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[Joaquín Salvador Lavado(Quino)] 

 

"A principal meta da educação é criar homens que sejam 

capazes de fazer coisas novas, não simplesmente repetir o que 

outras gerações já fizeram. Homens que sejam criadores, 

inventores, descobridores. A segunda meta da educação é formar 

mentes que estejam em condições de criticar, verificar e não 

aceitar tudo que a elas se propõe."  

  (Jean Piaget)  
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RESUMO 

O quadro educacional brasileiro em sua trajetória enfrentou problemas e situações adversas, 

dentre elas a exclusão das pessoas que não tinham a oportunidade de estar na escola. Porém 

uma exclusão que vem caminhando junto com o avanço da sociedade é a exclusão social das 

pessoas que foram incluídas, ou seja, a exclusão daqueles que hoje podem estar na escola, 

porém a escola ainda não se adaptou as suas necessidades. Para solucionar determinados 

problemas na educação, algumas reformas curriculares e educacionais foram desenvolvidas, a 

Lei de Diretrizes e Bases, os Parâmetros Curriculares Nacionais e as Orientações Curriculares 

Nacionais são alguns exemplos. Tais documentos foram criados para  quando nos 

perguntarmos ou formos questionados o que, para que e por que ensinamos Química a 

resposta seja: para a construção de cidadãos participativos e capazes de transformar a 

sociedade. Sendo assim, é importante que a educação tome um caráter mais político de forma 

que a cidadania seja acompanhada da participação, consciência, criticidade e compromisso 

social. O papel docente dentro dessa perspectiva é fundamental, uma vez que o professor é 

tido como mediador do processo de ensino/aprendizagem. O modo que o professor conduz 

sua aula pode fazer com que a dialogicidade, a motivação e a curiosidade estejam presentes 

em sua aula, caso contrário, certamente os alunos irão vivenciar um processo de exclusão 

social, uma vez que ele passa a ser somente o receptor de conteúdos, passivo e neutro. Um 

fator preocupante é que algo que abriga a sociedade por muito tempo passa a ser uma forma 

de exclusão, a padronização como monopólio radical. A padronização nada mais é que a 

negação à diversidade dos alunos é a obrigação de ser igual dentro de uma sociedade onde a 

diferença se acentua. A exclusão social na escola se fortalece cada vez mais por não receber a 

devida atenção, por isso acredito que estudá-la é importante para que esses alunos sejam 

cidadãos capazes de participar nas questões sociais de forma direta e correta. 

 

Palavras-chave: exclusão social, exclusão escolar, aluno, professor e educação.  
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INTRODUÇÃO 

 É comum ouvir falar em problemas sobre a educação brasileira, seja em conversas 

informais, com quem convive diretamente com eles, e/ou pelos meios de comunicação em 

massa, porém um desses problemas não tem recebido a importância devida, a exclusão no 

ensino de Química, tema que dissertarei ao longo deste trabalho. 

O processo de inclusão, nos dias de hoje, está bastante difundido e comentado, mas o 

que é a inclusão que ocorre no ensino?  

Incluir, de um modo geral, é propiciar as pessoas, que no passado não tinham a 

oportunidade de estar na escola, uma educação de qualidade. O ensino, que é dito inclusivo 

“deve assumir de educar cada estudante, contemplando a pedagogia da diversidade, pois todos 

os alunos deverão estar dentro da escola regular, independente de sua origem social, étnica ou 

linguística”. (LACERDA, 2006, p. 167) 

Antes de ter contato com o processo de exclusão que ocorre no ensino, 

especificamente no ensino de Química, tive e ainda tenho um grande interesse em estudar e 

analisar a chamada educação inclusiva. Porém, observando esse processo de inclusão, da 

universalização do ensino, optei por desenvolver uma pesquisa sobre a exclusão daqueles que 

já estão incluídos.  

Como a escolarização é colocada como sinônimo de um futuro social e profissional 

estáveis, muitas vezes, para os alunos incluídos a escola não acompanha seus anseios, com 

isso presenciamos a chamada exclusão (Tunes, 2007). Nas palavras de Tunes (2007) “Há, 

assim, na sociedade, de um lado, o movimento pela inclusão e a obrigatoriedade de 

escolarização definida em lei; do outro, há a escola promovendo os mecanismos excludentes 

socialmente aceitos e historicamente perpetuados. A inclusão, seja escolar ou de qualquer 

outra ordem, está, pois, imersa na lógica da exclusão.”(p.16) 

Não que a inclusão seja um problema, mas incluir sem adequar a escola para receber 

alunos que possuem uma diversidade em seu perfil além de uma diversidade social e cultural 

faz com que haja a exclusão dos incluídos. O ambiente escolar é o reflexo da boa interação 

das pessoas que compõe e fazem a escola, é o lugar “em que os sujeitos em interação possam 
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trazer para a relação suas singularidades e encontrar meios para ampliar constantemente seus 

saberes”.
1
 (Esteban, 2004,p. 172 apud Zanon e Maldaner, 2010, p.104) 

Acredito que a escola, ao  incluir pessoas, deve tentar incluir a diversidade, pois somos 

diferentes, aprendemos de maneira diferente, reagimos a certas situações de modos diversos, e 

se a escola é o lugar apropriado para receber pessoas com realidades diferentes, antes deve 

estar aberta a preparar-se para receber tal diferença. Tunes (2007) coloca que: 

“O desafio não é tentar incluir os excluídos, mas sim incluir a 

diversidade como condição humana. O desafio é incluir, na sociedade, o 

enfoque na aprendizagem individual e não na soberania do ensino 

imposto, competitivo, classificatório e padronizador. Estamos perdendo 

tempo com a inclusão dos “diferentes” dentro da fabricação de “iguais”. 

(p.22)  

No ensino de Química, observa-se que a relação entre essa ciência e a situação 

sociocultural dos alunos não é evidente e não se efetiva, uma vez que alguns questionamentos 

não são feitos e nem respondidos, tais como: 

...por que e para que é importante que todo cidadão aprenda/saiba 
química? Como são mobilizados e usados fora da escola os conhecimentos 

aprendidos em aulas de Química? Qual a relevância de tais conhecimentos nos 

contextos de vida socioambientais? Como os professores percebem o 
significado dos aprendizados específicos de Química? Como a escola e os 

professores lidam com a diversidade de estudantes presentes em uma mesma 

sala de aula? Tal diversidade é levada em conta na organização das interações 
nas aulas? O que fazer com o ensino tradicional ainda prevalente em contexto 

escolar? (Zanon e Maldaner, 2010, p. 105) 

Estas questões quando não são feitas e nem respondidas pode parecer que o aluno não 

sabe o que está fazendo em uma aula de química. A química ensinada na escola nada tem a 

ver com suas vidas fora dela, porque o aspecto sociocultural que deve ser abordado 

juntamente com as informações químicas não faz parte da aula. 

Logo, o objetivo principal desse trabalho é apontar e analisar o processo de exclusão 

social que ocorre no ensino de Química e porque ele ocorre, refletindo sobre fatores que 

podem tornar o ensino de Química uma prática de exclusão. Será que a escola que “nasceu” 

para receber pessoas e assim poder oferecer oportunidades para que elas cresçam se tornem 

cidadãos críticos e pensantes, hoje “incorpora com tranqüilidade a tarefa de selecionar as 

pessoas a partir de critérios inflexíveis de desempenho, negando assim a pluralidade de 

saberes, culturas e realidades sociais”? (Colello, 2001) 

                                                
1 ESTEBAN, M. T. Diferença e (des) igualdade no cotidiano escolar. In: MOREIRA, A. F. B.; PACHECO, J. 

A.; GARCIA, R. L. (Orgs). Currículo: pensar, sentir e diferir. Rio de Janeiro: DP&A Ed. 2004.  
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Para responder a essa pergunta e a outras recorri a referenciais teóricos sobre temas 

como: universalização do ensino, interdisciplinaridade, contextualização, exclusão/inclusão 

das pessoas no ensino regular, o papel da escola e a prática docente, uma vez que “a inclusão 

bem-sucedida não acontece automaticamente, a atitude  da escola como um todo é um fator 

significativo nesse processo”. (Ferreira, 2009, p. 4). 

Para obter um trabalho mais completo aponto e analiso situações de sala de aula, a 

partir de depoimentos de estagiários, que se forem problematizados (FREIRE, 1996) 

demonstram o processo exclusivo socialmente aceito tal como apontado por Tunes (p.16) 
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CAPÍTULO 1 

A EXCLUSÃO SOCIAL NA EDUCAÇÃO 

1.1 Exclusão social: uma herança Ibérica 

De acordo com Penin (2001), durante muitos milênios o mundo se viu guiado pela 

oralidade, ou seja, a comunicação entre os povos, e consequentemente o acesso ao “saber 

sistemático” (p.34), se deu através da fala. Tempos depois, foi conhecida uma nova forma de 

acesso a esse saber, a grafia, porém o nascer do “saber de base gráfica” (p.35) veio 

acompanhado de uma descriminação social aparente. Desde a antiguidade a cultura de um 

povo reflete diretamente no seu modo de agir e pensar, e a partir do momento que as pessoas 

tiveram contato com a escrita sua cultura sofreu modificações, atingindo não somente povos 

que dominaram essa técnica, mas sim a sociedade como um todo. 

Quando coloco que a escrita veio acompanhada de uma descriminação social, quero 

inferir que poucos tiveram a oportunidade de usufruir dessa prática, apenas pessoas elitizadas 

conseguiam entendê-la, utilizá-la e dominá-la. Penin (2001) afirma que “... do seu 

aparecimento até o século XVIII, só as elites usufruíram o  prazer desse saber. O 

conhecimento elaborado deveria ser restrito a poucos”. 

Aqui no Brasil, o processo educacional se deu de forma lenta, isso porque fomos 

colonizados por uma parte européia que teve um desenvolvimento educacional e 

modernizador inferior ao que viveu a Europa do Norte. Portugal, assim como os países que 

pertenceram a Europa Ibérica, no século 19, mantinha metade da população analfabeta, essa 

situação só veio mudar no século seguinte. Disso podemos dizer que a situação que o Brasil 

enfrentou e enfrenta foi uma herança ibérica (PENIN, 2001). Atualmente, no Brasil, ainda 

existem quadros de analfabetismo na população, porém a maioria dela está na escola. Mas 

será que essa escola está preparada para receber uma população sem tradição familiar de 

escolaridade? Será que escola que antigamente era excludente hoje já é capaz de oferecer um 

ensino não seletivo? 
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Muitos estudos e pesquisas giram em torno desse tema, a exclusão social dentro da 

educação. Sabe-se que no século XVIII a educação era para a elite, hoje ela foi estendida para 

a população em geral, porém uma educação de qualidade ainda continua sendo para poucos. 

 Como coloca Zanon e Maldaner (2010) “ a educação de todas as crianças na escola 

foi um grande avanço conquistado pelo país, contudo a universalização do acesso sem as 

adequações nos currículos escolares incorre na exclusão social de quem está incluído...” (p. 

104), ou seja, a qualidade da educação está diretamente relacionada com a adequação dos 

currículos escolares. 

1.2 A exclusão social como conseqüência de políticas econômicas 

A sociedade cada vez mais vem se modernizando e se reinventando, porém durante 

essa caminhada ela traz consigo uma aparente e marcante exclusão de pessoas que tentam se 

inserir em seu contexto de modernização, mais que uma inserção, elas tentam sobreviver a 

essa modernização. 

Contudo, essa exclusão social deve-se as políticas econômicas que se constituem no 

país e deixam marcas importantes em sua história social. O projeto neoliberal é um exemplo 

de política que se constitui hegemônica na sociedade e que junto a si carrega uma 

desigualdade social, no qual os países pobres estão cada vez mais pobres e desiguais. 

Na década de 1970, além de uma mudança efetiva na política econômica dos países 

capitalistas também ocorreu uma mudança na lógica que norteia o senso comum, mais aberto, 

agora, às idéias de livre-mercado. E nessa lógica se assinala o momento em que “deixa-se de 

proteger pessoas e passa-se a proteger mercados e recursos de interesse da produção” 

(TUNES,2001,p.17), no qual muitos não fazem parte desses mercados, se tornando assim os 

excluídos dentro de uma sociedade que predomina a discriminação racial, social, pode-se 

dizer até, a discriminação global. 

Para Tunes (2007) segundo Escorel(1998)
2
, excluídos é o termo utilizado para rotular 

aqueles que não se encaixam em um perfil social imposto e aceito pelos tidos como 

socialmente “bem sucedidos”, são pessoas que não encontraram nenhum lugar social, não 

pertencem a nenhum topo social, possuem uma existência limitada à sobrevivência singular e 

diária.  

                                                
2 ESCOREL, Sarah. Vidas ao léu: uma etnografia da exclusão social. Tese de Doutorado, 

Departamento de Sociologia, Universidade de Brasília, Brasília, 1998. 



12 

 

 

Ou seja, os excluídos não se encaixam nos padrões, “...por alguma razão não 

conseguiram atingir o que já estava pronto e estipulado como sucesso.” (TUNES, 2007, p.22) 

1.3 A exclusão escolar no contexto da exclusão social 

Para Tunes (2007) estudar a exclusão social que ocorre na escola é possível uma vez 

que a escola e a sociedade não se encontram separadas, de acordo com suas palavras:  

“a vida não pára e perde as suas referências dentro do espaço 

escolar; muito pelo contrário, a escola é sociedade. Os alunos, 

professores e funcionários trazem suas histórias marcadas e ancoradas 

em relações vividas nos diversos âmbitos sociais. Um professor não 

pára de ser um homem comum só porque está assumindo a posição de 

educador. [...]É claro que as situações didáticas são em sua maioria 

artificiais; entretanto, os seus atores são verdadeiros e trazem na sua 

interpretação suas idéias, necessidades e valores.” (p.19) 

Quando se analisa a escola separadamente da sociedade somos remetidos à idéia de 

que a exclusão quando ocorre no meio escolar é a responsável pela exclusão ocorrida na 

sociedade, partindo desse ponto pode-se concluir que:  a exclusão social ocorre por um quadro 

educacional mal sucedido, logo a ascensão social também é conseqüência de um quadro 

educacional bem sucedido, mas pergunto-lhes, quantos “desempregados escolarizados” 

(TUNES, 2007, p.20) a sociedade abriga? Muitos, eu diria, ou seja, separar escola e sociedade 

“significa criar mundos alienados, pois fazemos parte de um emaranhado de influências que 

se estabelecem e se rompem no decorrer dos momentos vividos.” (TUNES, 2007, p.20). 

Enganam-se quem pensa que as políticas econômicas nada têm haver com a educação, 

essa exclusão social produzida por de décadas é refletida no processo educacional de maneira 

bastante acentuada, na qual uma educação de qualidade está  associada aos princípios de 

produtividade e rentabilidade, introduzindo nas escolas a idéia de concorrência. O aluno 

exemplar é aquele preparado para se inserir (ou ser inserido) no mercado de trabalho, já 

aqueles que não alcançam esse “status” dentro da sociedade, o de trabalhador bem sucedido, 

se colocará dentro do chamado grupo dos excluídos. 

Tunes (2007) explica esse fato com o chamado monopólio radical, que é “... aquele 

que limita ou reduz a liberdade do homem.” (p. 18), no qual o padrão é um monopólio que 

exclui aqueles que não o segue ou não consegue alcançá-lo. Sendo assim, “O sistema 

educacional está organizado para excluir os que não têm a possibilidade de atingir o que foi 
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estabelecido. A padronização é uma forma de afirmação da normalidade e negação da 

diversidade.” (TUNES, 2007, p.21) 

A escola também pode ser considerada como um monopólio radical, no qual “Não 

freqüentar uma escola é como não existir socialmente.” (TUNES, 2007, p.22), ou seja, tem-se 

a ilusão de que aqueles fora da escola  não pertencem à sociedade porque já estão fadados a 

falta de sucesso (profissional, pessoal), esses não poderão ter um futuro promissor, pois lhe 

falta o saber escolar, o saber que necessitamos para termos a ilusão de que sabemos algo, “o  

homem tem cada vez menos chance de fazer as suas coisas e necessita do saber escolarizado 

para satisfazer as necessidades que estão dependentes das ferramentas industrializadas.” 

(TUNES, 2007, p.19) 

1.4 As políticas pedagógicas e um ensino de qualidade 

As Orientações Curriculares para o Ensino Médio
3
 (OCNEM), também dissertam 

sobre a qualidade do ensino oferecido nas instituições escolares. Colocam que a “qualidade da 

escola é condição essencial de inclusão e democratização das oportunidades no Brasil, e o 

desafio de oferecer uma educação básica de qualidade para a inserção do aluno, o 

desenvolvimento do país e a consolidação da cidadania é tarefa de todos”. 

A situação da educação básica exigia e exige algumas reformas para que a escola, que 

é dita para todos, seja realmente uma escola inclusiva tanto no aspecto quantitativo quanto no 

qualitativo, para isso foram desenvolvidas políticas pedagógicas; a promulgação da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional
4
 (Brasil, 1996) foi um marco para a educação, esta 

coloca que a principal finalidade do processo educativo é a cidadania, além de compromisso 

                                                
3 As Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCNEM) foram elaboradas a partir de ampla 

discussão com as equipes técnicas dos Sistemas Estaduais de Educação, professores e alunos da rede 

pública e representantes da comunidade acadêmica. O objetivo do OCNEM é contribuir para o diálogo 

entre professor e escola sobre a prática docente. (OCNEM,2006) 
 
4 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) define e regulariza o sistema de educação brasileiro 

com base nos princípios presentes na constituição. Foi citada pela primeira vez na Constituição de 
1934. A primeira LDB foi criada em 1961, seguida por uma versão em 1971, que vigorou até a 

promulgação da mais recente em 1996. Disponível em 

<http://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_de_Diretrizes_e_Bases_da_Educa%C3%A7%C3%A3o_Nacional> 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_de_Diretrizes_e_Bases_da_Educa%C3%A7%C3%A3o_Nacional
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social, o que também é enfatizado nos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino 

Médio
5
 (PCNEM).  

Foi a partir daí, da implementação da LDBEM (Lei Nº 9.494/96) que o ensino 

fundamental se tornou obrigatório e gratuito, sendo estendido ao ensino médio, porém essa 

obrigatoriedade deve vir acompanhada de uma educação em que todos os alunos sairão da 

escola com uma bagagem de conhecimentos e aprendizagens que levarão por toda vida, em 

suas relações de trabalho e relações pessoais/sociais também, em outras palavras a 

aprendizagem que os alunos terão mudará de alguma forma suas vidas, sua forma de pensar 

ou de agir e como coloquei acima, suas relações futuras. Essa aprendizagem é dita por Rogers 

como aprendizagem significante. Como colocado no texto de Moreira (1999a) Rogers afirma 

que “mais do que uma acumulação de fatos é uma aprendizagem que provoca uma 

modificação no comportamento do indivíduo, na orientação da ação futura que escolhe, nas 

atitudes e na sua personalidade”
6
. (ROGERS, 1978). 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais constituem uma orientação curricular que atua 

de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases, os elementos contidos nesses currículos dizem 

respeito à prática educacional. De acordo com  Zanon e colaboradores: 

Os PCNEM auxiliam as equipes escolares na execução de seus 

trabalhos e servem de estímulo e apoio à reflexão sobre a prática diária, 

ao planejamento de aulas e, sobretudo ao desenvolvimento do currículo 

da escola, contribuindo ainda para a atualização profissional.7 (p.211) 

O PCNEM direciona a educação dando enfoque a um ensino voltado para uma 

formação social, onde princípios como interdisciplinaridade, contextualização e currículo por 

competência integram o discurso regulativo. Essas competências colocadas nos currículos 

destinam o ensino claramente a promover o exercício da cidadania, enfocando o 

desenvolvimento de capacidades essenciais, como colocado no texto de Zanon e 

colaboradores: 

                                                
5 Os Parâmetros Curriculares Nacionais foram elaborados a partir da Conferência Mundial de 

Educação para Todos, realizada em Jomtien, na Tailândia, convocada pela Unesco, Unicef, 

PNUD e Banco Mundial. Mas o primeiro PCN DE 1ª a 4ª série , só foi lançado em 1997, 

seguido do PCN de 5 ª a 8ª série, em 1998 e por último o PCN para o Ensino Médio, em 1999. 

(Parâmetros Curriculares Nacionais, 1997). 
 
6 ROGERS, C. R. Tornar-se Pessoa. São Paulo, Martins Fontes. 1978. 3ª Ed. 360p. 
 
7 Secretaria de Educação Básica- Parâmetros Curriculares Nacionais. Disponível em 

<HTTP//www.nec.gov.br/seb/ensmed/pcn.shtm> 
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...capacidade de abstração, do desenvolvimento do pensamento 

sistêmico, ao contrário da compreensão parcial e fragmentada dos fenômenos, 

da criatividade, da curiosidade, da capacidade de pensar múltiplas alternativas 
para a solução de um problema, ou seja, do desenvolvimento do pensamento 

divergente, da capacidade de trabalhar em equipe, da disposição de procurar e  

aceitar críticas, da disposição para o risco, do desenvolvimento do pensamento 

crítico, do saber comunicar-se, da capacidade de buscar conhecimento
8
. 

(BRASIL, 1999a, p. 24) 

Quando o aluno sai da escola sem desenvolver essas capacidades, ou posso até mesmo 

dizer sem ter aprendizagens significantes, vivencia um processo de exclusão, uma vez que  

não teve acréscimos aos seus conhecimentos, ou mesmo não os adquiriu, e isso, 

consequentemente, reflete em sua vida dentro e fora da escola.  

Também se observa uma exclusão no momento em que esse aluno é deixado de lado 

por não apresentar o mesmo desempenho estipulado como padrão, nas palavras de 

Tunes(2007) “Os excluídos são os que fugiram do padrão ou por alguma razão não 

conseguiram atingir o que estava pronto e estipulado como sucesso.” 

1.5 Os alunos, o professor e o ensino de Química 

Considerando o ensino de Química, vemos que essa ciência é comumente rotulada 

como sendo para poucos, o que agrava essa situação educacional, pois como é uma ciência 

complexa e difícil, a forma com que é apresentada aos alunos nas escolas pode torná-la 

inacessível. Como forma de exemplificar, quero dizer que, não é por meio de orbitais 

atômicos e números quânticos que a Química contribuirá para a construção da cidadania. A 

Química deve ser trabalhada dentro de um contexto, no qual clareie seu papel social, que 

reflita uma ciência desenvolvida pelo homem e por isso inserida no contexto social, cultural e 

político de todos e passível de questionamentos e críticas. 

Por isso, estudar os problemas que tornam o ensino de Química uma prática de 

exclusão escolar é necessário, pois de acordo com Zanon e Maldaner (2010) “o que vemos em 

nosso campo de estudo é um ensino de Química escolar não contextualizado e pretensamente 

neutro como ato pedagógico que é”.  

Coloco como hipótese que este problema, exclusão no ensino, deriva de questões 

metodológicas e didático-pedagógicas, como a interação aluno-professor, o compromisso do 

                                                
8 Ministérios da Educação –MEC, Secretaria de Educação Média e Tecnológica – Semtec.       

Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. Brasília: MEC/Semtec, 1999a 
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professor para/com seus alunos, a falta de diálogo, a relevância dos conteúdos em uma aula, 

além de questões acerca da organização do ensino, que é colocada nos documentos legais. 

A LDB (Lei Nº 9.494/96), no que se refere à organização escolar, em seu artigo 

oitavo, parágrafo segundo, dispõe que: “Os sistemas de ensino terão liberdade de organização 

nos termos desta Lei”. No artigo décimo quinto explicita que: “Os sistemas de ensino 

assegurarão às unidades escolares públicas de educação básica que os integram progressivos 

graus de autonomia pedagógica e administrativa e de gestão financeira, observadas as normas 

gerais de direito financeiro público”. Temos aqui uma evidência de que as instituições de 

ensino têm total liberdade para formularem seus currículos e projetos político-pedagógicos de 

acordo com a realidade de cada escola. Mas é importante ressaltar que esse trabalho para a 

escola e para os alunos pertencentes a ela, deve ser coletivo, contando com a participação de 

todos, com destaque dos docentes. 

O que não se pode esquecer, é que para se ter uma contextualização e inter-relações 

entre as disciplinas, como colocado no OCNEM, com algumas modificações, “deve-se levar 

em consideração a realidade social e cultural dos estudantes, além de um ambiente de 

colaboração entre os professores e entrosamento da equipe” 

Levar em consideração a realidade social e cultural de cada aluno não é somente saber 

de onde vieram e como vivem, é sim saber o quanto essa realidade influencia na aquisição de 

conhecimentos, é saber o que o aluno traz de conhecimentos e saberes para sala de aula sobre 

um devido assunto que aprendeu fora dela, que aprendeu dentro de um contexto específico, e 

o mais importante, como coloca Freire (1996) ”o professor deve discutir a razão de ser desses 

saberes em relação o ensino dos conteúdos” (p. 30) 

Mas porque não relacionar o conteúdo ensinado aos alunos com suas realidades 

sociais? Como critica Freire “Porque, dirá um educador pragmático, a escola não tem nada a 

ver com isso. Ela tem que ensinar os conteúdos, transferir conhecimentos, e quando 

aprendidos estes operam por si mesmos” (p. 31). Esse pensamente não deve existir, a escola e 

o professor estão ali como mediadores no processo ensino-aprendizagem, e  Freire aponta que 

“eles criam as possibilidades para a produção e construção de conhecimentos pelo 

aluno”(p.22 ). 

O professor dentro de sala de aula espera que seu aluno aprenda determinados 

assuntos, mas para que isso seja uma máxima, aluno e professor devem estabelecer conversas 

e discussões freqüentes sobre esses determinados assuntos ou conceitos. O processo de 

ensino-aprendizagem não é nada mais que uma interação entre aluno-professor, essas 
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conversas e discussões são essenciais para que o processo de construção de conhecimentos e 

aprendizagens seja efetivo. 

Essa interação aluno-professor é importante uma vez que a partir dela o professor pode 

conhecer os conceitos e conhecimentos que seus alunos trazem para sala de aula, a respeito 

disso Vygotsky, em sua teoria de mediação, coloca essa interação como interação social, e diz 

que: 

“não é por meio do desenvolvimento cognitivo que o indivíduo se 

torna capaz de socializar, é na socialização que se dá o desenvolvimento 
cognitivo, é a partir da conversa que o aluno externaliza aquilo que entendeu e 

que o professor observa se era aquilo que ele pretendia que o aluno 

aprendesse”
9
 (Driscoll, 1995, p.29). 

Vejo essa interação entre aluno e professor como um estímulo para que o aluno tenha 

uma aprendizagem significante, para que haja uma interação de saberes e experiências de 

ambas as partes, aluno e professor ensinando e aprendendo juntos, convivendo em um 

ambiente onde a diferença é observada, analisada e respeitada.  

Curiosidade é uma palavra que conhecemos bem, mas será que sabemos a importância 

desse termo dentro de sala de aula, dentro do processo ensino-aprendizagem? A curiosidade, 

“pode estar apenas associada a um saber de senso comum que ao passo que se torna crítica, 

aproximando-se cada vez mais metodicamente rigorosa do objeto cognoscível passa a ser uma 

curiosidade epistemológica, muda de qualidade, mas não de essência”. (FREIRE, 1996, p. 31 

com adaptações). Porém essa curiosidade não é exclusividade de alunos, ela também faz parte 

da prática docente, “como professor devo saber que sem a curiosidade que me move, me 

inquieta, me insere na busca, não aprendo e nem ensino”(p.33) 

O papel do professor além de exercer sua própria curiosidade, é estimular a 

curiosidade dos alunos através de suas aulas, para que o mesmo não seja passivo dentro de 

sala de aula, apenas um ouvinte, é preciso que os alunos perguntem, indaguem, participem, 

coloquem sua opinião, saibam criticar aquilo que está ouvindo e aquilo que está perguntando, 

aí está o momento crucial da interação entre aluno e professor. Como coloca Freire “O 

fundamental é que professor e aluno saibam que a postura deles, do professor e dos alunos, é 

dialógica, aberta, curiosa, indagador e não apassivada, enquanto fala ou enquanto ouve. O que 

importa é que professor e alunos se assumam epistemologicamente curiosos”. (p. 86). 

                                                
9 DRISCOLL, Marcy P. (1995). Psychology of learning and instruction. Boston. USA. Ally and 

Bacon. 409p. 
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Atualmente, infelizmente, ainda presenciamos alunos que estão na escola apenas por 

estar, ainda não sabem qual o papel que essa instituição tem em suas vidas. Esses alunos nada 

mais são que um reflexo da exclusão que ocorre no ensino, exclusão essa que não é explícita, 

na verdade ela é silenciosa, para aqueles que não a querem ouvir e escura para aqueles que 

não a querem enxergar. 
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CAPÍTULO 2 

METODOLOGIA 

O objetivo principal desse trabalho é discorrer sobre um problema que concerne a 

educação, a exclusão no ensino de Química no nível médio, por meio de uma pesquisa 

documental e bibliográfica, segundo a classificação de Gil encontrada em Golsalves (2001). 

A pesquisa documental e a pesquisa bibliográfica são muito 

próximas, o que as diferencia é que enquanto a pesquisa bibliográfica se 

utiliza fundamentalmente das contribuições de diversos autores sobre 

determinado assunto, a pesquisa documental vale-se de materiais que 

não receberam ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem ser 

reelaborados de acordo com os objetivos da pesquisa10 (GIL, 1995, p. 

34) 

De acordo com os procedimentos adotados nessa pesquisa, a mesma se enquadra, 

como colocado acima, no que é classificado como pesquisa bibliográfica, pois houve um 

levantamento bibliográfico das publicações já existentes, uma revisão da literatura, a fim de 

discorrer sobre a exclusão no ensino de Química. 

Em outras palavras, a pesquisa bibliográfica é “a identificação e análise de dados 

coletados em livros, artigos de revistas, dentre outros. Sua finalidade é colocar o investigador 

em contato com o que já se produziu a respeito do tema de pesquisa.” (Gonsalves, 2001, p.34) 

Essa pesquisa também é colocada como uma pesquisa documental, uma vez que serão 

analisados documentos no intuito de verificar se tudo que li e aprendi na teoria se aplica na 

prática, não de forma plena, pois segundo Richardson apud Gonsalves (2001) “a fonte 

primária não se refere à exatidão ou veracidade do registro, mas a minimização da 

interferência entre o registro e o acontecimento”
11

. (p. 33) 

Para realizar a pesquisa documental e bibliográfica, foram utilizadas fontes primárias e 

secundárias de pesquisa, respectivamente. Para esclarecimentos, Gonsalves (2001) coloca que 

“fontes secundárias de pesquisa são aquelas que não têm relação direta com os 

acontecimentos registrados, mas sim com o conhecimento através dos elementos ou dos 

                                                
10 GIL. Antonio Carlos (1995). Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. 4ª edição. São Paulo: Atlas 
 
11

 RICHARDSON, Roberto Jerry (1985). Pesquisa Social: métodos e técnicas. São Paulo:Atlas 

 



20 

 

 

sujeitos mediadores. Já fontes primárias são dados originais, produzidos pelas próprias 

pessoas que os coletaram, são materiais que ainda não receberam tratamento analítico” 

Para realizar a pesquisa documental foram utilizadas observações de aulas realizadas 

por licenciandos, no segundo semestre de 2011, da disciplina Estágio em Ensino de Química 

2, da Universidade de Brasília, com a finalidade de conhecer a relação entre alunos e 

professores de ensino médio de diversas instituições de ensino públicas durante o período de 

aula. Destaco que a relação que existe entre aluno, professor e a escola é importante para a 

construção de um ensino de qualidade e não excludente. 

Será que os alunos saem da escola com as habilidades que eles deveriam desenvolver 

de acordo com o projeto pedagógico? Será que o ensino de Química é percebido como 

relevante para os alunos, na perspectiva de prepará-los para a cidadania ou para o trabalho? 

Questões como essa serão respondidas ao longo da monografia a fim de observar se o 

processo de inclusão que ocorre nas instituições de ensino atende ao caráter previsto nos 

documentos legais. 

As observações de aulas foram realizadas por alunos da Universidade de Brasília, da 

disciplina Estágio em Ensino de Química 2, então as escolas e os professores selecionados 

não foram escolhidos por mim e sim por todos esses licenciandos que cursam a disciplina, ou 

seja, são diversas instituições públicas de ensino, diversos alunos de diversas realidades sócio-

culturais, enfim, os dados coletados possibilitarão  uma visão mais ampla do tema em estudo 

Escolhi instituições públicas de ensino, pois a maioria dos licenciandos em estágio 

trabalhou com alunos dessas instituições, ou seja, maior acessibilidade, e também por saber 

que a realidade de alunos dessas instituições é bastante diversificada e influência muito na 

formação dos mesmos. 
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CAPÍTULO 3 

 

EPISÓDIOS QUE ILUSTRAM O PROCESSO DE EXCLUSÃO  

 O processo de exclusão no contexto escolar está mais vivo do que imaginamos. 

Convivemos com ele em situações que podem nos parecer normais frente à realidade escolar 

que presenciamos atualmente.  

Por esse motivo recorri a algumas realidades de sala de aula de diferentes docentes 

para  explicitar que o processo de exclusão ocorre sem que a gente possa perceber. Ele está 

em uma palavra, em um gesto, está na ignorância, no desrespeito, na falta de diálogo, na 

incompreensão de que somos diferentes e aprendemos de maneiras diferentes. 

Todas as situações explicitadas nesse trabalho são reportadas por alunos da turma de 

Estágio em Ensino de Química 2, sendo que cada aluno observou um professor diferente, ou 

seja, temos muitas situações diferentes para explicitar o processo de exclusão que ocorre no 

contexto escolar. 

3.1 – A falta de diálogo entre professor e aluno como forma de exclusão 

Pode-se dizer que o quadro atual da educação está inserido no contexto em que o 

professor fala e o aluno ouve, o importante é ter a ilusão de que o professor “fez seu 

trabalho”, deu o conteúdo e ponto final, se os alunos aprenderam ou se foi relevante, não 

interessa. A falta de diálogo entre aluno e professor nos mostra que o aluno não é a parte mais 

importante do processo ensino/aprendizagem. Professores e alunos vivem e convivem em um 

ensino em que o objetivo do professor é “dar” o conteúdo e o objetivo do aluno é obter sua 

nota para passar de ano, não há brechas para conversas. 

Para exemplificar tal afirmação recorro a alguns trechos de diferentes observações de 

aulas realizadas por licenciandos da disciplina Estágio em Ensino de Química 2, no qual 

mostram claramente que o diálogo nessas aulas não está presente. 

 

Quadro 1. Alguns trechos das observações de licenciandos de Estágio em Ensino de Química 2 que 

demonstram a falta de diálogo entre aluno e professor. 
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Observação 1 “O professor mostra os tipos de geometrias no quadro negro e não olha 

para os alunos.” 

Observação 2 “Os alunos são extremamente passivos e não há nenhum questionamento 

sobre os conceitos.” 

Observação 3 “O professor não se incomoda com a passividade dos alunos e toca o 

assunto adiante.” 

Observação 4 “O professor não pergunta, em nenhum momento da aula, se os alunos 

estão entendendo o conteúdo.” 

Observação 5 O professor não promove nenhum tipo de interação entre  aluno e 

conteúdo fazendo com que os alunos se tornem passivos diante do 

conteúdo. 

 

Nesse contexto, o professor exclui o aluno quando  não escuta, não fala com ele, não 

faz perguntas, ignora suas duvidas e os  conhecimentos prévios, enfim, “o conhecimento 

escolar se torna "objeto", "coisa" a ser transmitida. Ensinar se torna transmitir esse 

conhecimento acumulado e aprender se torna assimilá-lo.” (Dayrell, 1996, p.4) 

A forma de conduzir o ensino não promove o interesse do aluno, no quadro acima, as 

observações 1, 3, 4 e 5 demonstram que o objetivo principal de uma aula e,  

consequentemente, de um professor é “dar a aula”. Porém deve-se saber que o trabalho do 

professor é o seu trabalho com o aluno e não do professor consigo mesmo (FREIRE, 1996), é 

o professor fugindo do seu papel docente para realizar um papel nada decente. 

 Creio que a falta de comunicação e a maneira com que o ensino está sendo conduzido 

tem como consequência a falta de curiosidade de alunos e professores,“se há uma prática 

exemplar como negação da experiência formadora é a que dificulta ou inibe a curiosidade do 

educando e, em consequência, do educador.” (FREIRE, 2006, p.84-85). Ser, estar curioso é 

manter acesa a vontade de conhecer mais, de questionar, de criticar, de pensar. 

Os trechos das observações 1, 2, 3, 4 e 5 também demonstram que o professor nada 

faz para que seus alunos se mantenham interessados naquela aula, nada faz para mantê-los 

curiosos e acaba por inibir sua própria curiosidade, pois “nenhuma curiosidade se sustenta 

eticamente no exercício da negação da outra curiosidade.”(FREIRE, 1996, p.85). 

Os trechos das observações de aula expostos no quadro 2 podem refletir melhor o que 

foi dito em relação à falta de estímulo em uma sala de aula; a maneira que um professor 

conduz sua aula afeta diretamente seus alunos e, consequentemente, sua aprendizagem. 

Quadro 2. Alguns trechos das observações de licenciandos de Estágio em Ensino de Química 2 que 

demonstram a falta de estímulo dos alunos durante a aula. 
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Observação 6 “Os alunos não prestam atenção nas explicações e ignoram o professor.” 

Observação 7 “Um aluno fala ao fundo da sala que não estava entendendo nada. Outro 

aluno fala que não consegue se concentrar com tanta conversa. O 

professor ignora as falas dos alunos.” 

Observação 8 “O professor enquanto os alunos faziam os exercícios estava em sua 

mesa fazendo outras atividades, mexendo em seus diários por um tempo 

e fazendo algumas anotações que não sei do que se trata. Alguns alunos 

pediram ajuda ao professor. O professor pediu que os alunos 

aguardassem a correção.” 

Observação 9 O professor ignora a fala do aluno 

Observação 10 O professor não procura auxiliar os alunos e sai da sala de aula 

Observação 11 O professor não promove nenhum tipo de interação entre  aluno e 

conteúdo fazendo com que os alunos se tornem passivos diante do 

conteúdo. 

 

As observações retratam a passividade que os alunos têm em  sala de aula, não há 

questionamento, participação, indagação, tudo isso é reflexo de um ensino não motivado, de 

uma aula, como diriam vários alunos, chata. O que o professor deve saber é que “... o bom 

professor é o que consegue, enquanto fala, trazer o aluno até a intimidade do movimento de 

seu pensamento. Sua aula é assim um desafio e não uma “canção de ninar”. Seus alunos 

cansam, não dormem. Cansam porque acompanham as idas e vindas de seu pensamento, 

surpreendem suas pausas, suas dúvidas, suas incertezas.”(FREIRE, 1996, p.86) 

Ter diálogo é saber ouvir, falar, respeitar, aprender, ensinar; e temos que 

principalmente saber que “a dialogicidade não nega a validade de momentos explicativos, 

narrativos em que o professor expõe ou fala do objeto.” (FREIRE, 2006, p.86), ao contrário, 

ter uma comunicação é permitir que esses momentos se tornem mais agradáveis e efetivos. 

3.2 – O conteúdo como forma de exclusão 

 Como podemos imaginar que o conteúdo irá causar um episódio de exclusão? Como, 

se tudo aquilo que o professor “passa” em sala de aula é o estipulado, é o que se deve “passar” 

para os alunos? 
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 Infelizmente, essas perguntas não são feitas por professores com frequência, ao 

contrário, muitos não têm idéia de que a exclusão que ocorre no espaço escolar pode ser 

consequência de ações deles ao “passar” determinados conteúdos. 

 O conteúdo como forma de exclusão se dá quando os professores se importam muito 

com o que vão passar para seus alunos e esquecem de observar se aquilo que ele  está falando 

está sendo apreendido por eles, se eles estão conseguindo acompanhar sua fala, seus 

pensamentos ou se o professor está seguindo na aula sozinho. 

 Sobre isso Dayrell (1996) coloca que: 

“Diante da aula, a pergunta imediata poderia ser: quais são os 

objetivos desta unidade? qual a relação que existe com a realidade dos alunos? 

O que e em que este tema acrescenta algo ou é importante para cada um deles? 
[...]O professor não diz e os alunos também não perguntam. Parece que a 

resposta está implícita: o conhecimento é aquele consagrado nos programas e 

materializado nos livros didáticos. O conhecimento escolar se reduz a um 
conjunto de informações já construídas, cabendo ao professor transmiti-las e, 

aos alunos, memorizá-las. São descontextualizadas, sem uma intencionalidade 

explícita e, muito menos, uma articulação com a realidade dos alunos.” (p.22) 
 

 Tudo que é colocado por Dayrell (1996) pode ser percebido nos trechos das 

observações de aulas abaixo. 

Quadro 3. Trechos de diferentes observações de aulas dos alunos de Estágio em ensino de Química 2 

que demonstram a relação entre o conteúdo, o professor, o aluno e a exclusão. 

Observação 1 “O professor explica que deixará de dar o experimento previsto para essa 

aula por que tem muito conteúdo para ser visto, uma vez que a prova já está 

próxima.” 

Observação 2 “Os alunos reclamam sobre a quantidade de conteúdo e a proximidade da 

avaliação.” 

Observação 3 “O conteúdo novo é dado sem o experimento.” 

Observação 4 “O experimento só serve para ilustração de um fenômeno, como ele mesmo 

disse para “brincar com vocês”. 

Observação 5 “A aluna não entende a matéria atual. O professor tenta explicar usando o 

que a aluna já deveria saber. O professor se aborrece e diz que por estarem 

no terceiro ano deveriam saber alguns conceitos essenciais.” 

Observação 6 “a professora diz “alguém AINDA tem dúvida?” 

 

 Ou seja, observando os trechos das observações acima, o importante no processo de 

ensino/aprendizagem não são os alunos, nas observações do quadro 3 o importante para o 
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professor está sendo o conteúdo em si, o aluno fica para segundo plano ou, quem sabe, para 

último plano. 

 Quando abordo esse tema, não penso em outras palavras senão as de Freire (2006) 

quando coloca que para a prática docente temos que “saber que ensinar não é transferir 

conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou sua 

construção.”(p.47), quando nos preocupamos com o conteúdo em si, se o tempo é suficiente 

para passar todo o conteúdo, esquecemos do principal, se esse conteúdo dado está sendo 

relevante para o aluno e se ele está conseguindo entender. 

 Romper com o conteudismo, característicos de muitas escolas atuais e de muitos 

professores, que privilegiam a quantidade de conteúdos a serem aplicados em detrimento de 

conteúdos que tenham significação para o aluno é um dos primeiros passos para possibilitar 

que as aulas de Química sejam vistas como mais relevantes. São os professores utilizando a 

Química para fazer educação. 

Algo que me chamou atenção nos trechos das observações do quadro 3 é que além de 

dar ênfase nos conteúdos os professores se esquecem do importante papel da prática 

experimental. Na observação 1 o professor deixa de dar o experimento, pois ainda existe 

muito conteúdo, mas pergunto o experimento não ajuda e possibilita que o aluno construa 

seus próprios conhecimentos? A prática experimental associada às aulas teóricas não permite 

que haja momentos de discussão entre alunos e professores e alunos e alunos sobre situações 

reais e cotidianas a fim de aproximar o aluno da ciência química? Como colocado nas 

OCNEM:   

 “... é essencial que as atividades práticas [...] permitam ricos 

momentos de estudo e discussão teórico/prática que, transcendendo os 

conhecimentos de nível fenomenológico [...] ajudem na compreensão 

teórico-conceitual da situação real, mediante o uso de linguagens e 

modelos explicativos específicos... ” (BRASIL, 2006, p.124)  

 No trecho da observação 4 do quadro 3 o professor deixa claro que o experimento para 

ele só serve como ilustração de um fenômeno para brincar com os alunos, é importante que os 

professores saibam que “ o aspecto formativo das atividades práticas experimentais não pode 

ser negligenciado a um caráter superficial, mecânico e repetitivo, em detrimento da promoção 

de aprendizados efetivamente articuladores de diálogos...” (BRASIL, 2006, p.123), ou seja, as 

práticas experimentais não são apenas a ilustração de um fenômeno, são sim uma forma de 

fazer com que os alunos se deparem com situações que requerem um pensamento articulado 

para a construção de conhecimentos. 
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Tentar aproximar o aluno da química através da prática experimental é humanizar essa 

ciência que, “sendo histórica e socialmente construída” (BRASIL, 2006, p.124) possui 

necessidade de ser abordada em seu aspecto social para que seja promovido junto aos 

conteúdos pragmáticos o respeito à vida, o compromisso social além da promoção da 

cidadania. 

 Fazer educação utilizando a Química é trabalhar de uma maneira oposta ao que se vem 

trabalhando com a educação atualmente, a exclusão escolar analisada a partir do ponto de 

vista conteudista aparece no momento em que se privilegiam os conteúdos de Química sem 

nenhuma contextualização, sem abordar o lado social envolvido. 

 Para demonstrar tal fato, o quadro abaixo mostra alguns temas das aulas de química 

reportados nas observações de aulas. 

 

Quadro 4 – Temas de algumas aulas observadas pelos alunos de Estágio em ensino de Química 2 

 

Geometria molecular e Hibridização 

Número de Oxidação (Nox) 

Isomeria 

Reagente em excesso e limitante 

Nomenclatura de Óxidos 

 

Ou seja, cada vez mais o que presenciamos são conteúdos sem nenhuma relação com 

aspectos sociais, sem nenhuma contextualização. “É nesse sentido que o desafio para 

educadores e educandos é o de tornar a própria realidade como situação problema, constituída 

como matéria-prima dos processos de educação escolar.” (ZANON e MALDANER, 2010, 

p.128)  

 Outro ponto importante a ser comentado no quadro 3 é o que a professora pergunta aos 

seus alunos, “alguém AINDA tem duvida?”, na observação de número 6, retornamos ao ponto 

em que Tunes (2007) coloca o padrão como monopólio. Esse advérbio, ainda, dá a impressão 

de que quem ainda tiver duvida é porque está atrasado, não acompanha aqueles que não têm 

duvida. E isso não é uma situação singular, ocorre com mais frequência que imaginamos. 
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 A professora ao usar tal advérbio, dá a impressão de que aquilo explicado foi 

suficiente para o aluno entender, e se a maioria da turma entendeu não cabem brechas para 

que algum aluno AINDA tenha dúvida.  

 Com tudo isso se pode retomar a chamada inclusão escolar, no qual para muitos 

incluir é fazer com que a diferença se transforme em igualdade, é esquecer que existe a 

aprendizagem individual, se a maioria aprendeu da forma que a professora explicou porque 

algum aluno ficou sem entender?  Como coloca Tunes (2007) “Estamos perdendo tempo com 

a inclusão dos “diferentes” dentro da fabricação de “iguais”. (p.22) 

3.3 – A irrelevância da realidade sócio-cultural dos alunos como forma de exclusão 

 Existem diversas formas de exclusão, uma delas é negar a pluralidade sócio-cultural 

que existe na escola, em uma das observações o aluno reportou que “O professor estava 

explicando sobre o que é um reagente limitante/Excesso e eu pude perceber que os alunos 

não estavam dando a mínima importância, alguns até comentaram que aquele assunto não 

tinha importância, pois não tinha nada a ver com o cotidiano deles.” 

 Como já comentei algumas vezes ao longo desse trabalho, mas não faz mal comentar 

de novo, ensinar química de nada vale se ela não estiver associada aos fatos sociais, e é ainda 

mais preocupante quem ensina química sem saber para quem está ensinando, “...independente 

do sexo, da idade, da origem social, das experiências vivenciadas, todos são considerados 

igualmente alunos, procuram a escola com as mesmas expectativas e necessidades.” 

(DAYRELL, 1996, p.4), seria essa a visão de um professor que enxerga seus alunos como 

seres homogêneos que possuem os mesmos anseios e as mesmas necessidades escolares. 

 A respeito disso Dayrell (1996) diz que: 

Dessa forma, o processo de ensino/aprendizagem  ocorre numa 

homogeneidade de ritmos, estratégias e propostas educativas para todos, 

independente da origem social, da idade, das experiências vivenciadas. 

É comum e aparentemente óbvio os professores  ministrarem uma aula 

com os mesmos conteúdos, mesmos recursos e ritmos para  turmas de 

quinta série, por exemplo, de uma escola particular do centro, de uma 

escola pública diurna, na periferia, ou de uma escola noturna. A 

diversidade real dos alunos é reduzida a diferenças apreendidas na ótica 

da cognição (bom ou mau aluno, esforçado ou preguiçoso, etc..) ou na 

do comportamento (bom ou mau aluno, obediente ou rebelde, 

disciplinado ou indisciplinado, etc...). A prática escolar, nessa lógica, 

desconsidera a totalidade das dimensões humanas dos sujeitos - alunos, 

professores e funcionários - que dela  participam. (p.5) 
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  Quero inferir que, para o processo de ensino/aprendizagem, parece que é irrelevante a 

realidade sócio-cultural dos alunos, suas experiências, seus conhecimentos prévios; não 

podemos esquecer que fora da escola esses alunos convivem com a diversidade, com a 

diferença e negar isso dentro da escola é uma forma de exclusão, “o tratamento uniforme dado 

pela escola só vem consagrar a desigualdade e as injustiças das origens  sociais dos alunos.” 

(DAYRELL, 1996, p. 5)  

 Os professores devem ter a consciência de que cada aluno chega à escola com 

características próprias, com suas próprias culturas, com seus próprios saberes, que ao longo 

do processo de ensino/aprendizagem devem ir se tornando mais críticos. O que não pode 

ocorrer é o professor tentar impor a verdade do seu saber negando a verdade do saber dos 

próprios alunos. 

 Respeitar a realidade sócio-cultural de cada aluno é “compreendê-lo na sua diferença, 

enquanto indivíduo que possui uma historicidade, com visões de mundo, escalas de valores, 

sentimentos, emoções, desejos, projetos, com lógicas de comportamentos e hábitos que lhe 

são próprios.” (DAYRELL, 1996, p.5) 

 Por isso, quando um professor trabalha com o “saber ingênuo dos grupos populares” 

(FREIRE, 1996, p.81), deve tentar conhecer seus alunos e saber qual a compreensão deles 

sobre a própria realidade. “ Uma das tarefas fundamentais do educador progressivo é, sensível 

a leitura e à releitura do grupo, provocá-lo bem como estimular a generalização da nova forma 

de compreensão do contexto.” (FREIRE, 1996, p.83) 

 O ensino de Química segue numa perspectiva em que a flexibilização, a democracia e 

a cidadania não estão presentes, é trabalhado de maneira em que conduz uma falsa 

interpretação de ciência, no qual os conteúdos são universalizados como se todos tivessem a 

necessidade de aprender de maneira igual. Cada aluno chega à escola com posturas, 

pensamentos, conhecimentos, realidades diferentes, negar a pluralidade, a diversidade deles é 

negar suas existências, é como se tudo aquilo que viveram até ali de nada vale, é não 

visualizá-los como pessoas, como parte integrante da sociedade, capazes de entendê-la e 

modificá-la.  
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 O Brasil enfrentou uma aparente exclusão social quando foi colonizado por Portugal. 

Sabe-se que poucos tiveram a chance de receber uma educação escolar, que era para elite. 

Durante muitos anos algumas barreiras foram vencidas, a escola se tornou universal e 

acessível a todos, ou seja, aqueles que foram excluídos por não poderem estar na escola, não 

possuírem uma tradição familiar que possibilitasse seu acesso a educação, hoje já não se 

encontram mais nessa situação. Será? 

 Ser/estar excluído não significa estar fora da escola, muitas crianças, adolescentes e 

adultos vivenciam o processo de exclusão social na escola e não da escola, pois a exclusão de 

que trato é a dos que já foram incluídos. Ou seja, muitos que já conseguiram esse direito de 

estudar, vive e convive com uma exclusão social que muitas vezes passa despercebida. 

Pela perspectiva de Dayrell (1996) a escola deve ser analisada sob uma visão 

abrangente, identificando esse espaço como detentor de uma diversidade sócio-cultural, se as 

pessoas que integram a escola (alunos, professores, funcionários) possuem características 

diversas, culturas e realidades diferentes, nada melhor que a escola seja observada como 

“espaço sócio-cultural”. (p.1)  

 Porém não é essa a visão perpetuada, e quem recebe essa negativa com maior impacto 

são os alunos, uma vez que a escola como sendo universal adota medidas educacionais 

universais, sendo que o enfoque central é o resultado final. Como, dentro dessa perspectiva, 

podemos dizer que a escola é um espaço sócio-cultural? Como, se a escola que deveria 

trabalhar ao lado da diversidade, prefere trabalhar com a igualdade. 

 A LDBEM (1996) deixa claro que todas as escolas têm autonomia pedagógica, ou 

seja, cada escola pode e deve elaborar seu projeto político pedagógico de acordo com a 

realidade de seus alunos, possui também autonomia administrativa e financeira, ela pode se 

organizar de maneira que atenda as expectativas de todos seus integrantes. 

 A escola deve ser observada como algo a ser construído, com participação de todos, 

inclusive da comunidade. Devemos pensar que o espaço escolar está em constante mudança, 

faço menção a Freire (1996) que coloca o mundo como sendo algo a ser mudado 

constantemente, “O mundo não é. O mundo está sendo.” (p.76), exatamente o que se deve 

pensar, a escola não é. A escola está sendo.  
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O PCNEM é um documento que se mostra pautado em um “eixo da flexibilidade, em 

torno da qual se articulam os processos de descentralização, [...] culminando com  autonomia 

dos estabelecimentos escolares na definição de sua proposta pedagógica”, (BRASIL, 1999, 

p.110). Mais uma vez a escola recebe apoio legal para determinar como conduzir o ensino, 

sempre considerando as diferenças culturais e sociais que existem entre as regiões e dentro 

dessas regiões, negando a homogeneização das diversidades culturais. 

 Para Tunes (2007) o monopólio radical é uma das formas de excluir o aluno 

socialmente. O monopólio radical impede o aluno de ser ele, limita sua aprendizagem e suas 

dificuldades, todos chegam à escola e já possuem um caminho determinado, todos têm que se 

comportar e aprender de maneira igual, e aquele que não se enquadra está fadado ao fracasso.  

 A padronização, não só é um monopólio radical encontrado na escola como também 

na sociedade, todos têm que seguir um modelo, seja de beleza, de inteligência, de 

comportamento, enfim, existe aquele modelo e se você não consegue alcançá-lo ou segui-lo 

não “merece” participar da sociedade.  

Os professores, nessa perspectiva de padronização, não enxergam a diversidade de 

alunos, “a diversidade real dos alunos é reduzida a diferenças apreendidas na ótica da cognição 

(bom ou mau aluno, esforçado ou preguiçoso, etc..) ou na do comportamento (bom ou mau aluno, 

obediente ou rebelde, disciplinado ou indisciplinado, etc...).” (DAYRELL, 1996, p.5), ocorre 

sempre a comparação, os alunos que são diferentes, cada vez mais são obrigados a negar suas 

diversidades para poderem viver na igualdade. 

 A falta de diálogo entre professores e alunos também é uma forma de exclusão, uma 

vez que os alunos passam a ser parte secundária do processo de ensino/aprendizagem. O 

conteúdo se mostra mais importante que os próprios alunos, dar aula e passar o conteúdo ou 

transmiti-lo, como muitos professores falam, se torna o objetivo principal e isso tudo culmina 

para que os alunos possuam um único objetivo, passar de ano. Deve-se saber  que o professor 

é mediador dentro desse processo, ele auxilia o aluno para que o mesmo possa construir seus 

conhecimentos e sem diálogo, sem comunicação, acredito que esse objetivo fica ainda mais 

difícil de ser atingido. 

 Essa falta de diálogo, eu posso até dizer que existe a falta de interesse do professor 

pelos alunos, culmina na não motivação, na falta de curiosidade, nas aulas sem nenhum 

interesse para os alunos e tudo isso tem como consequência alunos passivos, dispersos, 

desinteressados, não motivados. Despertar a curiosidade neles é dar brechas para o 
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desenvolvimento de seres pensantes, críticos, que conseguem relacionar conhecimentos e 

fatos. 

 Quando o professor não se importa com as dúvidas, com as perguntas de seus alunos, 

com suas curiosidades, acaba por inibi-los, não permite que falem sobre suas experiências, 

sobre seus conhecimentos já adquiridos, nas palavras de Freire (1996) para muitos por essa 

curiosidade ser “ingênua que, desarmada, está associada ao saber de senso comum” (p.31), de 

nada vale, porém esquecem que essa “... é a mesma curiosidade que, criticizando-se, 

aproximando-se de forma cada vez mais metodicamente rigorosa do objeto cognoscível, se 

torna curiosidade epistemológica.” (p.31) 

 A população brasileira, por não apresentar um histórico de participação popular bem 

definido, precisa de uma educação e professores que mais do que conteúdos ensinem direitos 

e deveres para que possam viver dignamente, e “... percebam, em termos críticos, a violência 

e a profunda injustiça que caracteriza sua situação concreta.” (FREIRE, 1996, p.80). Dessa 

forma a população brasileira poderá, enfim, saber que quem melhor os representa no país são 

eles mesmos, e que a escola existe sim para educar. 

 Chego ao final desse trabalho convicta de que a educação necessita de mudanças para 

desempenhar um papel mais social, baseado em valores de solidariedade, democracia e 

diversidade. Deve fazer com que seus alunos se percebam como parte integrante da sociedade, 

capazes de interferir nessa sociedade, assim a educação estará caminhando para a construção 

da cidadania. Os educadores não podem se recusar a enfrentar esse desafio que se coloca a 

tanto tempo diante de nossos olhos.  
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