brasiliense, 1988. 
 
LINS, Letícia. Professor de Pernambuco envolve alunos em projeto de exaltação das 
diferentes etnias. O Globo. 16 dez. 2014. Disponível em: <http://oglobo.com/sociedade/ 
educacao/professor-de-pernambuco-envolve-alunosem-projeto-de-exaltacao-dasdiferentes-
etnias-14841256>. Acesso em: 30 mar. 2015. 
 
MEIRIEU, Philippe. Por uma pedagogia da promessa. In: ___A pedagogia entre o dizer e 
o fazer – A coragem de começar. Porto Alegre: Artmed, 2002. Cap. 7, p.255-286. 
 
Professor B. Questionário sobre “O uso da fotografia nas aulas de arte”, professor de 
História da Arte – Ensino Superior. Porto Alegre, 2 ago. 2016. 
 
Professora A. Questionário sobre “O uso da fotografia nas aulas de arte”, professora de 
Artes das séries finais do Ensino Fundamental. Porto Alegre, 2 ago. 2016. 
 
Professora C. Questionário sobre “O uso da fotografia nas aulas de arte”, professora de 
Artes e Ciências das séries finais do Ensino Fundamental. Porto Alegre, 2 ago. 2016. 
 
Professora D. Questionário sobre “O uso da fotografia nas aulas de arte”, professora de 
Artes das séries finais do Ensino Fundamental. Novo Hamburgo, 2 ago. 2016. 
 
RANCIÈRE, Jacques. A partilha do sensível – estética e política. São Paulo: Exo 
experimental e Editora 34, 2005. 
 
SANTOS, Alexandre; SANTOS, Maria Ivone dos. Apresentação. In: SANTOS, 
Alexandre; SANTOS, Maria Ivone dos (org.). A Fotografia Nos Processos Artísticos 
Contemporâneos. Porto Alegre: UFRGS, 2004. 
 
SOULAGES, François. Estética da fotografia: perda e permanência. São Paulo: Editora 
Senac São Paulo, 2010. 
 
YUS, Rafael. Educação Integral: uma educação holística para o século XXI. Porto 
Alegre: Artmed, 2002. 



20SUMÁRIO

Comunicação Científica   

 

ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS PELOS ALUNOS E DAS 
PERCEPÇÕES DOS PROFESSORES SOBRE A 1ª OLIMPÍADA BRASILEIRA DE 

MATEMÁTICA DOS ANOS INICIAIS-NÍVEL A 
 

Cláudio Cristiano Liell 
Arno Bayer 

 
 

Resumo:  
Este artigo, parte de uma pesquisa de Pós-doutorado, analisa a participação dos estudantes de 4º e 5º anos na 
1ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas – Nível A e as percepções dos seus professores 
sobre a avaliação aplicada. A pesquisa foi elaborada por meio de respostas oriundas de questionários 
respondidos por 92 professores e gestores das escolas públicas do Vale dos Sinos, do Paranhana e do Caí. De 
acordo com resultados obtidos, as questões com maior porcentagem de alunos que cometeram erros, referem-
se principalmente aos conteúdos das unidades temáticas de álgebra, de grandezas e de medidas; para metade 
dos professores, as questões apresentaram um grau de dificuldade superior àquelas que são trabalhadas em 
aula; de forma expressiva, os educadores apresentam dificuldade de trabalho em sala de aula com questões de 
geometria e de álgebra e destacam que, nas escolas, não deixam trabalhar esses conteúdos, porque pedem 
para priorizar as quatro operações. 
Palavras-chave: Olimpíadas de matemática. Percepções professores. Desempenho dos 

alunos. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

            Atualmente, percebe-se que muitos estudantes não estão motivados para a 

aprendizagem de conceitos no dia a dia escolar. Para que ocorra a reversão desse quadro, 

vários projetos vêm sendo desenvolvidos na escola, como, por exemplo, o 

desenvolvimento de feiras científicas, a criação de museus e a realização de olimpíadas 

científicas. 

           No Brasil, as olimpíadas de conhecimento envolvem milhões de alunos e centenas 

de milhares de professores. A mais importante é a Olimpíada Brasileira de Matemática das 

Escolas Públicas – OBMEP, que é um projeto nacional, dirigido às escolas públicas e 

privadas brasileiras, que é realizado pelo Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada 

- IMPA, com o apoio da Sociedade Brasileira de Matemática – SBM e promovida com 

recursos do Ministério da Educação e do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 

Comunicações – MCTIC.  

           O ambiente escolar é um local propício para discussões de conhecimentos e para as 
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inovações dos saberes para o desenvolvimento de desafios. Portanto, propor esses desafios 

através da OBMEP, pode trazer contribuições significativas para o ensino-aprendizagem 

da Matemática.  

          Criada em 2005 para estimular o estudo da matemática pelos alunos, para identificar 

talentos dos educandos na área e para contribuir para a melhoria da qualidade da educação 

básica, a OBMEP tinha, até 2018, o público-alvo composto de alunos do 6º ano do Ensino 

Fundamental até último ano do Ensino Médio. No final de 2018, ela também foi 

desenvolvida para alunos de 4º e 5º ano do Ensino Fundamental regularmente matriculados 

em escolas públicas municipais, estaduais e federais brasileiras. 

          Assim, para entender essas contribuições é preciso captar a percepção dos sujeitos 

sociais diretamente envolvidos com a questão, dentre os quais podem ser listados os 

professores e os alunos. Portanto, este artigo realiza um estudo sobre a 1ª Olimpíada 

Brasileira de Matemática das Escolas Públicas – Nível A. 

          Com a proposta de analisar a participação dos estudantes nas provas da OBMEP e as 

percepções dos professores sobre o instrumento aplicado, este trabalho focará as análises 

nas respostas oriundas de questionários respondidos pelos professores e pelos gestores das 

escolas sobre o desempenho dos alunos nas provas e, também, na compreensão destes 

envolvidos sobre o instrumento aplicado. Foi empregado, neste estudo, um questionário 

com 8 questões abertas e fechadas, cujas respostas de 92 professores e gestores dos anos 

iniciais serão analisadas quantitativamente e qualitativamente. 
 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

           A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas - OBMEP é um projeto 

nacional dirigido às escolas públicas e privadas brasileiras, realizado pelo Instituto 

Nacional de Matemática Pura e Aplicada - IMPA, com o apoio da Sociedade Brasileira de 

Matemática – SBM, e promovida com recursos do Ministério da Educação e do Ministério 

da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC. 

          Ela é realizada em duas fases, sendo a primeira caracterizada pela aplicação de prova 

objetiva, de caráter eliminatório, com 20 (vinte) questões de múltipla escolha, diferenciada 

para os níveis, realizada nas escolas dos estudantes e corrigida pelos seus professores que 

apresentam os gabaritos elaborados pelo IMPA. Já na segunda fase, são classificados 
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apenas os alunos que obtiveram as maiores notas na prova da Primeira Fase, e é aplicada 

uma prova discursiva, de caráter classificatório, diferenciada por níveis. Os locais de 

realização das provas da Segunda Fase, são definidos pela organização da Olimpíada e, 

geralmente, ocorrem em apenas uma escola do município, denominadas de centros de 

aplicação. 

           De forma geral, a OBMEP foi desenvolvida para: 
- Estimular e promover o estudo da Matemática; 
- Contribuir para a melhoria da qualidade da educação básica, possibilitando 
que um maior número de alunos brasileiros possa ter acesso a material didático 
de qualidade; 
- Identificar jovens talentos e incentivar seu ingresso em universidades, nas 
áreas científicas e tecnológicas; 
- Incentivar o aperfeiçoamento dos professores das escolas públicas, 
contribuindo para a sua valorização profissional; 
- Contribuir para a integração das escolas brasileiras com as universidades 
públicas, os institutos de pesquisa e com as sociedades científicas; 
- Promover a inclusão social por meio da difusão do conhecimento. (OBMEP, 
2018, site) 

 

           Nas Olimpíadas da OBMEP, são premiados alunos, professores, escolas e secretarias 

municipais de educação pelos melhores desempenhos em cada edição. Essa premiação 

baseia-se exclusivamente no resultado das provas da Segunda Fase. 

Os alunos premiados poderão ter a oportunidade de participar do Programa de Iniciação 

Científica, receber bolsa de Iniciação Científica Jr do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e são certificados de Menção Honrosa. 

As escolas dos alunos premiados podem receber kit pedagógicos e os professores de alunos 

premiados poderão receber diploma de homenagem e um livro de apoio à formação 

matemática.  

           No ano de 2018, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas 

(OBMEP) ampliou seu alcance. A competição nacional, que reunia cerca de 18 milhões de 

crianças e de jovens, ampliou-se aos alunos dos 4º e 5º anos do Ensino Fundamental de 

escolas públicas municipais, estaduais e federais. A iniciativa expande o potencial de 

participantes da OBMEP em mais 5,2 milhões de estudantes de 87 mil unidades de 

ensino. Com 20 questões objetivas, as provas foram aplicadas em 30 de outubro nas 

próprias escolas em todo o país. 

           Da mesma maneira que a competição realizada, anualmente, desde 2005, 

a 1ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas – Nível A (OBMEP Nível A 
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2018) apresentou como objetivo estimular o estudo da Matemática, contribuir para a 

melhoria da qualidade da Educação Básica, identificar jovens talentos e promover a 

inclusão social. Os organizadores acreditam que a olimpíada pode evitar que os estudantes 

dos anos iniciais percam o gosto pela matemática, que é mais intenso e aguçado nessa fase 

de desenvolvimento da criança. 
 

3 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

  

O Estado do Rio Grande do Sul apresenta uma rede de ensino com 

aproximadamente 840.000 alunos, distribuídos em 2497 estabelecimentos de ensino, 

orientados e auxiliados por 30 Coordenadorias de Educação.  

Os professores dos 4º e 5º anos dos anos iniciais do Ensino Fundamental das 

escolas estaduais do Vale do Sinos, do Caí e do Paranhana, foram os indivíduos 

investigados neste estudo. Foram envolvidos 92 educadores, dos 39 municípios que 

compõe essas regiões do Estado do Rio Grande do Sul.  

A Figura 01 traz dados referentes às regiões investigadas em comparação aos do 

Estado do Rio Grande do Sul: 

 

Figura 01:Dados do Estado do RS e Vales do Caí, do Sinos e do Paranhana 
Fonte: 2ª Coordenadoria de Educação/maio 2018. 

 

4 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DE DADOS 

 
Os dados obtidos para a elaboração das análises foram extraídos da aplicação de 

questionários a 92 professores sobre a 1ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas 

Públicas – Nível A, aplicada aos estudantes do 4º ano. A seguir, são apresentadas as 

conclusões que foram obtidas com o instrumento investigativo, respondido pelos 

educadores.                   

 Nível População Professores 
Regentes de 

Classe do 4º e 5º 
anos 

  Alunos   Escolas 
Estaduais  

Vale do Sinos, do Caí e do 
Paranhana 

1.701.580 2.851 70.217  
 

164 

Estado do Rio Grande do Sul 11.329.605 44.094 895.268  
 

2.497 
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           Para 59% dos educadores (Figura 2), avaliação foi considerada de nível médio. 

 
Figura 01: nível de dificuldade 

Fonte: A pesquisa 
 

          A figura 03, apresenta a porcentagem de acertos dos alunos em cada uma das 20 
questões da Olimpíada. 

  

Figura 03: Porcentagem de acertos dos alunos na Olimpíada 
Fonte: A pesquisa 

 
          Sudbrack e Cocco (2013), consideram que a OBMEP pode ser considerada como 

uma avaliação de larga escala, pois pode servir como indicador da qualidade educativa na 

área de Matemática.  

          Observa-se que as questões 6, 10, 11, 12, 14, 17, 18 e 20 não foram realizadas 

corretamente por nem 50% dos alunos, sendo que nas questões 12, 14, 17 e 20 o índice de 

% 

Questões 
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acertos foi mínimo. Já as questões 1, 2, 3, 4, 5 e 8 foram as questões com maior número de 

acertos, ou seja, foram resolvidas corretamente por mais de 70% dos estudantes. As 

questões com maior porcentagem de alunos que cometeram erros, referem-se 

principalmente aos conteúdos das unidades temáticas de álgebra, de grandezas e de 

medidas.  

           Conforme Pavanello, Lopes e Araújo (2011), uma das dificuldades que pode ser 

percebida durante a realização da Olimpíada, refere-se à leitura e à interpretação de 

enunciados de problemas matemáticos. Portanto, se faz necessário um trabalho intenso 

visando ampliar o domínio de interpretação dos alunos, que vai além da leitura em Língua 

Portuguesa, pois a língua matemática é permeada de símbolos e de significados, próprios 

da matemática e, algumas vezes, diferentes daqueles usados no cotidiano. 

           Foi solicitado aos professores que respondessem em quais unidades temáticas1 

presentes nas questões da olimpíada os alunos apresentaram maior dificuldade de 

resolução. Os resultados podem ser observados na Figura 4. 

 

 

Figura 04: Unidades temáticas em que os alunos apresentaram dificuldades de resolução 
Fonte: A pesquisa 

 
             De acordo com os dados apontados na figura 04 pelos professores, é possível 

perceber que eles conferem com os resultados observados nos testes. A Figura 05 traz os 

motivos apontados pelos educadores entrevistados a respeito das dificuldades de resolução 

das questões pelos estudantes. 

 
 
1 Unidades temáticas do ensino fundamental em matemática, segundo a BNCC: Números, 
Grandezas e medidas, Geometria e álgebra 

Números 
 
Grandezas e 
medidas 
 
Geometria 
 
Álgebra 
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Figura 05: Motivos apontados pelos educadores sobre as dificuldades de resolução 

Fonte: A pesquisa 
            Para mais de 50% dos professores, as questões apresentaram um grau de 

dificuldade superior àquelas que são trabalhadas em aula. Conforme Victor (2013), fazer o 

aluno gostar de estudar Matemática deve ser uma tarefa desafiadora para o professor e criar 

instrumentos incentivadores para esse jovem competir numa Olimpíada de Matemática 

deve ser uma preocupação presente nessa tarefa.  

           Para os alunos obterem sucesso em um desafio matemático é necessário que tenha 

motivos para buscar soluções. Sendo assim, o desafio só se concretiza se os objetos e os 

motivos convergirem para um mesmo propósito (resolução), dando-se isso num contexto 

social determinado.  

           Segundo Nascimento e Oeiras (2006), competições escolares como as Olimpíadas 

de Matemática são atividades pedagógicas desafiadoras, capazes de provocar 

desenvolvimento intelectual, autonomia, estímulo ao trabalho individual ou mesmo em 

equipe, objetivando aperfeiçoar o conhecimento de natureza matemática.  

            Alves (2010), ao analisar como a OBMEP pode estimular e promover o estudo da 

Matemática entre os alunos de escolas públicas e que contribuições a OBMEP oferece para 

a melhoria da qualidade do ensino da Matemática na Educação Básica, identificou que a 

desmotivação dos alunos em participar das provas da OBMEP se deve à falta de 

informações e à ineficiente divulgação. 

           Conforme Cedro (2008), os alunos não nasceram com o objetivo de querer 

aprender, mas necessitam ser mobilizados para que isso ocorra. No relatório de Avaliação 

do impacto da OBMEP 2010, o principal foco da OBMEP era provocar o interesse e a 

Porque muitos desses conteúdos não são trabalhados em 
aula, pois não constam nos planos de estudo  
 
As questões apresentaram um grau de dificuldade muito 
maior do que aquelas que são trabalhadas em aula  
 
Os conteúdos de Geometria, Grandezas e Medidas não 
são trabalhados porque falta tempo para explorá-los em 
aula.  
 
Como tenho que priorizar as quatro operações, falta 
tempo para trabalhar com os alunos a Geometria, 
Grandezas e Medidas  
 
Devido a ausência de tempo, trabalho superficialmente os 
conteúdos de Geometria, Grandezas e Medida 
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motivação de alunos e de professores pela matemática e, também, o estímulo ao 

desenvolvimento e à melhoria do desempenho do aluno na disciplina de Matemática. 

(BRASIL, 2011). O desenvolvimento pessoal, o sucesso, o bem-estar servem como 

motivos para o aluno aprender e eles podem ser explorados pela OBMEP, que os estimula 

por meio de suas premiações.  

           Para Cocco (2014) como as provas da OBMEP abordam os diversos conteúdos de 

matemática, principalmente em forma de problemas, as questões exigem dos estudantes 

criatividade na sua resolução. A autora destaca que as escolas devem estar preparadas a 

fim de alcançar resultados satisfatórios na olimpíada. 

           Segundo Dante (1998), a resolução de problemas pode não ser uma tarefa fácil para 

os professores, pois se o estudante estiver acostumado a resolver apenas algoritmos, sentirá 

dificuldade de interpretar questões contextualizadas que envolvem um ou mais desses 

algoritmos. Isso ocorrerá, quando não forem trabalhadas previamente questões desse tipo, 

tornando-se trabalhoso/difícil para o educador alcançar bons resultados quanto à 

aprendizagem dos alunos no dia a dia escolar. 

          As Olimpíadas apresentam um banco de questões que pode ser utilizado em 

oportunidades que antecedem a Olimpíada. Conforme Biondi, Vasconcelos e Menezes 

(2007) é possível que esse recurso possa trazer melhorias no desempenho dos alunos nas 

avaliações da OBMEP porque apresenta formato semelhante à avaliação, contribuindo para 

o sucesso dos estudantes. Porém, de acordo com os autores, é perceptível uma dificuldade 

de comunicação entre a escola e a organização da Olimpíada, pois nem sempre a escola 

está informada sobre a existência desse instrumento para aprendizagem e, 

consequentemente, o estudante não o utiliza em sala de aula juntamente com os professores 

e, muito menos, fora do espaço escolar.  

           É importante que se tenha na mente de todos os envolvidos no processo 

(organizadores, secretarias de educação, gestores e professores) o caráter pedagógico das 

Olimpíadas. Por isso, se faz necessário o planejamento, a elaboração, a divulgação, a 

aplicação e a premiação de ações desse cunho. Um exemplo, é o trabalho com o Banco de 

questões citado anteriormente, que poderá trazer uma ampliação de conhecimentos, por 

meio da construção de novos conceitos e despertar o interesse e a motivação para a 

Olimpíada. 
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       Os professores também apontaram as unidades temáticas de maior dificuldade de 

trabalho em sala de aula. Elas estão indicadas na Figura 06. 

 

 
Figura 06: As unidades temáticas com mais dificuldades de se trabalhar com os alunos em 
aula 
Fonte: A pesquisa 

 
          Quando questionados sobre as justificativas para essa dificuldade, foram indicados 

pelos educadores os principais motivos (Figura 07). 

 

 
Figura 7 - Justificativa das dificuldades de trabalho em sala de aula 

Fonte: A pesquisa 
 

            De acordo com os resultados, observa-se que metade dos professores entrevistados 

apresentam dificuldade de trabalho em sala de aula com questões de Geometria e, 

aproximadamente, 80% com questões de álgebra. De forma expressiva (20%), os 

professores destacam que, nas escolas, não deixam trabalhar esses conteúdos, porque 

63%

4%
3%

10%

20% Não tive formação necessária 
para trabalhar com estes 
conteúdos 

Não sei trabalhar estes 
conteúdos 

Não gosto de trabalhar com 
estes conteúdos 

Não considero importante 
trabalhar estes conteúdos 

 

Números 
 
Grandezas e 
medidas 
 
Geometria 
 
Álgebra 
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pedem para priorizar as quatro operações, 10% não consideram importante trabalhar esses 

conteúdo, 3% não gostam de trabalhar esses conteúdos e 4% não sabem trabalhar esses 

conteúdos.  

            Para Zabala (1998) é importante considerar que  
 

a elaboração do conhecimento exige o envolvimento pessoal, o tempo e o 
esforço dos alunos, assim como a ajuda especializada, estímulos e afeto por 
parte dos professores e dos demais colegas. Ajuda pedagógica ao processo de 
crescimento e construção do aluno para incentivar os progressos que 
experimenta e superar os obstáculos que encontra. Ajuda necessária, porque 
sem ela os alunos por si sós dificilmente conseguiriam aprender o mais 
significativamente possível. (1998,p.97) 
 

Bachelard (1996, p. 18), destaca que “aquilo que cremos saber com clareza ofusca o 

que deveríamos saber”, logo é necessário ir além do pensamento de que sabemos tudo e 

buscar mais conhecimento. O desafio é, então, problematizar e, talvez, desconstruir o olhar 

do professor no sentido de que já se sabe tudo. É preciso ir além, pois a formação não se 

esgota na graduação.  É preciso mudar   
[...] a forma pela qual se costuma conceber a aprendizagem das crianças a 
partir da própria perspectiva do adulto que já domina o conteúdo que quer 
ensinar. Dessa forma, não é possível compreender o ponto de vista do aprendiz, 
pois não se pode “enxergar” o objeto de seu conhecimento com os olhos de 
quem ainda não sabe. (WEISZ, 2001, p. 19) 

 
             De acordo com a pesquisa, para 63% dos professores, a formação não lhes deu 

subsídios necessários para um trabalho com as unidades temáticas apontadas como 

dificuldades de trabalho. Para Lins (2005), o centro da atividade profissional do professor, 

é estar atento aos alunos, realizar leituras a respeito, tomar decisões sobre o que está 

acontecendo e definir o caminho a seguir. Portanto, conforme Skovsmose (2001), pensar a 

formação docente a partir desse paradigma é propiciar o desenvolvimento de um 

profissional politicamente crítico, ou seja, aquele que condiciona suas decisões de sala de 

aula aos seus pressupostos teórico-epistemológicos, assumindo, dessa maneira, autonomia 

crítica em sua formação profissional.  

            Para Nacarato (2011, p. 38),  
[...] no que diz respeito à formação inicial, o desafio consiste em criar 
contextos em que as crenças que essas futuras (ou já) professoras foram 
construindo durante a sua escolarização possam ser problematizadas e 
colocadas em reflexão, mas, ao mesmo tempo, que possam tomar contato com 
os fundamentos da matemática de forma integrada às questões pedagógicas, 
dentro das atuais tendências em educação matemática. 
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            Conforme Zuffi e Onuchic (2007), o trabalho com questões da olimpíada voltadas à 

problemas, leva os professores a mudarem suas práticas metodológicas, trabalhando com 

seus alunos questões relacionadas ao dia a dia. Portanto, a OBMEP pode contribuir para 

mudanças nas estratégias de ensino de matemática, na medida em que se utiliza da 

resolução de problemas como estratégia de avaliação dos conhecimentos em matemática, 

inclusive de outras áreas do conhecimento.  
Acreditamos, também, que a introdução da resolução de problemas como uma 
metodologia, no sentido que aqui expressamos para a área de Matemática, 
possa colaborar para que haja alguma mudança na perspectiva da ação docente, 
para além da organização do conhecimento em disciplinas. Pode-se dizer que 
esta intervenção é modesta, pois a organização da escola escolhida permanece 
pautada no modelo disciplinar. No entanto, com a aplicação reiterada desta 
metodologia, esperamos que os alunos sejam estimulados a relacionar os 
conhecimentos escolares adquiridos, não só à resolução de problemas 
matemáticos e suas generalizações, mas também com problemas relativos a 
outras áreas do conhecimento e outras disciplinas escolares. (ZUFFI; 
ONUCHIC, 2007, p. 85). 
 

             Logo, conforme Sá (2009), a contextualização dos conteúdos de uma olimpíada, 

por meio de assuntos interessantes, presentes nas notícias que os alunos têm contato em 

seu cotidiano, como filmes, etc., pode influenciar os alunos no interesse pela Matemática 

ou outras disciplinas envolvidas. Os alunos podem identificar na olimpíada, uma 

oportunidade de aprender conteúdos presentes no ambiente não formal de sala de aula. 

            É necessário encontrar alguma forma ou recurso que estimule a curiosidade dos 

estudantes e os incentive a realizar as avaliações. Mas, para isso, essas ações necessitam 

fazer sentido e ter objetivos bem definidos pelo professor na utilização desse recurso em 

sala de aula. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
           Espera-se que as considerações desse artigo não se tornem limitantes, mas que 

estimulem novos estudos e pesquisas relacionadas à discussão das Olimpíadas de 

Matemática, pois ainda são necessárias novas análises relacionadas ao tema. 

          As olimpíadas podem fazer parte do processo de ensino-aprendizagem da 

matemática incentivando e motivando os estudantes a terem gosto pela disciplina. São 

também, uma ótima oportunidade para, através delas, utilizarmos a Resolução de 

problemas para se construir conceitos matemáticos e relacioná-los com situações 

cotidianas.   
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           A renovação do professor e suas práticas são inevitáveis diante das exigências e das 

necessidades do mundo atual. As Olimpíadas de Matemática são atividades pedagógicas 

que auxiliam nesse processo, pois são desafiadoras e provocam nos estudantes a autonomia 

e o aperfeiçoamento do conhecimento de natureza matemática. 

         Será imprescindível para o professor comprometido com o ensino de qualidade, o 

engajamento com a constante atualização, pois desta forma estará impulsionando a 

renovação da sua prática docente por meio de embasamentos teóricos sólidos, 

proporcionando mais segurança nas ações educativas. A formação será decisiva para a 

prática do professor, no modo como a aula é organizada, nas atividades propostas, nos 

conteúdos selecionados, nos instrumentos e procedimentos de avaliação empregados e nas 

formas de relação entre ele e seus alunos. 
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DOCÊNCIA E DIREITO: PERSPECTIVAS E DESAFIOS DO ENSINO 

SUPERIOR PARTICULAR NA REGIÃO CARIRIENSE 
 

Candice Camilla Olinda Santos1 

Antônio Ulisses Olinda de Souza Filho2 
Resumo: 
O presente trabalho tem como objetivo principal discutir sobre a atuação do professor universitário, da rede de 
ensino particular, no que tange as perspectivas e desafios, frente a real demanda imposta pelo mercado 
educacional superior na região Caririense. A questão em tela vem sendo observado por profissionais 
pedagógicos há muito tempo, uma vez que a reclamação do corpo discente é constante, usando como forma de 
protesto qualquer meio para manifestar-se sobre a falta de traquejo em sala dos professores universitários do 
curso de direito. Desta forma, o estudo foi conduzido por uma abordagem descritiva qualitativa, preocupando-se 
com os processos dos fenômenos estudados e não com o produto final, pronto, além de uma abordagem do 
método dialético e o uso necessário de procedimento para coleta de dados que acompanhará um questionário 
misto. Bem como a fundamentação terá uma robustez de autores, que colaboraram para o entendimento deste 
trabalho. Neste sentido a pretensão final deste trabalho não é demostrar que o processo educacional superior está 
falido, ou que as falhas existentes no ensino são apenas na graduação em direito, os desafios existem em 
qualquer área ou tipo de graduação, as falhas fazem parte do caminho e, porém, a mudança e a busca por novas 
posturas, deve ser algo a ser perseguido pelo profissional que escolheu a carreira docente no ensino superior, em 
direito, contudo sua prática pedagógica deve estar antenado, com a  realidade de mercado e principalmente  com 
a estimulação de uma construção discente baseada na autonomia, liberdade e criticidade. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
Falar de educação em tempos hodiernos é refletir de maneira considerável na falta de 

organização apresentada pelo sistema educacional vigente. Todavia não será objeto deste 

trabalho abordar todo o sistema educacional, porém somente as evidências no que diz respeito 

ao ensino superior. É necessário centralizar o olhar na Educação Superior Particular.   

Decerto, o complexo mundo da educação é feito por uma minoria de conquistas e uma 

gama de retrocessos que envolvem desde a figura humana até as falidas instituições de ensino. 

Neste sentido a escolha do tema respinga diretamente nas posições e posturas discente e nas 

organizações de ensino superior particular da região Caririense.  

Ressalto que em cada caso, um olhar diferenciado. Busca-se o encaixe com uma 

Pedagogia Contemporânea focada na construção de um ser humano transformador, 

humanizado, em síntese, um ser melhor dentro e fora da sua área de atuação. Para Freire 

(1996: p. 22) definitivamente ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades 

para sua produção ou a sua construção.  

O interesse em observar a dinâmica interna da sala de aula não é algo involuntário, 

venho investindo neste seara, desde leituras mais atualizadas a buscas mais aprimoradas das 

minhas próprias ações, tendo em vista que o curso escolhido envolve uma relação direta com 

o público.  

Outro aspecto não menos, nem mais importante será o meio pelo qual este projeto se 

realizará. As IES – Instituições de Ensino superior - particulares da região do Cariri foram 

observadas em lócus por seus alunos, tentando vislumbrar as situações expostas em um 

questionário.  

Assim, procuraremos delinear aspectos da atuação do docente, atrelando a sua didática 

as exigências do mercado, demonstrando que a didática é importante no dia a dia do 

professor.  

Decerto a prática reiterada de situações cotidianas trazidas do ensino médio, reflete a 

meu ver, na banalização dos cursos particulares de direito, na descaracterização tanto da 

instituição como dos profissionais ali engajados, uma vez que não há preocupação entre os 

discentes a cerca dessa realidade.  



35SUMÁRIO

3 
 

 

Nesse sentido a pedagogia da crítica virá corroborar para o entendimento e para a 

sustentação dessa tese. Atrelados à temática será pertinente citar estudiosos na área, para que 

uma analise mais reflexiva possa ser preestabelecida, evidenciando uma nova proposta, uma 

reconceitualização da práxis pedagógica nos cursos de direito, no intuito de fazer com que o 

alunado possa desenvolver uma consciência libertadora. 

Outro ponto de fundamental importância no campo da justificativa é o fato de que os 

conceitos prontos, seus fundamentos e sua falsa consciência da realidade devem ser 

descaracterizados. Deve-se por um fim na impressão de que apenas o fato do professor estar 

em sala é o suficiente para compreender que naquele ambiente existe aprendizagem. 

Partindo dessa realidade fática, surgiu o interesse em desenvolver este projeto, não 

apenas fazendo analise de trabalhos existentes, mas analisando respostas reais, informações 

em loco, buscando entender as técnicas e teorias abordadas, reconhecendo as perspectivas e os 

desafios na busca por um ensino superior particular de qualidade e que transforme, sempre 

mantendo uma visão democrática do saber.  
 

2. DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR: A UNIVERSIDADE E A FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL 

 
O processo de ensino – aprendizagem tem sua história concomitante com a história da 

humanidade. Somos a todo o momento, instigados a produzir qualquer tipo de conhecimento: 

senso comum, técnico, cientifico, cultural, artístico, espiritual, entre outros. 

Neste sentido, a condição de ensinar e aprender, no mundo hodierno, parece não está 

ligado mais à condição social, ou melhor, isso nunca fez muito sentido. Na verdade a 

qualidade de transformação sempre foi detida pelo ser humano, é uma qualidade imutável, 

própria do ser humano, mas que precisa ser estimulada para alcançar a plenitude. Esses tipos 

de condutas e outras mais são exteriores ao individuo, se impõem a todos e são comuns a 

todos de uma sociedade. (GARCIA, 2005, p.60)  

Todavia, e sem desmerecer a condição histórica do tema, não nos cabe aqui retomar 

todo o processo educacional em nosso país, mas entender resumidamente o caminho traçado 

nas últimas etapas do ensino, no que tange ao ensino superior, em direito, e em especial nas 

faculdades particulares da nossa região.  

Neste sentido, ressalto que o significado de docência é fundamental para entender este 

processo. Segundo o dicionário Aurélio (p.263), “s.f. Ação ou resultado de ensinar; ato de 

exercer o magistério; ministrar aulas. Característica ou particularidade de docente”. E, é no 
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reconhecer desta dimensão humana de ser docente, que pensar no ensino superior nos remete 

à assumir uma construção histórica e social e, por conseguinte, contribuir para a futura 

identidade de um profissional.  

Desta maneira, a discussão sobre a importância da formação e do desenvolver 

profissional do discente está diretamente ligada à dinâmica imposta no ambiente da sala de 

aula, onde os professores que atuam são os formadores e responsáveis pela diversidade de 

concepções e objetivos.  

As grandes transformações sociais não costumam acontecer de maneira súbita, sendo 

quase imperceptível para aqueles que nelas estão imersos. (QUITANEIRO, 2002, p.09). 

Seguindo a mesma perspectiva, destaco que a verdadeira liberdade, em suma, é intelectual; 

reside no poder do pensamento exercitado, na capacidade de virar as coisas ao avesso. 

(DEWEY, 1959, p. 96). 

Logo, estudos reforçam de maneira urgente uma (re)significação dos processos de 

formação destes profissionais, a começar pelo campo pedagógicos, espaço próprio e 

indispensável à profissão docente.  

 

2.1.  PERCURSO METODOLOGICO DA PESQUISA 
 

Ao definir os objetivos e no intuito de torna-los possíveis o presente estudo foi 

conduzido a partir da abordagem descritiva qualitativa, onde se preocupa com os processos 

dos fenômenos estudados e não com o produto final, pronto.  

Simultaneamente ao tipo de pesquisa se fez uso do método dialético. A visão que se 

quer buscar é a da educação em sua totalidade e não fracionada, limitada por mecanismos que 

distorçam a realidade. Neste sentido, fez-se necessário a máxima tese-antítese-síntese que 

trouxe em certos momentos a explicação mais plausível para a compreensão do tema. 

Outro, e importante instrumento dentro da pesquisa, foi a utilização de instrumentos 

para de coletas de dados. O procedimento para coleta de dados acompanhou questionários 

misto, análise documental, entre outros. 

No tocante ao questionário misto, este terá por base um roteiro de perguntas 

dicotômicas associadas a perguntas de múltipla escolha previamente elaboradas, os quais 

serão divididos da seguinte maneira: questões sobre a dinâmica em sala de aula, as 

dificuldades ou não encontradas durante a vida acadêmica, como são sentidas as vivencias em 

sala de aula e sobre comportamento diante de determinadas situações seja do docente como 

do discente.  
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O trabalho de campo contou com a aplicação do questionário aos acadêmicos das 

faculdades particulares em direito do Cariri no intuito de observarmos a metodologia 

utilizada, o comportamento dos professores e a participação dos alunos e a relação teoria e 

prática. 

Decerto, o caráter confidencial das informações fora mantido. Deve ser ressaltado que 

o universo da pesquisa não representa a totalidade do universo de estudantes de direito da 

nossa região, somados as faculdades particulares presentes hoje no Cariri, contudo expressa 

de forma significativa os desejos e anseios de um grupo.  

Neste sentido e para fundamentar a pesquisa o método bibliográfico veio respaldar e 

dar uma compreensão dos resultados levantados da pesquisa de campo. Um está unido ao 

outro. È a junção da prática fundamentada na teoria.  

A base será livros, teses, artigos e documentos já publicados que favoreçam um 

melhor desenvolvimento da proposta. Assim deu-se a reciprocidade entre o objetivo da 

pesquisa que é mostrar as peculiaridades no âmbito do ensino superior caririense frente ao 

novo cenário que se apresenta, corroborando para o entendimento do objetivo central deste 

projeto. 

 

2.2.  ENSINO SUPERIOR E HUMANIZAÇÃO 
 

Ao falar em ensino superior os questionamentos pertinentes ao tema surgem, em sua 

maioria, feitos por discentes, refletindo na atual situação de crise educacional que se vive. A 

reflexão que se faz hoje sobre a função das instituições educacionais superiores, ultrapassa a 

afirmação de Penin & Vieira (2001, p. 17) como sendo uma “instituição que a humanidade 

criou para socializar o saber sistematizado”, apenas. O saber, como conjunto de fatores de 

aprendizagem, vem modificando-se ao longo dos tempos, pois cada contexto histórico tem 

suas variações no processo de construção ensino. 

Neste sentido, Carlos Brandão (2004: p.07) afirma que ninguém escapa da educação. 

Para saber, para fazer, para ser ou para conviver, todos os dias misturamos a vida com a 

educação. Com uma ou com várias: educação? Educações.  

Assim, é perceptível que no Brasil a história educacional, caracterizada por exclusões, 

é representada, ainda, pelo ensino a poucos. E, o saber hoje, nas faculdades é marcado pela 

maneira mercantil como é oferecida. À disposição de uma parcela que apresenta uma efetiva 

condição financeira. Está por sua vez garante uma qualidade no ensino que não reflete a 

realidade. Logo, a consciência é essa misteriosa e contraditória capacidade que tem o homem 

 

 

 

 
Comunicação Científica      
 

 

 
DOCÊNCIA E DIREITO: PERSPECTIVAS E DESAFIOS DO ENSINO 

SUPERIOR PARTICULAR NA REGIÃO CARIRIENSE 
 

Candice Camilla Olinda Santos1 

Antônio Ulisses Olinda de Souza Filho2 
Resumo: 
O presente trabalho tem como objetivo principal discutir sobre a atuação do professor universitário, da rede de 
ensino particular, no que tange as perspectivas e desafios, frente a real demanda imposta pelo mercado 
educacional superior na região Caririense. A questão em tela vem sendo observado por profissionais 
pedagógicos há muito tempo, uma vez que a reclamação do corpo discente é constante, usando como forma de 
protesto qualquer meio para manifestar-se sobre a falta de traquejo em sala dos professores universitários do 
curso de direito. Desta forma, o estudo foi conduzido por uma abordagem descritiva qualitativa, preocupando-se 
com os processos dos fenômenos estudados e não com o produto final, pronto, além de uma abordagem do 
método dialético e o uso necessário de procedimento para coleta de dados que acompanhará um questionário 
misto. Bem como a fundamentação terá uma robustez de autores, que colaboraram para o entendimento deste 
trabalho. Neste sentido a pretensão final deste trabalho não é demostrar que o processo educacional superior está 
falido, ou que as falhas existentes no ensino são apenas na graduação em direito, os desafios existem em 
qualquer área ou tipo de graduação, as falhas fazem parte do caminho e, porém, a mudança e a busca por novas 
posturas, deve ser algo a ser perseguido pelo profissional que escolheu a carreira docente no ensino superior, em 
direito, contudo sua prática pedagógica deve estar antenado, com a  realidade de mercado e principalmente  com 
a estimulação de uma construção discente baseada na autonomia, liberdade e criticidade. 

 
Palavras - chaves: Docência. Direito. Ensino. Didática.  

                                                           
1 Graduada em direito; Aluna-ouvinte do Mestrado em letras pela Universidade Regional do Cariri – URCA. E-
mail: ccamillasantos@gmail.com 
2 Mestre em Direito pela Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC em Parceria com a Universidade Regional 
do Cariri – URCA; Professor efetivo da disciplina de Teoria Geral do Processo do curso de direito da 
Universidade regional do Cariri, e Advogado. E-mail: olindafilho@hotmail.com 



38SUMÁRIO

6 
 

 

de distanciar-se das coisas para fazê-las presentes, imediatamente presentes. É a presença que 

tem o poder de presentifìcar: não é representação, mas condição de apresentação. (FREIRE, 

1981: p.07) 

Nesse sentido, faz-se oportuno rever as condições em que está disposta esse poder 

de transformações, imposto pelo homem e preceituada na LDB – Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (Lei nº 9394/96) quando para traçar a finalidade da educação superior, faz 

uso de verbos como  estimular, incentivar, promover, suscitar, entre outros. 

Sob este viés, fica claro que as faculdades, em sua maioria, negligenciam o saber. 

Não existe o rompimento com determinadas práticas, e em muitos casos as didáticas ofertadas 

no âmbito das salas de aula estão vinculadas ao que foi vivenciado no passado pelos docentes, 

prevalecendo aulas ditatoriais e desprovidas de qualquer didática. E, inúmeros outros fatores 

que a cada dia maculam ainda mais certas instituições e a educação como um todo.  

  

2.3. REFLEXÃO PEDAGÓGICA: PROBLEMAS E DESAFIOS EM CURSOS DE 
DIREITO 

 

Falar de práticas pedagógicas no âmbito das universidades parece um tanto quanto 

complicado, em especial no Curso de Direito. Entende-se que neste contexto, as instituições 

de ensino superior já se encontram estruturadas para colocar em prática, atividades que 

favoreçam o aprendizado. 

No entanto são muitos os problemas enfrentados na sala de aula por docentes e 

discentes, e é neste viés que este capítulo abordará as nuances desta relação, traçando um 

panorama, através da visão do aluno, dos principais problemas e desafios enfrentados pelas 

instituições de ensino superior de nossa região. 

Numa perspectiva mais crítica de educação, dar um (re)significado mais amplo a 

expressão didática, significa afirmar que deve ser incessante a busca do favorecimento à 

criticidade, curiosidade e autonomia dos alunos e não uma mera ferramenta de repasse 

mecânico de conteúdo. (ZATTI, 2007, p.58) 

É salutar ainda lembrar que pensar em didática deve representar um conjunto de 

transformações sofridas ao longo do tempo e que estas devem relacionar-se também com as 

condições socioeconômicas e políticas de uma sociedade. (VEIGA, 1991, p. 86) 

Neste sentido, para qualquer educador, o entendimento do conceito e de suas 

peculiaridades sobre didática e o processo de formação deve estar latentes em sua mente. 

Contudo, na maioria das instituições, a função de professor é colocada em segundo plano e os 
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indícios deste desdém são perceptíveis nas reproduções de slides, leitura e ditado de trechos 

de obra literária. Por esse motivo, é difícil a separação da teoria da prática educativa. 

(WERNECK, 2005, p. 62-63) 

Torna-se evidente que a falta de uma prática mais próxima da práxis não efetiva as 

orientações propostas em lei. E neste contexto fica claro também a não distinção entre público 

ou particular. Educação superior deve ser tratada com respeito e promovendo a dignidade da 

pessoa sem que pese sobre ela qualquer tipo de valoração econômica. 

O trabalho de um professor deve ir além da instigação aos saberes cognitivos, 

específicos de cada área. (PIMENTA, 2004, p.145). Neste sentido vejamos o que diz os 

alunos sobre a prática e a vivência do conteúdo em sala de aula: 

1. Professor é sinônimo de facilitador? Todos entendem que SIM. A função do professor 

é usar de artifícios possíveis para que o conteúdo seja melhor absolvido pelo aluno. 

2. Seus professores correspondem ao sinônimo de facilitador? Neste segundo ponto a 

palavra seus fora interpretado ao pé da letra. A negativa foi generalizada. Os 

professores, e neste caso, não há nenhuma matéria ou professor, especificado. Contudo 

é perceptível a não adoção de mecanismos que estimulem a vivência harmônica em 

sala. Porém, não são todos. Alguns ganham notório destaque. 

3. Aula ministrada é dinâmica? Se não, por quê? Neste quesito o Não prevaleceu, 

merecendo destaque para as seguintes respostas: 

Aluno 1 – “Professor tem preguiça de fazer a aula. Copia e cola nos slaides e lê em sala”. 

Aluno 2 – “Aluno não quer aula dinâmica, quer apenas reproduzir o que o professor copia, 

pois ele não aceita resposta diferente da posição dele”. 

Aluno 3 – “Direito repassado não requer pensamento, é apenas uma copia do que foi dito 

em sala”. 

 

É com base nestas respostas, percebe-se a necessidade de uma mudança de postura, 

tanto do professor como do aluno. Repensar a didática em sala dará uma significação crítica à 

palavra educação. E o trabalho docente terá respaldo e efetivação, pois sua conduta será 

perpetuada. Assim, como propor um ambiente de ensino-aprendizagem que fomente o 

compartilhamento de conhecimento mútuo, sem que macule a grade curricular proposta? É 

necessário garantir o aprendizado coletivo utilizando os mesmos instrumentos para toda a 

sala? Que vínculos devem ser estabelecidos? Para que ensinar? 

Neste contexto, advogados, professores e estudantes de direito frequentemente 
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aludam, em conversas, ao processo de “pensar como um advogado”, são raras as tentativas de 

analisar de modo sistemático o que realmente significa essa frase. (VANDEVELDE, 2009, 

p.07) 

Dentro dessa lógica de entender-se como dúvida, faz-se necessário deixar claro que 

não é intuito deste trabalho polemizar ao ponto de dizer quem é o certo e o errado nesta 

relação. O que pretende-se mostrar é que os desafios encontram-se batendo a porta a todo 

momento. Nosso objetivo é refletir sobre a sala de aula como o lugar do encontro entre 

professores e alunos com suas historias de vida, das possibilidades de ensino e aprendizagem, 

da construção do conhecimento compartilhado. (PIMENTA; LIMA, 2004, p. 156) 

Neste momento, um ambiente harmônico traria consigo a resposta mais adequada para 

a visão do aluno, a de que o professor em sala ao compartilhar sua compreensão de mundo 

vinculada a sua disciplina daria mais respaldo ao conhecimento. 

 Destaco o demonstrativo no que tange as atividades de/em sala destaco as opções que 

mais tornaram repetitiva entre os alunos. Portanto faz-se necessário uma mudança, a começar 

pelas posturas em sala de aula, na busca por um aluno mais crítico e reflexivo. Proposta e 

perspectiva essa evidenciada por Paulo Freire e Kant. Um ser humano que possa refletir 

através da postura do outro e o outro que possa desenvolver uma postura de liberdade e 

autonomia.  (ZATTI, 2007, p. 32) 

 

2.4.  DESAFIOS DA PROFISSÃO DOCENTE NO DIREITO 
 
Este tópico será um dos mais complicados para ser escrito. Na verdade será o desafio 

mesmo. Envolve uma postura profissional em sala. Questões como éticas, moral, valores e 

concepções. E neste sentido, buscarei alguns filósofos e educadores, que ajudaram a refletir, a 

conhecer e a elaborar teorias sobre o papel do professor e as suas muitas nuances. Sócrates 

(século V a.C.) afirma que a função do mestre, é apenas ajudar o discípulo a buscar por 

méritos próprios a verdade. E que a paciência será sua maior virtude. Os erros e as dúvidas 

sempre existiram e nos fazem crescer e aprender. (HAYDT, 2010)  

Este por sua vez estabeleceu alguns critérios a serem usados como dever de um bom 

professor, dos quais destaco apenas um, “Mostrar a utilidade específica do conhecimento 

transmitido e a sua aplicação na vida diária”. Está afirmação na seara do direito reflete de 

maneira significativa na futura formação. 

O cerne da questão está na problemática de que, no âmbito da sala de aula, alguns 

docentes privam seus alunos de bons exemplos, ou pelo pretenso 
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argumento de nunca terem perdido causa alguma ou por não terem exemplos para 

compartilhar. A insegurança inicial figura como um desafio no relato de vários interlocutores, 

sendo que esse período de iniciação à docência tem se revelado um importante momento para 

o processo de aprender a ser professor. (BASÍLIO, 2010,p. 79) 

É neste sentido que o tema em questão, torna-se complicado. Nos cursos de direito dos 

professores em sua maioria tem formação técnica, proposta em encontros pedagógicos que 

alinham as dificuldades encontradas por semestres. A afirmativa é baseada em relados dos 

próprios professores que deixam claro, no âmbito da sala de aula, que ser professor não é sua 

atividade principal e que a sua formação em nada se enquadra na docência. Relacionamento 

professor-aluno – São relações estruturadas e objetivas, com papeis bem definidos: o 

professor administra as condições de transmissão da matéria, conforme um sistema 

institucional eficiente e efetivo em termos de resultados da aprendizagem: o aluno recebe, 

aprende e fixa as informações. (LIBÂNEO, 2002, p. 30) 

Lamentável é que profissionais e operadores do direito, escolhidos por rígidos 

critérios, tenham pensamentos tão esdrúxulos e discriminatórios. O fato é estes caem de 

paraquedas na sala de aula para reproduzir as coisas boas e ruins de sua vivência acadêmica.  

Neste sentido seria necessária no tocante a educação que a transformação da sociedade 

impulsione o desenvolvimento natural, progressivo e harmonioso de todas as faculdades e 

aptidões do ser humano.  

Logo, pode-se traçar um paralelo com a educação superior. Uma educação onde as 

vivências devem estar relacionadas à práxis, dando maior respaldo a teoria. A proposta de 

Freire é de uma educação problematizadora, dialógica, (...) busca promover caminhos para 

que o próprio aluno seja sujeito e construa sua autonomia, desta forma a contradição 

educador-educando, em que o professor era o sujeito e o aluno objeto passivo, é superada. 

(ZATTI, 2007, p. 61) 

No sentir deste trabalho, os caminhos de uma postura docente sempre terão desafios a 

serem superados.  Um desafio temeroso, que foge da repetição de práticas repetitiva, está na 

recepção e construção de um corpo discente que tenha a visão de mudança. É na práxis do 

distanciamento/aproximação que o mundo é problematizado, decodificado, que os seres 

humanos se descobrem instauradores do próprio mundo, descobrem que não apenas vivem, 

também existem. (Id., p.60) 

Entretanto, os alunos estão impregnados de continuísmo. Querem e absorvem as 

práticas de outros momentos educacionais como certas. Esquecem a dinâmica do pensamento 
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e da construção libertadora proposta em tesa pelo terceiro grau. Todavia não se deve esquecer 

que Freire e Kant são contrários a uma educação que restritiva, que mitigue a liberdade, e não 

permita a construção da autonomia. (Id, p.71) 

Neste sentido a formação docente encontrará por muito tempo dentro de um 

circulo que envolve mudanças. Se a prática pedagógica mudar, todos os demais critérios 

atrelados a ele também terão que amoldarem-se as novas posturas revelando desta forma uma 

educação transformadora.  

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A cada dia, o processo educacional sofre alguma mudança. Contudo, fundamental é a 

importância que estes aspectos estejam em consonância. Ao tecer as considerações finais é 

salutar o destaque ao inacabamento deste trabalho, uma vez que as pretensões sobre a reflexão 

do tema devem sempre existir, pois será mediante um processo reflexivo que as modificações 

continuaram acontecendo. 

O percurso sobre o estudo da didática no ensino superior particular é longo e tortuoso, 

mas nada que possa ser dito como não percorrido. Porém, o corpo docente destas instituições 

de ensino superior estão, e nesse sentido não posso generalizar, estagnados pelo preconceito e 

pelo estabelecimento interior de ser professor qualquer um pode ser e que esta carreira deve 

ser sempre sua segunda opção, por não apresentar valores lucrativos condizentes com o 

trabalho feito. 

Reforço que a tentativa deste trabalho é demonstrar que o ensino jurídico, em especial 

nas instituições particulares, deve ter alguns aspectos corrigidos, dos quais destaco a formação 

e a continuidade desta formação e a principal e a mais importante para um desenrolar 

harmônico do curso, a prática pedagógica dos professores.  

No que diz respeito a forma como foi conduzido a investigação, tornou o trabalho 

instigante a todo momento. O corpo discente das instituições de ensino superior está, a todo o 

momento, explicitando uma nova postura no ensinar, uma nova prática pedagógica. As 

expectativas fluem. Os sentimentos se misturam. Latente é o desejo de mudar. De ter, ver e 

sentir um direito mais dinâmico, que não seja apenas a interpretação normativa. 

A troca de experiência deve ser uma constante na relação professor-aluno para juntos 

enriquecerem o processo de construção de conhecimento, superando as dificuldades e 

engrandecendo o lado pessoal e profissional de ambos os partícipes da relação.  
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Coadunando com a pesquisa de campo, fez-se necessário uma seleção de obras 

literárias, que sustentaram o nosso trabalho e garantiram uma construção valiosa, cheias de 

momentos reflexivos, cheias de descobertas e aprendizagens. É perceptível que ainda, em 

tempos hodiernos, na prática docente dos professores do curso de Direito tenham resquícios 

de um modelo pedagógico tradicional e arcaico. Embora, sejam instigados a desenvolver uma 

ressignificação de valores e conceitos docentes.  

Enfim, o sonho de um futuro de transformação deve começar pela força de trabalho 

que se encontra no centro da discussão, o professor. Uma extensão do trabalho pautado na 

criticidade, na autonomia e no respeito e numa instituição que apoia, valoriza e estimula o 

saber de forma criativa e com uma prática pedagógica que reflete as transformações da 

sociedade.  
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TEORIAS DO CONTEMPORÂNEO E SUAS RELAÇÕES COM A DOCÊNCIA
 

Maiquel Rohrig1 
 

 
Resumo: O presente trabalho tem como objetivo geral entender as especificidades teóricas do momento 
histórico atual através da análise de textos de autores contemporâneos que se debruçam sobre o tema da pós-
modernidade, hipermodernidade, modernidade líquida, confrontando-os com a perspectiva teórica da 
modernidade, a qual contém os fundamentos da contemporaneidade e, por isso, integra a análise. Também 
são objetivos do trabalho explicar as diferenças conceituais existentes entre as teorias pesquisadas, 
compreender as justificativas teóricas que embasam a argumentação de cada teórico estudado, sintetizar os 
conceitos sobre a contemporaneidade a fim de visualizar o que têm em comum e quais suas diferenças. O 
trabalho consistiu na leitura e análise de referencial teórico. Os resultados das análises de textos de Karl Marx 
e Eric Hobsbawm apontam que o início da modernidade está ligado à era do capital, em que as relações 
sociais são fortemente influenciadas pelo capitalismo. Este período estende-se de meados do século XIX até 
meados do século XX, quando, após a Segunda Guerra Mundial, o mundo experimenta uma mudança de 
paradigmas. Segundo Lyotard, inicia-se a pós-modernidade, período marcado pela ausência de 
metanarrativas, a partir do qual não há mais nenhum discurso capaz de explicar satisfatoriamente as 
complexas relações sociais. Lipovetsky, por sua vez, chama o período de hipermodernidade, pois acredita que 
os paradigmas da modernidade se acentuam, sobretudo o narcisismo e a efemeridade das mercadorias e das 
relações humanas. Bauman chama o período de modernidade líquida, indicando que os paradigmas 
modernos, sólidos, liquefazem-se em um mundo marcado pela superfluidade e pelas incertezas.  
 
Palavras-chave: Modernidade. Pós-modernidade. Hipermodernidade. Modernidade 

líquida. 

 

1 INTRODUÇÃO 

  Pensar o momento em que vivemos sempre gera dificuldades, posto que não temos 

o distanciamento necessário para analisá-lo de modo objetivo. Além disso, somos 

bombardeados por um sem número de informações, as quais apontam diferentes caminhos 

que as interpretam. Ao contrário do que ocorre com o passado, em relação ao qual 

selecionamos eventos, o presente se apresenta com toda a sua complexidade. 
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Para explicar a contemporaneidade, muitos autores utilizam uma variada 

terminologia. Seus obejtivos, além de caracterizar o período e compreendê-lo, é organizar 

o caos, isto é, mostrar caminhos que nos permitam interpretar o mundo. Nesse sentido, 

compreender essas diversas teorias, confrontando-as para conhecer suas semelhanças e 

diferenças, é importante para sabermos nos posicionar em relação ao presente.  

Posto que as definições são temporárias e limitadoras, há quem pense ser inútil 

despender esforços em criá-las. Entretanto, sem elas sentimo-nos à deriva. Nossa 

característica humana, reféns que somos da linguagem, que nos distingue, impõe-nos 

nomear tudo e a tudo definir. A nomenclatura que procura estabelecer uma espécie de 

rótulo dentro do qual se possa colocar o período contemporâneo apresenta três propostas 

fundamentais. Se o período anterior é unanimemente chamado de moderno, o atual recebe 

nomes ligados a este, porém com cargas etimológicas bem distintas: pós-modernidade, 

hipermodernidade, modernidade líquida. Dos três, o mais ventilado na mídia e nos textos 

teóricos é o primeiro, e, mesmo os autores que cunharam os outros dois, por vezes optam 

pela utilização da expressão pós-modernidade.  

Isso posto, percebe-se que, para compreender a contemporaneidade, faz-se 

primeiro necessário entender o que a modernidade significa, visto que seus sinônimos 

trazem embutido o termo modernidade. Discutiremos abaixo as concepções de autores com 

diferentes perspectivas, procurando pautar nossa análise na pluralidade de pontos de vista 

sobre o tema ao mesmo tempo que procuraremos apontar suas semelhanças fundamentais.  

Os objetivos deste artigo incluem entender as especificidades teóricas do 

momento histórico atual, explicar as diferenças conceituais existentes entre as teorias 

pesquisadas, compreender as justificativas teóricas que embasam a argumentação de cada 

teórico, verificar quais as correspondências entre as teorias e os exemplos da realidade 

objetiva utilizados para justificá-las, sintetizar os conceitos sobre a contemporaneidade a 

fim de visualizar o que têm em comum e quais suas diferenças. 

O trabalho consistirá na leitura e análise de referencial teórico. Serão analisados 

textos dos seguintes autores que se debruçaram sobre o tema da modernidade: Marx e 

Hobsbawm. Os autores que pensam sobre a contemporaneidade que serão estudados neste 

trabalho são os seguintes: Lyotard, Lipovetsky e Bauman. A escolha dos referidos autores 

ocorreu tendo em vista que, na perspectiva do autor deste artigo, as obras destes 
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pensadores obtiveram grande ressonância em relação ao tema desta pesquisa. Outros 

teóricos contribuíram para as discussões acerca da modernidade e da pós-modernidade, 

como Foucault, Jameson, Derrida, Deleuze. Porém, para os objetivos desta pesquisa e para 

os limites deste artigo, optou-se por delimitar o trabalho considerando os nomes acima 

citados. 

 2 A MODERNIDADE 

Muitas teorias debruçaram-se, e ainda o fazem, sobre o tema da modernidade. 

Entre os desafios, encontra-se a dificuldade de situar o período cronologicamente. Para os 

objetivos propostos neste trabalho, a modernidade inicia em 1848 e encerra-se um século 

depois, após a Segunda Guerra Mundial.  

Em relação a esse período, creio que, independentemente do posicionamento 

ideológico, é forçoso aceitar a hipótese de que o capital foi o principal agente de 

transformação da sociedade no século XIX, período que Hobsbawm (2009) chamou de “A 

era do capital”. Foi o capital que, nessa época, dominou a sociedade ocidental, 

transformando a economia, as relações sociais e a política, influenciando, deste modo, 

mudanças em todos os demais microcosmos da sociedade (escolas, hospitais, famílias). Em 

função das necessidades do capital, surgem os estados nacionais tal como os conhecemos, 

a organização política democrática desvinculada do poder soberano do rei, bem como, 

principalmente, a constante revolução dos meios de produção. Segundo Marx, este é um 

dos principais fundamentos do capital: 
A burguesia não pode existir sem revolucionar continuamente os 
instrumentos de produção e, por conseguinte, as relações de produção, 
portanto todo o conjunto das relações sociais. A conservação inalterada 
do antigo modo de produção era, ao contrário, a primeira condição de 
existência de todas as classes industriais anteriores. A contínua revolução 
da produção, o abalo constante de todas as condições sociais, a incerteza 
e a agitação eternas distinguem a época burguesa de todas as precedentes. 
Todas as relações fixas e cristalizadas, com seu séquito de crenças e 
opiniões tornadas veneráveis pelo tempo, são dissolvidas, e as novas 
envelhecem antes mesmo de se consolidarem. Tudo o que é sólido e 
estável se volatiliza [...] (2001, p. 48) 

A modernidade, portanto, ao surgir no bojo do domínio do capital sobre a 

sociedade, exige a constante revolução da sociedade para garantir sua sobrevivência. Logo, 

um dos paradigmas da modernidade é a fluidez, a transitoriedade de todas as coisas. Essa 

característica leva a algumas destituições: destitui-se o rei, a ingerência de Deus sobre os 

destinos do homem e do universo, o poder da tradição. A modernidade inaugura um mundo 
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marcado por rupturas e descontinuidades, onde a única certeza é a mudança constante dos 

valores, das tradições, dos sistemas de trabalho e, de modo geral, da sociedade como um 

todo. 

Marx afirma que, nas sociedades industriais anteriores, e pode-se pensar isso 

também para o feudalismo, a condição de existência era a conservação do modo de 

produção, enquanto no capitalismo, a condição passa a ser a contínua revolução. Se antes o 

tempo tornava as crenças e opiniões veneráveis, a modernidade as dissolve e envelhece 

antes mesmo de se consolidarem. Repare que esse conceito, presente na obra de Marx, 

poderia ter sido escrito por Zygmunt Bauman, para quem a contemporaneidade liquefaz 

todas as certezas e relações sociais. Marx antecipa o sociólogo polonês ao dizer que “tudo 

que é sólido e estável se volatiliza” (2001, p. 48). Porém, Marx refere-se à modernidade; 

Bauman, à pós-modernidade. Qual é, então, a diferença? 

 

 3 A PÓS-MODERNIDADE 

Há várias diferenças na posição teórica de Marx e Bauman. Para começar, 

conforme Bauman (1998, p. 121), “o mundo pós-moderno é qualquer coisa, menos imóvel 

– tudo, nesse mundo, está em movimento. Mas os movimentos parecem aleatórios, 

dispersos e destituídos de direção”, ao contrário do que ocorria na modernidade, quando 

todas as mudanças apontavam para o caminho do progresso. Os modernos acreditavam que 

a história seguia um curso que conduzia a humanidade para algum lugar, de acordo com 

uma certa evolução da sociedade. Esse pensamento garantiu o surgimento e a consolidação 

de teorias como o Darwinismo, o Positivismo e o Socialismo, as quais, sob perspectivas 

muito diversas, acreditavam na evolução da sociedade e, consequentemente, do 

pensamento humano.  

Bauman chamou a atenção em vários livros para a liquefação que a 

contemporaneidade impôs a nossas certezas e relações sociais. O autor acredita que a 

sociedade contemporânea é marcada pela fluidez e pela perda de certas noções outrora 

vistas como “sólidas”. Entre elas, Bauman destaca o amor e a amizade, sentimentos que na 

era da hiperconectividade tornam-se extremamente efêmeros, bem como todos os valores e 

códigos morais. Isso gera, conforme suas palavras (1998, p. 32), a sensação de que “O 

mundo pós-moderno está-se preparando para a vida sob uma condição de incerteza que é 
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permanente e irredutível”. Por causa dessa fluidez extrema, Bauman cunhou o termo 

modernidade líquida, o qual prefere, em alguns de seus livros, em substituição ao termo 

pós-modernidade.  

 Lyotard foi um dos primeiros teóricos a tentar definir a pós-modernidade. Para ele, 

o cenário pós-moderno é essencialmente cibernético-informático e informacional e a 

condição pós-moderna é caracterizada pela incredulidade em relação aos metarrelatos. 

Estes continuam existindo, lutando por poder, mas a crença em sua validade recrudesce 

substancialmente.  Conforme suas palavras (2004, p. 31), na pós-modernidade, cujo início 

ele vislumbra a partir da década de 1950, houve uma “atomização do social em flexíveis 

redes de jogos de linguagem”. Esta ausência de grandes relatos, isto é, de discursos 

capazes de convencer acerca de ideias complexas, minimizando a força de vozes 

dissonantes, marcaria o “declínio do poder unificador e legitimador dos grandes relatos da 

especulação e da emancipação” (id., p. 69). Além disso, a lógica pós-moderna não se pauta, 

segundo ele, pela lógica do que é verdadeiro ou falso, dado que estas noções não seriam 

mais possíveis, mas pela ideia do útil. Não importa, portanto, na pós-modernidade, saber o 

que é verdadeiro, mas o que é útil, e, mais do que isso, o que é útil para satisfazer os 

interesses pessoais do indivíduo. 

A modernidade, conforme Marx, está centrada na produção capitalista, e é a lógica 

da produção que interfere nos demais microcosmos da sociedade. É para garantir a 

produção capitalista e a consequente extração da mais-valia que são feitas as leis, e é para 

assegurar a produção que as escolas organizam-se de determinada maneira, a polícia age de 

certa forma etc. Bauman, por outro lado, enxerga que, na modernidade líquida surgida após 

a Segunda Guerra Mundial, ocorre um deslocamento: a centralidade deixa de estar na 

produção das mercadorias, e passa para o consumo. Nessa nova configuração social, o que 

rege a sociedade não é o modo como as mercadorias são produzidas, a lógica do capital 

não se concentra na exploração do trabalho; o que rege a sociedade é o consumo das 

mercadorias. 

Lyotard, por outro lado, situa a centralidade das relações sociais na linguagem. 

Sua interpretação do mundo como um mosaico de discursos descentralizados, a despeito da 

globalização econômica, propõe a ausência de um centro irradiador de sentido. Portanto, 

para Lyotard, não há nada que funcione como determinante, em última instância, da 
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dinâmica social. 

Esse deslocamento gera uma mudança completa na configuração social. A 

modernidade, por exemplo, para garantir a exploração do trabalho, dependia da imposição 

de uma disciplina rígida, operando sobre os corpos dos indivíduos no intuito de 

automatizar seus movimentos e, consequentemente, enquadrar seu modo de pensar. O bem-

estar dos indivíduos (proletários) não era prioritário, o que mais importava era sua 

segurança, e esta dependia do sacrifício de sua liberdade individual em favor da aceitação 

de regras disciplinares que conferiam à sociedade uma certa coesão, um sentimento de 

pertencimento ao grupo, mediante o qual gerava a segurança, tanto num sentido amplo 

(segurança social) como num sentido restrito (sentir-se emocionalmente seguro).  

A nova lógica social rompe esses laços e estabelece que o bem-estar do indivíduo 

é prioritário e surge exatamente do contrário: o ser precisa libertar-se da opressão do grupo, 

da ingerência disciplinar de seu corpo, em favor de sua autonomia e de suas 

idiossincrasias, ou seja, o indivíduo abre mão da segurança da coletividade e passa a operar 

no terreno inseguro, e até certo ponto solitário, de sua condição de criatura eminentemente 

individual, e não mais eminentemente social. O cidadão (pessoa que faz parte a um 

coletivo, sobretudo à ideia generalista de nação) perde a batalha para o indivíduo (pessoa 

cuja identidade não adere a ideais generalistas), e a vitória deste consolida-se à medida que 

a pós-modernidade lança mais profundamente suas raízes.  

Essa nova configuração social, de um grupo de indivíduos para indivíduos 

isolados que convivem em grupos, gera mudanças em diferentes planos. Os Estados 

nacionais, por exemplo, têm sua lógica abalada, pois o sentimento de pertencimento das 

pessoas à nação diminui a ponto de não existir. É graças a esse recrudescimento que o 

indivíduo pós-moderno vê com naturalidade o seu trânsito entre diferentes países ou 

regiões no interior destes. A partir daí, a facilitação dos intercâmbios internacionais surge 

não somente como oportunidade para os países atraírem consumidores, mas como 

necessidade imposta pela nova dinâmica social. O ponto crítico reside no separatismo, 

pois, enquanto a modernidade buscava agregar territórios para a formação dos estados 

nacionais, a pós-modernidade enfrenta a divisão desses territórios em novas nações. 

A identidade das pessoas, por sua vez, se liquefaz. As famílias subitamente 

diminuem e, praticamente de uma geração para outra, o número de filhos cai 
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drasticamente. Os homens e mulheres com sessenta anos de hoje cresceram cercados de 

irmãos. Tiveram, por sua vez, dois ou, no máximo, três filhos, os quais, cada um, ou não 

pretende ter filho algum ou tem um filho único e não deseja ter outro. As famílias, à noite, 

reuniam-se e faziam, grosso modo, a mesma coisa que todas as outras. O conteúdo das 

escolas, o sermão dos padres e pastores, os livros e as conversas iam pouco a pouco 

moldando os modos de pensar e a visão que as pessoas tinham do mundo. E esses modos 

de pensar e essas visões de mundo constituíam, até certo ponto, grandes grupos dentro dos 

quais inscrevia-se uma multidão de cidadãos.  

A pós-modernidade fratura todos os microcosmos sociais e estimula no indivíduo 

a apropriação solitária dos bens de consumo. Assim, a família não se reúne, ocupando cada 

membro um dos cômodos da casa e, neles, fazendo uso da tecnologia para fruir seu tempo 

ocioso, o qual, por sua vez, não ocorre necessariamente no mesmo horário dos demais 

membros da família. Os programas assistidos na televisão não são os mesmos, nem a 

televisão é o aparelho hegemônico, sendo substituído por equipamentos móveis, como 

laptops, celulares e tablets. Essa pulverização do que é assistido, em contrapartida, limita 

os interesses comuns dos membros da família, diminui suas possibilidades de diálogo e, 

consequentemente, isola-os cada vez mais.  

Essa característica levou Lipovetsky (1989) a caracterizar a sociedade surgida 

após a Segunda Guerra Mundial como uma sociedade narcísica, cunhando o termo 

aparentemente contraditório “narcisismo coletivo”: “os indivíduos reúnem-se porque são 

semelhantes, porque se encontram directamente sensibilizados pelos mesmos objectivos 

existenciais” (1989, p. 15). Segundo ele (1989, p. 104), “O neo-narcisismo define-se pela 

desunificação, pela fragmentação da personalidade, a sua lei é a coexistência pacífica dos 

contrários”.  

Lipovetsky (1989, p. 48) explica que a diferença entre a modernidade e a pós-

modernidade reside no fato de que a primeira “se identifica com o espírito de empresa, 

com a esperança futurista”, enquanto a segunda caracteriza-se pela “indiferença histórica”. 

Logo, a modernidade acredita no progresso e num sentido para a história, enquanto para a 

pós-modernidade os destinos da humanidade são indiferentes, pois a humanidade, pensada 

como algo coletivo, e a história, entendida como algo totalizante, são suplantadas pelo 

indivíduo, incapaz de concentrar-se em nada que não seja sua própria existência particular 
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e efêmera. 

A fim de sinalizar seu posicionamento teórico em relação à contemporaneidade, 

Lipovetsky prefere, em muitos de seus livros, o termo hipermodernidade. Com esse 

vocábulo, o que ele propõe não é que estejamos vivendo um período posterior à 

modernidade, fundamentado em novas bases epistemológicas, e sim que a 

contemporaneidade seja um aprofundamento das características modernas, uma 

exacerbação de sua lógica. E, para ele, a modernidade foi a era que inventou o 

egocentrismo, o qual encontra sua forma mais profunda no narcisismo da 

hipermodernidade. 

Das reflexões de Lipovetsky, além do narcisismo coletivo, deve-se destacar a ideia 

de que a hipermodernidade seja a era da tela onipresente, isto porque dependeríamos de 

telas e aparelhos digitais para quase tudo e estaríamos cercados por elas o tempo todo. Os 

exemplos que confirmam essa interpretação são vários, como podemos ver no uso de 

aparelhos eletrônicas nos diversos níveis da educação, sobretudo no ensino superior na 

modalidade a distância. Além disso, nosso cotidiano é invadido pela onipresença da tela, 

em transações bancárias, compras pela internet, comunicação instantânea pelas redes 

sociais, leitura de livros em telas. As pessoas religiosas, por sua vez, assistem a cultos e a 

missas pela televisão.  

Lipovetsky situa o contemporâneo como a época em que os indivíduos centram 

seus esforços naquilo que lhes dá prazer, reúnem-se com pessoas semelhantes, rejeitando o 

impacto do diferente, o qual é aceito, contanto que se mantenha a distância. As ideias 

universais, ou metanarrativas como chamou Lyotard, se retraem para dar lugar a 

particularismos. No entanto, Lipovetsky (2004) enxerga na pós-modernidade um aspecto 

paradoxal: apesar de os indivíduos serem narcisistas e hedonistas, nunca houve tantas 

pessoas ajudando outras, envolvendo-se voluntariamente em projetos assistenciais e 

organizações não governamentais. O autor interpreta essa solidariedade pós-moderna não 

como uma contradição, explicando que as pessoas envolvem-se nessas atividades por 

sentirem que isso satisfaz seus desejos individuais e lhes fornece prazer. Segundo ele, 

(2004, p. 33), “É verdade que a cultura do sacrifício, da devoção e da culpabilidade está 

deslegitimada, mas, ao mesmo tempo, o individualismo não significa o naufrágio do 

espírito de responsabilidade e de solidariedade. O fenômeno do voluntarismo é uma prova 
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disso.”  

  
CONCLUSÃO 

As diferentes formas de nomear a contemporaneidade são o resultado das especificidades 

nos pontos de vista dos autores acerca do período moderno. Faz-se notar, contudo, que, 

independentemente da orientação ideológica, todos adotam o elemento “modernidade” em 

suas nomenclaturas. O prefixo “pós” indica não somente uma ideia de temporalidade, 

como também de superação dos paradigmas modernos, de algo que foi “além”, enquanto o 

termo “hiper” sinaliza que não houve uma mudança, mas um exacerbamento das 

características modernas. A expressão “modernidade líquida”, por sua vez, opõe-se à ideia 

de que a modernidade apresentava referências sólidas para a vida em sociedade: disciplina, 

segurança, nações etc. Estes paradigmas modernos, na contemporaneidade, segundo 

Bauman, dissolvem-se, perdendo sua força, isto é, liquefazem-se. Além disso, o período 

em que vivemos sofre constantemente mudanças paradigmáticas, sendo, portanto, volátil, 

como devem ser flexíveis os indivíduos que vivem nessa sociedade. Tal como os líquidos, 

cuja forma se adapta ao espaço em que são colocados, também os seres humanos devem 

estar dispostos a se adaptarem às mudanças sociais, sob pena de serem excluídos.  

 As diferentes demoninações dadas ao período contemporâneo indica que os 

autores, ao empregarem essas diferentes terminologias, pensam a contemporaneidade 

segundo paradigmas diversos. No entanto, há entre todos eles pontos em comum que 

merecem ser destacados. 

 Em primeiro lugar, todos defendem a tese de que o período em que vivemos é 

diferente do moderno, e que uma de suas principais características é a superfluidade, isto é, 

na pós-modernidade o ritmo das mudanças é mais acelerado do que aquele experimentado 

pelos modernos. Além disso, a contemporaneidade é marcada pela ausência de certezas 

(em consequência sobretudo do fim da crença em discursos totalizantes), aumento na 

velocidade das transformações sociais, deslocamento da produção para o consumo, 

narcisismo, sacrifício da segurança em prol da liberdade. Tudo isso gera uma sociedade em 

constante tensão, onde as lutas não se dão mais entre classes sociais, mas entre uma 

pluralidade quase infinita de microcosmos, os quais travam batalhas discursivas diárias.  

 É nesse cenário fluido, em constante mudança, que cada um de nós precisa viver, 
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optando ora por adaptar-se, ora por transformá-lo. O futuro saberá explicar-nos melhor por 

ter o distanciamento que nos falta, e, além de nos explicar, fará o julgamento de nossos 

atos e omissões. Cabe, a cada um de nós, decidir até que ponto devemos ser um líquido 

moldado pelo seu recipiente (um indivíduo influenciado pela sociedade) e em que ponto 

devemos enrijecer para transformar o copo que nos molda e nos projetarmos, assim, como 

um cidadão disposto a lutar pela transformação da sociedade. 
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