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Expectativa 

Pregunta 1 

A) O artigo tem como objetivo analisar a contradição que se observa nas pesquisas científicas 
que, ao requererem mudanças em educação, estabelecem como origem das mudanças uma 
suposta realidade da prática escolar, contudo, paradoxalmente, tal realidade da prática como 
origem da mudança respalda, por sua vez, a práxis da escola. O texto busca esclarecer uma 
atividade em funcionamento, a demanda de mudanças em educação, uma atividade 
desenvolvida no espaço social de alguns processos que, apesar de sua fragmentação 
(correntes pedagógicas diversas, sistemas educativos diferentes, etc) são gerais, 
destacando-se que é o conhecimento teórico contundente em Pedagogia que pode 
fundamentar tais reflexões. 

 

B) O artigo propõe integrar à teoria e à prática o conceito de conscientização de Freire, ou seja, 
o processo através do qual somos motivados a explorar a nossa realidade e consciência, 
recuperando a realidade de nossa situação sociocultural e, assim, avançamos para além das 
limitações das mudanças educativas. 

 

Pregunta 2 

A) O que nos permite afirmar-nos como sujeitos conscientes e co-criadores de nosso futuro é a 
integração à teoria e à prática do conceito de conscientização de Paulo Freire, através do 
qual somos motivados a explorar a nossa realidade e consciência, de forma que a 
conscientização é resultado de um processo de ação cultural mediante o qual podemos 
recuperar a realidade de nossa situação sociocultural. A compreensão da realidade e da 
própria consciência torna-se cada vez mais profunda e começa a se comprometer como 
práxis. 

B) Para Ball e Forzani (2007, p. 530), a dificuldade para inserir na educação a dinâmica instrutiva 
se trata do ajuste da teoria e da prática na execução que os profissionais do ensino devem 
efetuar como manifestação operativa de concepções pedagógicas pré-estabelecidas, pois a 
complexidade do trabalho docente radica em sua expressão (real) do entrelaçamento técnico 
e subjetivo das situações que ocorrem dentro da sala de aula. 

 

Pregunta 3 

A) Refere-se ao fato de estudiosos enfocarem a educação de maneira fixa, absoluta, a-histórica 
e universal, sem estabelecer uma distinção entre as possibilidades que tem a educação para 
projetar intenções, processos e resultados. 

B) Seria entender a educação como um sistema (antropológico, social, etc.) no qual se 
proporciona, de modo ativo, um conjunto de manifestações em que devem ser incorporadas 
as concepções nucleares de todas as representações da realidade. 

 

Pregunta 4 

A) Levando em conta que pelo conceito de conscientização de Freire somos motivados a explorar 
a nossa realidade e consciência, podemos assim avançar para além das limitações das 
mudanças educativas é necessário, segundo o artigo, amparar a escola em um conhecimento 
teórico contundente em pedagogia pois existe um inconveniente em que somente a 
intencionalidade sustente a estrutura do ato educativo. 

B) Integrando ao binômio teoria-prática o conceito de conscientização de Paulo Freire, a 
compreensão da realidade e da própria consciência torna-se cada vez mais profunda e 
começa a se comprometer como práxis. O texto evidencia a relevância desse binômio, em 



saber para poder fazer. Costuma-se pensar que a prática é uma aplicação da teoria, mas na 
realidade, na educação, a prática é o objeto da teoria. 

 
 

Pregunta 5 

Essa dinâmica toma forma naquilo que alguns estudos acabam demonstrando/atestando como "a 
realidade", apresentando descrições de práticas que ocorrem dentro das salas de aula. Dessa 
forma, a contradição resultante é que "o realismo da prática como origem da mudança respalda 
paradoxalmente a práxis da escola ". A preocupação com a mudança passa a produzir variações 
daquilo que já existe" (Popkewitz et al., 2015, p.31). Realizar e impulsionar/favorecer práticas 
que podem ser extrapoladas de um lugar para outro torna-se, portanto, um conjunto de 
determinações referentes ao que precisa ser feito, de modo que o objetivo a ser executado é que 
elas possam ser aplicadas mediante "qualquer interposição, quaisquer que sejam as variações 
curriculares ou estilos de ensino" (Ball, Sleep, Boerst e Bass, 2009, p.461). Tudo isso leva a 
Pedagogia para alguns parâmetros perturbadores de certezas que predeterminam as 
metodologias dos professores e justificam a aprendizagem do aluno, concentrando, de forma 
inadequada, maneiras para melhorar a prática educativa somente em uma série de reivindicações 
sobre a eficácia dos processos educacionais que são desenvolvidos. 

 


