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A AVM FACULDADE INTEGRADA,
representada pelas professoras Ana
Cristina Guimarães e Fabiane Muniz,
esteve presente no dia 3 de dezembro
de 2012 na EDI Profa Beatriz Madeira,
Creche Berço do Futuro, para fazer a
entrega dos kits de presentes (roupas,
sapatos e brinquedos) doados pelos
alunos, professores e colaboradores da

A AVM FACULDADE INTEGRADA CONSTRUINDO
VALORES PARA UMA NOVA CIDADANIA
PROJETO SONHO DE NATAL

faculdade que abraçaram o projeto
sonho de natal.

A Creche Berço do Futuro é uma
unidade da Prefeitura do Rio de Janeiro.
Está localizada numa das áreas com IDH
mais baixo do Brasil – Costa Barros. É
um bairro de classe baixa da Zona Norte
da cidade do Rio de Janeiro. É
considerado o segundo bairro mais

Na fotoacima, as gestoras da
escola, professoras Maria Aline Medina
de oliveira e Andrea Rocha de Sá
recebendo o certificado da parceria do
projeto um “sonho de natal” das mãos
da professora Ana Cristina Guimarães, 
coordenadora do curso de Pedagogia .

Na foto a esquerda, as
professoras Maria Aline e Andrea
recebendo da professora Fabiane
Muniz, coordenadora geral adjunda da
Educação a Distância da AVM, as sacolas
com os presentes das 55 crianças
apadrinhadas.

pobre e um dos mais violentos da
cidade.

Este é mais um projeto de
Extensão da AVM FACULDADE
INTEGRADA.

Obrigada pela participação!
Se você não participou desta vez,

não tem problema, te esperamos na
próxima ação.

Até lá.
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Falar da cidadania no ensino
fundamental, não é um programa que se
cumpre só a nível discursivo. Faz-se
necessárias que a teoria e a prática do
educador, estejam atreladas uma na outra
e vice-versa. A separação entre a teoria e
a prática, e a negação de qualquer
possibilidade educativa na ação
pedagógica do educador. É o que podemos
perceber na reflexão crítica sobre a prática
do professor. “A reflexão crítica sobre a
prática se torna uma exigência da relação
Teoria/Prática sem a qual a teoria pode ir
virando blábláblá e a prática, ativismo”
(FREIRE, 2005, p.22). Como não se deve
só ficar na teoria, é fundamental trabalhar
com a prática onde uma está atrelada na
outra. Os professores devem apresentar
e propor atividades para que essa prática
de fato se efetive para que seus alunos
conheçam e também exerçam as leis, as
normas, as regras, os seus direitos e
deveres “Assim no que tange a cidadania,
parece haver um consenso de que a sua
conquista implica o conhecimento de
direitos e deveres por meio da sólida
educação escolar básica” (RIBEIRO, 2002,
p.115), a fim de deixar claro para os
mesmos a fim de que possam exercê-los
de forma ativa e consciente.

A educação não deve ter limites, ela
precisa ser via preferencial de acesso à
cidadania, a escola precisa oportunizar
novas formas de produzir, de conviver e
de se educar, para uma cidadania ativa
sendo conhecedora de suas ações,
direitos/deveres. “Para a construção de
uma cidadania ativa aquela em que os
cidadãos efetivamente participam das
decisões políticas que os afetam ao
aparecem movimentos docente-
discentes” (FREIRE, 2005, p. 130), pois
através das mesmas teremos cidadãos

críticos e reflexivos na escola e na
sociedade em que estão inseridos.

É notório que crianças não nascem
com o conhecimento das leis, dos
direitos e dos deveres da cidadania, o que
pressupõe um longo processo de
socialização e de escolarização; para
tanto a instituição escolar, em seu espaço
educacional, deve promover o
conhecimento ao exercício da cidadania
para os alunos, se o mesmo não se
efetiva, certamente, está sendo negado
um dos direitos primordiais da
cidadania. Ribeiro (2002, p.115) diz que:

O direito ao acesso à educação para
todos os cidadãos traduz a afirmação de
um bem comum à comunidade política
e ao compartilhamento, por parte de
seus membros, do conhecimento como
um valor. Porém a inexistência da
possibilidade de realização do direito à
educação, ou a insuficiência de condições
para o exercício, implica também que a
igualdade de direitos e deveres de
cidadania está anulada ou prejudicada.

Os professores que devem ensinar
no cotidiano escolar, atentando para
bagagem que cada aluno traz consigo,
pois a mesma não deve ser desprezada.
Onde educador pode estar aprendendo
todo o tempo com os educandos nunca
numa forma vertical e sim horizontal,
pois o mesmo não é detentor do saber,
na sala de aula precisa ter uma relação
de troca entre os mesmos como coloca
Freire (2005, p. 32):

Não há docência sem discência, as
duas se explicam e seus sujeitos. Apesar
das diferenças que os conotam, não se
reduzem à condição de objeto, um do
outro. Quem ensina aprende ao ensinar
e quem aprende ensina ao aprender.
Quem ensina alguma coisa a alguém.

O professor não deve lançar para os
alunos muitos conteúdos, reproduções,
e sim desenvolver no educando o
pensamento crítico trabalhando a
interdisciplinaridade a fim de perceber
que a cidadania perpassa por todas as
disciplinas, e que a mesma não pode ser
abordada de forma isolada. O aluno não
pode ficar na consciência ingênua, ele
precisa sair da passividade, para ser
agente ativo de sua história precisando
conhecer os seus direitos e deveres como
cidadão. O educador precisa rever a sua
prática docente e levar os educandos ao
pensar certo na sua prática cotidiana.

Freire (2005, p. 48), explica que:
O pensar certo sabe, por exemplo,

que não é a partir dele um dado, que se
conforma a prática docente crítica, mas
sabe também que sem ele não se funda
aquela. A prática docente crítica,
implicante do pensar certo, envolve o
movimento dinâmico, dialético, entre o
fazer e o pensar sobre o fazer. O saber que
a prática docente espontânea ou quase
espontânea, “desarmada”,
indiscutivelmente produz é um saber de
experiência feito, a que falta a
rigorosidade metódica que caracteriza a
curiosidade epistemológica do sujeito.
Este não é o saber que a rigorosidade do
pensar certo procura. Por isso, é
fundamental que, na prática da formação
docente, o aprendiz de educador assuma
que o indispensável pensar certo não é
presente dos deuses nem se acha nos
guias de professores que iluminados
intelectuais escrevem desde o centro do
poder, mas pelo contrário, o pensar certo
que supera o ingênuo tem que ser
produzido pelo próprio aprendiz em
comunhão com o professor formador.

A partir de então os alunos passam
a conhecer um pouco mais do que é
cidadania no âmbito escolar. A cidadania
autêntica prende-se à ideia de
reciprocidade, ou seja, de um
compromisso um para com o outro,
tendo em vista que a mesma implica a
um complexo de direitos e deveres, que
cada um de nós tem para com todos os
outros e com a sociedade.

A cidadania se aprende também no
espaço escolar, e, sobretudo, na educação
pública. É necessário ressaltar o papel
primordial que a escola pública deve
exercer no sistema educacional de ensino:
como escola de e para cidadania, como
instituição verdadeiramente republicana,
que pertence a todos os membros da
comunidade social, e não ao governo nem

DIFICULDADES DE RELACIONAR TEORIA/PRÁTICA NO PROCESSO
DE CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA NO CONTEXTO ESCOLAR
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aos que podem pagar e que, por isso,
consideram-se naturalmente, donos do
ensino. Cidadania é participação como
cidadão, é ter direito e obrigações, e, ao
contrário do que muitos pensam, se
aprende na escola.

A escola pública pode e deve
resgatar voltar a exercer um papel
fundamental no nosso sistema
educacional, desde que se faça uma
avaliação correta dos seus problemas,
que haja um planejamento lúcido das
prioridades e uma operacionalização mais
adequada e corajosa das soluções que se
fizerem necessárias para um bom
funcionamento da mesma.

A educação pública que temos está
muito distante daquela com a qual
sonhamos, é possível promover
alterações profundas e irreversíveis,
desde que se convoquem professores
com comprometimento e pais para
participar dessas mudanças, em prol da
melhoria da instituição escolar e não para
simplesmente os conteúdos serem o
executar nas salas de aula através do fazer
pedagógico do educador.

A questão central tem a ver com a
própria prática da cidadania. A escola
pública é frequentemente, vista pelos
alunos como um órgão governamental do
Estado, não como um órgão da sociedade
que visa permitir oportunidades iguais a
todos os cidadãos para o exercício da sua
cidadania.

Grande parte dos professores sente-
se explorados, os alunos (embora nem
sempre com razão) quase sempre não
veem no ensino público como obter uma
bagagem intelectual ou um bom
aprendizado para a construção de um
futuro melhor. Lá chegam os apressados
na escola, professores muitas vezes
desmotivados despejam seu saber e, tão
rapidamente quando chegaram, partem
para a escola seguinte, sem muitas vezes
estabelecer uma relação com seus
colegas. É comum o professor nada saber
do bairro onde trabalha e nem o contexto
em que os alunos estão inseridos, da vida
real das pessoas que vivem naquele
bairro. Poucas comunidades zelam por
suas escolas, exatamente por que não as
consideram suas, mas do “governo” como
um aparelho ideológico do Estado como
entidade fria sem rosto, distante e muitas
vezes autoritária com os cidadãos que
estão inseridos na mesma. Escolas
depredadas, mal conservadas é apenas a
face mais visível desse “desacordo” entre
alunos, professores, comunidade e
governo dentro da sociedade.

O caminho começa, portanto, num
restabelecimento do diálogo entre os
diferentes protagonistas que compõem a
escola. Percebemos que, para que se

possa começar a pensar numa escola de
e para cidadãos muitas coisas precisam
ser modificadas e transformadas. Uma
escola que o aluno receba educação que
de fato seja síntese entre o patrimônio
cultural da humanidade, no seu sentido
amplo (que cabe ao professor bem-
formado e atualizado trazer), e a
especificidade de sua própria cultura; em
que o professor tenha condições de tratar
os alunos como seres únicos a serem
socializados, com sua criticidade
desenvolvida, mas não descaracterizados,
que os educandos tenham condições de
exercerem a sua cidadania de forma ativa
e plena. Para tanto a escola pode ser um
centro em torno do qual surja instituição
de grêmios estudantis, grupos de teatro,
cineclubes, desenvolvimento de projetos,
atividades, literárias, artesanatos,
intercâmbio entre as escolas Algo que se
faça para trabalhar com os alunos a
questão da promoção e do
desenvolvimento da cidadania no
ambiente escolar.

Pichar muros e monumentos, burlar
a lei, passar as pessoas para traz,
atravessar sinais vermelhos, atropelar as
pessoas e não prestar socorro, jogar lixo
nas ruas, desmatar florestas, poluir os rios
e os mares, depredar escolas, arrancar
páginas de livros tirados da biblioteca,
não zelar pela escola, desrespeitar os
funcionário da mesma, não cumprir com
o código de conduta e ética da escola, não
devolver o troco que recebeu a mais, na
fila passar na frente do outro, são atos
que creditamos, frequentemente, a nossa
esperteza e rebeldia, nunca os
considerado lesivos à sociedade de
cidadãos da qual nós mesmos fazemos ou
deveríamos fazer parte sem ao menos
nos importarmos se estaremos ou não
prejudicando as pessoas.

A cidadania só será praticada
efetivamente, quando todos nós nos
percebermos cidadãos, com direitos e
deveres, e não se comportar como um
grupo desorganizado, inconstantes e
irreverentes na nossa sociedade. Por isso
se faz necessário que o professor esteja
trabalhando a questão da cidadania na
escola, não como um viés, mais sim como
uma ação de conscientização das atitudes
desses alunos, conscientizando-os sobre
os atos que cometem ou o que vierem a
cometer, tais como os citados acima, que
os mesmos não devem cometê-los ou
praticá-los.

Como se vê, o problema da
cidadania tem várias facetas. Deve-se
então dar atenção especial a uma questão
presente nas relações cotidianas de todos
nós e que deve ser cuidadosamente
tratada na escola, onde se manifesta com
menos frequência na mesma, do que

gostaríamos de confessar.
O educador precisa reconhecer que

a sua relação com a teoria/prática no que
tange aos alunos, precisa ter
comprometimento para trabalhar a
questão da cidadania com os educandos,
pois jamais o mesmo poderá se eximir
dessa responsabilidade ou compromisso
em seu fazer pedagógico,”Que o meu
“destino” não é um dado, mas algo que
precisa ser feito e de cuja
responsabilidade não posso me eximir”
(FREIRE, 2005, p. 53). Além disso, a escola
é um local privilegiado, não só para
discuti-la, mas para iniciar um trabalho
de atenuação da sua força.

A cidadania não é, contudo, uma
concepção abstrata, mas prática cotidiana
que todo ser humano precisa exercer. Ser
cidadão não é simplesmente conhecer,
mas sim, viver e fazer uso das leis. É
evidente que a cidadania, como a
liberdade, não pode ser outorgada, mas,
sim conquista. Uma vez que adquirida,
jamais devemos nos desapropriar dela. E
para que isso aconteça o educador através
dos conteúdos, ou trabalhos que sejam
realizados dentro ou fora de sala, precisa
ensinar e exercitar a mesma com os seus
alunos.

Evidentemente, todo ser humano
tem de ter consciência que é um cidadão,
parte de uma comunidade, com direitos
e deveres que precisam ser cumpridos.
Ser cidadão é, além de reconhecer as
múltiplas relações sociais, políticas e
econômicas, ser reconhecido no papel
que desempenha. È saber que tem e pode
fazer história no espaço educacional e na
sociedade em que está inserida.

Cabe-nos citar Freire (2005, p. 54):
O fato de me perceber no mundo,

com o mundo e com os outros me põe
numa posição em face do mundo que não
é de quem nada tem a ver com ele. Afinal
minha presença no mundo não é a de
quem se adapta, mas o de quem se
inseriu. È a posição de quem luta para não
ser apenas objeto, mas sujeito também
da História.

Ao compreender que também
somos cidadãos do universo, começamos
a entender que ele tem leis e que delas
não podemos fugir. Entendemos que é
preciso despertar as crianças e
adolescentes para o seu papel de cidadão,
para o exercício pleno da cidadania, na
família, na escola, no bairro, na sociedade
e no país em que eles vivem.

Flávia Mara Gustavo Pereira
Ex-aluna de Psicopedagogia,
Aluna de Complementação

Pedagógica em
Didática do Ensino Superior,

 Campus Niterói.
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Quem são os excluídos?
Excluídas são todas aquelas

pessoas que não estão nos mesmos
padrões da sociedade em razão das
características físicas que possuem
cor dos olhos, peso, altura, cor da
pele, algumas l imitações físicas
diferentes daqueles padrões
estabelecidos.

 Estabelecidos por quem?
Por uma sociedade

preconceituosa, que precisa saber
viver com a diversidade.

Quando falamos em inclusão
pensamos em todas as pessoas que
não tem as mesmas oportunidades
dentro desta sociedade.

Ao pensarmos no mercado de
trabalho devemos saber que a
diversidade faz um mercado mais
criativo e inovador. O bom é que nós
não pensamos, não agimos iguais,
pois é na diferença que construímos
o novo.

DIVERSIDADES Enquanto gestor temos que ter
sensibilidade para entender que as
pessoas com deficiência possuem
suas limitações, mas não vamos trata-
las como “coitadinhas”, e sim buscar
inseri-la da melhor forma possível
dentro da empresa, que deve ser uma
empresa com compromisso e
responsabi l i -
dade para
combater o
preconceito e
incentivar a
diversidade e
que não queira
apenas cumprir
a Lei de Cotas
para não ser
autuada.

M a s
devemos inte-
grar o deficien-
te com o colega
de trabalho,
promover curso
de capacitação
e mostrar que

são seres humanos sujeitos a todos
direitos e deveres que a sociedade
oferece a todos os cidadãos.

Josilene Louvise Felipe ,
Graduanda de Gestão Hospitalar.

 A AVM FACULDADE
INTEGRADA DESEJA A

TODOS UM
NOVO ANO CHEIO
DE REALIZAÇÕES!

SEJAM BEM VINDOS
A  2013!


