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RESUMO 

Este artigo visa analisar a importância do teatro como didática e prática pedagógica para 

a educação infantil e como o mesmo ajuda no desenvolvimento da criança. Para tanto 

fez uma pesquisa de viés qualitativa com os professores de uma escola da rede 

municipal de ensino de Teresina-PI, localizada na zona sul. A escola oferece a 

comunidade o ensino na Educação Infantil. Os sujeitos da pesquisa são educadores 

formados em Licenciatura Plena em Pedagogia há quatro anos e tem entre 7 a 8 anos de 

experiência no magistério. O instrumento utilizado na pesquisa foi à entrevista. As 

discussões teóricas mostrou que o teatro possibilita à criança compreender o 

pensamento e a linguagem do outro, e que o brincar se transforma em um instrumento 

de construção do conhecimento. Seja no aspecto pedagógico ou no aspecto artístico, o 

teatro auxilia a criança no seu crescimento cultural e na sua formação como indivíduo.  

Sendo assim o teatro aliado à didática e pratica do professor como recurso pedagógico 

tornará a aprendizagem prazerosa e participativa, além de ser uma forma de 

entretenimento e de educação, pois desenvolve o trabalho em grupo, ajuda a superar a 

timidez, desenvolve a imaginação, memorização e o vocabulário e traz diferentes 

conhecimentos. Portanto acreditamos que as reflexões aqui apresentadas irá fortalecer 

as discussões sobre um ensino publico de qualidade e a educação de professores, no 

sentido de implementar novas ações didáticas que esteja no seu bojo uma proposta de 

ensino que alie conhecimento,autoreflexão e prazer no despertar da consciência critica 

do cidadão engajado do futuro, pois  é  importante que continuemos em busca de 

práticas pedagógicas que insistam na construção autônoma dos sujeitos, e o teatro é uma 

delas.  
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INTRODUÇÃO 

 

Ensinar significa jogar o jogo da vida, captando, nesse processo contínuo, as 

articulações inerentes à lógica do jogo escolhido para construir 

aprendizagens com seus alunos e também consigo. Em outras palavras, na 

busca de uma docência teatral com qualidade pedagógica torna-se 

imprescindível adquirir competências cognitivas, estéticas e didáticas.  

 

Arão Paranaguá Santana 

 

 

Este artigo visa destacar o teatro como forma lúdica de aprendizagem na 

educação infantil, pois este é um dos caminhos para que a escola e os professores 

possam interagir com as crianças de forma criativa, produtiva e participativa. 

O teatro é um importante recurso didático pedagógico para o desenvolvimento 

da criança dando suporte para sua trajetória na vida social, proporcionando experiências 

novas que contribui para o crescimento integral da criança sobre vários aspectos. 

Nesta mesma conjuntura “a dramatização acompanha o desenvolvimento da 

criança como uma manifestação espontânea, assumindo feições e funções diversas, sem 

perder jamais o caráter de integração e de promoção de equilíbrio entre ela e o meio 

ambiente” (PCN, 1997). 

E neste sentido que a contribuição do teatro como recurso didático e os jogos 

teatrais estará proporcionando para o sujeito um crescimento pessoal (motricidade, 

afetivo, cognitivo). O relacionamento entre o individuo e o coletivo permitirá a vivencia 

de situações importantes para o seu convívio social, exercendo de direitos e deveres, o 

respeito às diferenças, dentre outras. 

Um desses enfoques é o jogo no contexto pedagógico que enfoca a parte de um 

todo, o qual pode contribuir na formação de cidadãos mais participantes e responsáveis 

pelo outro. Como o jogo faz parte da sociedade, deve contribuir para que a justiça, a 

tolerância e a inclusão estejam presentes no cotidiano das pessoas. 

Para tanto se fez uma pesquisa de viés qualitativa com os professores de uma 

escola da rede municipal de ensino de Teresina, localizada na zona sul. A escola oferece 

a comunidade o ensino na Educação Infantil. Os sujeitos da pesquisa são formados em 

Licenciatura Plena em Pedagogia há quatro anos e que tem entre 7 a 8 anos de 

experiência no magistério. O instrumento utilizado na pesquisa foi à entrevista.  

Dessa forma o texto ora apresentado pretende contribuir para a reflexão sobre o 

uso do teatro como um recurso pedagógico em uma escola voltada para formação de um 
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sujeito crítico-reflexivo, provocando um debate sobre o papel que o teatro vem 

desempenhando no contexto escolar, desenvolvendo a reflexão crítica sobre o homem e 

o mundo.  

Portanto o teatro aplicado à educação possui o papel de mobilização de todas as 

capacidades criadoras e o aprimoramento da relação vital do indivíduo com o mundo; e 

os jogos dramáticos liberam a criatividade e humanizam o indivíduo, pois o aluno é 

capaz de aplicar e integrar o conhecimento adquirido nas demais disciplinas da escola e, 

principalmente, na vida.  

 

A DIDÁTICA E A PRÁTICA PEDAGÓGICA COM O TEATRO 

A didática tem como um dos seus objetivos a direção técnica da aprendizagem, 

portanto estuda a técnica de ensino em todos os seus aspectos práticos e operacionais. E 

de acordo com Libâneo: “cabe a ela converter objetivos sócio-políticos e pedagógicos 

em objetivos de ensino, selecionar conteúdos e métodos em função desses objetivos, 

estabelecer, os vínculos entre ensino e aprendizagem.” (1994, p.26)  

Assim a didática é o caminho que temos que percorrer, para estimular, dirigir e 

encaminha a aprendizagem para a formação e desenvolvimento do sujeito. Por isso 

conhecer sobre didática e a prática pedagógica é fundamental para que se possa usar o 

teatro em sala de aula. 

A prática pedagógica se refere às práticas realizadas pelos professores em sala 

de aula nas instituições que compõem uma rede de educação e isso é particular de cada 

profissional. Sendo a prática pedagógica condutor do cotidiano, onde esta inserida todas 

as rotinas e momentos que compõem o fazer diário das instituições de educação. O 

professor utilizando na sua prática o teatro estará estimulando a criança ao desejo de 

aprender e nesta conjuntura Reverbel (1997) fala da importância do uso do teatro no 

ensino: 

O ensino do teatro é fundamental, pois, através dos jogos de imitação e 

criação, a criança é estimulada a descobrir gradualmente a si própria, ao outro 

e ao mundo que a rodeia. E ao longo do caminho das descobertas vai se 

desenvolvendo concomitantemente a aprendizagem da arte e das demais 

disciplinas. (pág.25) 

 

Por isso é fundamental aliar didática e a prática pedagógica no uso do teatro em 

sala de aula da educação infantil para que assim possa contribuir para o 

desenvolvimento dos alunos proporcionado novas experiências. E sendo usado como 
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instrumento de educação e ação didática, é de efetiva validade para que sejam atingidos 

os objetivos no campo na afetividade, da cognição e da motricidade. 

É neste sentido que os jogos teatrais como prática na escola estará 

desenvolvendo processos de aprendizagens que contribuam para formação de sujeitos 

autônomos, mediados pelo pensamento dramático e pelas experiências de grupo. A 

criação coletiva que faz parte da atividade do jogo teatral é importante para formação da 

consciência crítica do sujeito. 

A prática pedagógica do professor voltada com mais ênfase para ludicidade é 

uma maneira de mudar um pouco a sua didática em sala rotineiramente e ao usar o 

teatro como mediação pedagógica diversificam-se as ações em sala de aula e isso ajuda 

no desperta do interesse do aluno para o conhecimento. E de acordo com Candau 

(2011): 

O “novo” educador é aquele que encara a educação como problematização. A 

educação assim encarada é aquela que propicia desenvolver nos alunos o seu 

poder de captação e compreensão do mundo como realidade em processo, 

pensando-o e a si mesmo, sem dicotomizar este pensar da ação. A prática 

educativa problematizadora propõe aos homens a sua própria situação como 

um problema (um desafio) a ser encarado, visando à transformação. (p.102) 

 

 

E esse novo educador de acordo com Candau (2011) “reconhece o seu papel 

politico, a dimensão politica da educação, e a interioriza como profissional e como 

sujeito, refletindo-a através de sua práxis” (p, 103). Sendo assim o educador estará 

proporcionando uma educação consciente em que o sujeito possa buscar refletir a sua 

relação com o mundo e com a realidade. 

Utilizando o lúdico em sua pratica o professor estará proporcionando tanto o 

aprendizado quanto um momento prazeroso, pois o lúdico ajuda no desenvolvimento da 

criança onde a brincadeira e o jogo são aspectos importantes na sua aprendizagem e 

desenvolvimento e através das atividades estarão desenvolvendo novas experiências que 

irão contribuir para o desenvolvimento integral e social do educando. 

Através dessas atividades lúdicas o aluno tem uma participação ativa no 

processo de ensino-aprendizado, o professor estará motivando e colocando o aluno em 

diversas situações onde ele pesquisa e experimenta, fazendo com que conheça suas 

habilidades e limitações, então sua prática não pode ser burocrática: “[...] prática 

educativa não poderá ser, ser de forma alguma, uma prática burocrática (ou profissional-

burocrata)”. Ela tem que ser uma ação comprometida ideológica e efetivamente. Não se 

pode fazer educação sem “paixão”. (Luckesi apud Candau, 2011 p. 28) 
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A paixão pela docência é a melhor forma de atuar com sua pratica em sala, pois 

nessa relação interpessoal no processo de ensino aprendizagem, o professor estará 

usando uma abordagem mais humanista: 

 

Essa abordagem leva a uma perspectiva eminentemente subjetiva, 

individualista e afetiva do processo de ensino-aprendizagem. Para esta 

perspectiva, mais do que um problema de técnica, a didática deve se centrar 

no processo de aquisição de atitudes tais como: calor, empatia, consideração 

positiva incondicional. (CANDAU, 2011 p. 14) 

 

 

O docente ao levar em consideração a realidade do aluno nas suas reflexões 

didáticas, partindo do princípio do onde e do meio em que o aluno vive deve ser 

encarado como ponto de partida para apresentar para os educandos um conhecimento 

real e efetivo de outras culturas e realidades e concomitante a isso a reflexão sobre a 

sua.  Sendo assim: 

 

Adaptar o conteúdo à criança pobre não significa dar a ela apenas uma parte, 

mas inventar maneiras de ensinar-lhe tudo, de outro jeito, com outro ritmo, 

em outra sequência, organizando e reorganizando o material que ela precisa 

dominar sempre que for preciso. (CANDAU apud MELLO p.104) 

 

 

Portanto podemos inferir dessa forma que a Didática é um importante guia, pois 

ao   ocupar-se das estratégias de ensino, das questões práticas relativas à metodologia e 

das estratégias de aprendizagem, agregando a isso a reflexão sobre a escola 

contemporânea e as novas influências no ensino- aprendizagem, despertar hoje uma 

autoreflexão para os professores, atrelando a isso  novas maneiras  de proporcionar  

acesso ao conhecimento para os seus educandos. 

 

A IMPORTÂNCIA DO TEATRO NA ESCOLA  

 

As contribuições dos jogos teatrais e do teatro na aprendizagem de alunos na 

Educação Infantil têm sido observadas no sentido que cada jogo além da função 

recreativa tem uma intenção educativa auxiliando no processo de ensino e 

aprendizagem dos alunos no seu desenvolvimento. Assim, o teatro e os jogos teatrais 

são entendidos como recursos que proporcionam para as crianças o prazer quando está 

brincado como também ensinam e educam quando são instigadas propositalmente por 

seus educadores no auxilio do desenvolvimento de certas habilidades em salas de aula. 
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Quando as situações lúdicas são intencionalmente criadas pelo adulto com 

vistas a estimular certos tipos de aprendizagem, surge a dimensão educativa. 

Desde que mantida as condições para a expressão do jogo, ou seja, a ação 

intencional da criança para brincar, o educador está potencializando as 

situações de aprendizagem. (Kishimoto, 1996, p.36) 

A utilização desses recursos como fins pedagógicos leva a analisar as 

contribuições para o desenvolvimento intelectual dos sujeitos, pois cada jogo tem uma 

intenção e função nesse processo de desenvolvimento. Para Peter Slade (1978) o jogo 

dramático infantil não é uma atividade inventada, mas o comportamento real dos seres 

humanos. Para ele, o jogo dramático é capaz de promover uma libertação emocional 

assim fornecer uma autodisciplina interna; e o jogo dramático infantil se caracteriza por 

um fluxo de linguagem, um discurso espontâneo que é estimulado pela improvisação e 

enriquecimento pela interpretação. E distingue entre duas formas de jogo, ambas 

dramáticas: jogo pessoal e jogo projetado. 

Jogo projetado é o drama no qual é usada a mente toda, mas o corpo não é 

usado tão totalmente. [...] a ação principal tem lugar fora do corpo e o todo se 

caracteriza por uma extrema absorção mental. Jogo pessoal é o drama óbvio: 

a pessoa inteira, ou eu total é usado. Ele se caracteriza por movimento e 

caracterização, e notamos a dança entrando e a experiência de ser coisas ou 

pessoas. (Peter Slade 1978 p, 19)” 

 

 Assim ao utilizar o jogo teatral na educação infantil, o educador estará 

contribuindo para o crescimento pessoal e o desenvolvimento cultural do educando, por 

meio do domínio da comunicação e do uso interativo da linguagem teatral, nessa 

perspectiva está caminhando para o campo do ensino-aprendizagem criando condições 

para a construção do conhecimento, introduzindo as propriedades do lúdico, do prazer, 

da capacidade de iniciação, ação ativa, motivadora, a improvisação, concentração, 

organização, a liderança e o controle pessoal são desenvolvidos. E o docente e toda a 

comunidade escolar deverão conhecer e compreender a importância de tais instrumentos 

pedagógicos para o desenvolvimento intelectual dos seus alunos.  

É importante destacar que ao utilizar o teatro e os jogos teatrais como recursos 

pedagógicos, e inserir os mesmos no auxilio de suas atividades, não se deve utiliza-lo de 

qualquer forma precisa fazer um planejamento especifico para o uso de cada um como 

ferramenta de ensino- aprendizagem do conteúdo que deseja ser ensinado, caso não haja 

planejamento esses recursos são totalmente ineficazes e não exercerão suas funções 

educativas, proporcionando apenas as situações de prazer. 
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 Pois, a partir do uso do teatro e dos jogos teatrais as crianças pode ter uma 

aprendizagem significativa, como por exemplo: a professora pode pedir a uma criança 

em determinado grupo que escolha um livro de sua preferência, e depois escolher uma 

parte do livro ou passagem, pedir que façam uma improvisação do trecho da história 

que eles mais gostaram. Esta atividade vai tornar a aula prazerosa e todos irão 

participar. O teatro pode transformar a escola em um espaço de trabalho e aprendizagem 

pelo caminho do prazer e encantamento. E de acordo com o PCN de Artes: 

O teatro, no processo de formação da criança, cumpre não só a função 

integradora, mas dá oportunidade para que ela se aproprie crítica e 

construtivamente dos conteúdos sociais e culturais de sua comunidade 

mediante trocas com os seus grupos. No dinamismo da experimentação, da 

influencia criativa propiciada pela liberdade e segurança, a criança pode 

transitar livremente por todas as emergências internas integrando imaginação, 

percepção, emoção, intuição, memória e raciocínio. (PCN, 1997, pág. 84.) 

 

 

 

 É na escola onde a criança é estimulada a conhecer e explorar o mundo, onde 

ela se socializa com outras crianças, aprende a dividir a compartilhar brinquedos e o 

carinho das pessoas que elas gostam, tendo a convivência com a diversidade, 

contribuindo para a construção do seu processo de aprendizagem. Por isso é importante 

que as escolas tenham uma proposta pedagógica para compreender a atividade teatral, 

como ação pedagógica para o desenvolvimento da criança na sua socialização e assim 

desperta uma consciência critica que se reflita no cidadão do futuro.  

È neste sentido que o teatro na educação tem um importante papel na formação 

na identidade da criança através da educação pela arte. E de acordo com Reverbel 

(1997): 

As atividades de expressão artística são excelentes recursos para auxiliar o 

crescimento, não somente afetivo e psicomotor como também cognitivo do 

aluno. O objetivo básico dessas atividades é desenvolver a auto-expressão do 

aluno, isto é, oferecer-lhe oportunidades de atuar efetivamente no mundo: 

opinar, criticar e sugerir. ( p, 34) 

 

 

Assim através de atividades artística, tem-se uma forma lúdica de ensinar e 

abordar vários temas. O teatro infantil aplica o ensino de uma forma diferente. Os 

contos de fadas e fábulas são muito usados, pois são mais fáceis, já que as crianças 

adoram estes temas. A encenação de fantoche para os pequenos é encantador, 

desenvolvem vários aspectos relacionados com a comunicação e a expressão sensório-

motora. 
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Portanto o ensino de teatro traz benefícios, pois através dos jogos de imitação e 

criação, a criança é estimulada a descobrir a si própria, ao outro e ao mundo que a 

rodeia e no caminho das descobertas vai se desenvolvendo a aprendizagem da arte e dos 

conhecimentos escolares. 

 

CONVERSANDO COM AS EDUCADORAS: O TEATRO NA SUA VIDA E NA 

SUA PROFISSÃO 

Nesta secção elucidaremos os discursos dos professores da educação infantil 

entrevistado na escola, é importante salientar que as entrevistas foram semiestruturadas, 

e aconteceram de forma individual, dentro da escola, apresentou-se aos docentes um 

termo de consentimento livre e esclarecido assim como foi pedido à autorização por 

escrito para os registros de suas falas. Para preservar a identidade das mesmas, aqui não 

serão revelados seus nomes, o trecho de entrevista apresentado terá apenas os 

codinomes – professora A e professora B - dessa forma o texto apresentado traz uma 

síntese das reflexões feitas a partir de suas falas.  

Primeiro indagou-se aos docentes, o que eles entendem sobre teatro, a resposta 

deles foi que o teatro é a forma criativa de se expressar, comunicar e interagir com o 

mundo, onde se pode criar e recriar uma apresentação; e durante sua infância, disseram 

não participaram de peças infantis e não tiveram contato com o teatro.  

Diante disso, perguntou-se sobre sua formação e se enquanto estavam na 

universidade tiveram acesso ao teatro. As educadoras responderam que tiveram de uma 

forma simples onde foi trabalhado em breves apresentações de seminários, mais por 

opção dos alunos fazerem essas apresentações. E durante o curso só tiveram acesso ao 

teatro como recurso pedagógico em uma disciplina a de Literatura Infantil, que trabalha 

os contos clássicos infantis. E não tiveram nenhuma disciplina de metodologia da 

aprendizagem que trabalhava o teatro como ferramenta pedagógica. 

A fala dos entrevistados mostra a falta do uso do teatro nas disciplinas em sua 

graduação (todos os sujeitos da pesquisa são formados em pedagogia), o que leva a crer 

que se tivessem um contato mais direto com o teatro usaria o mesmo em sua prática na 

sala de aula de maneira que contribuiria para uma aprendizagem significativa. 

Mesmo diante da falta de intimidade com o teatro tanto como no papel de 

espectadores como no papel de atuantes, as educadoras reconhecem a importância que 

este possa a vir conferir a educação caso seja usado na sala de aula como recurso 
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didático. Sendo assim indagou-se as mesmas sobre a melhor forma de ensinar os 

conteúdos escolares para criança? E por quê?  Nosso intento era constatar se assim o 

teatro aparecia como ação pedagógica. As falas a seguir elucida a situação: 

Fazer uso de diversos recursos metodológicos que auxiliam na aprendizagem 

delas, pois através da utilização de outros instrumentos tais como: o teatro, a 

brincadeira, a musica, a dança dentre outro a criança tem contato direto com 

os temas trabalhados em sala de aula, tornando assim sua aprendizagem mais 

significativa. (Professora A) 

A melhor forma na minha concepção de ensinar é através da interação, a 

questão de interagir com o aluno em sala de aula de aula não só o professor 

passar o conteúdo tem que abrir espaço para o aluno fala se expressar, assim 

você estará vendo se seus objetivos estão sendo atingidos ou não é manter 

essa interação professor-aluno. E a partir da experiência do aluno, o que eles 

sabem do conteúdo para poder interagir com o que é dado em sala. 

(Professora B) 

 

 

Desta forma percebe-se que mesmo não tendo tido contato direto com o teatro as 

educadoras ao enumerarem maneiras de melhor ensinar e assim os alunos aprender, 

citam ações diretamente associadas ao uso do teatro na escola já anunciados aqui no 

texto.  É a emergência de uma maior articulação entre conteúdo escolar, vida do aluno e 

estratégias mediativas de ensino que causem concomitantemente aprendizado e prazer 

que afirma a importância do teatro como ação pedagógica para educadores e educandos. 

 Neste sentido indagamos então para o docente como seria o uso do teatro em 

sala. E na sua resposta ficou evidente que eles concordam que o uso do teatro em sala de 

aula é imprescindível, pois além de ser uma forma criativa de trabalhar os conteúdos ele 

envolve o lúdico e proporcionará um conhecimento agregado a outras áreas do 

conhecimento escolar, do mundo e de si.  

Com isso, mostrou-se que há um interesse por parte dos docentes em usar o 

teatro em sala de aula, mas eles não têm formação, intimidade com essa ação 

pedagógica adequadamente; Entretanto acreditamos que se os docentes mesmo sem 

formação profissional nessa área, podem fazer uma pesquisa de autores que trabalha 

com o teatro e os jogos teatrais, conversar com os demais colegas e coordenação 

pedagógica e fazer um planejamento integrado para se trabalhar esse recurso. Aqui entra 

em prática então o professor-pesquisador, mas para tanto é preciso desperta o 

conhecimento e a consciência para novas formas de atuação profissional. 

A pesquisa aqui apresentada, a partir das respostas dos entrevistados evidenciou 

além de outras questões, que há falta de informação no uso do teatro como ação 
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pedagógica e seus benefícios para o desenvolvimento da criança. Neste sentido, a 

formação continuada dos professores é um caminho para auxiliar o educador que não 

tenha conhecimentos específicos do uso do teatro na sua formação acadêmica e que 

deseja utilizar desse recurso nas suas aulas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O que se pretendeu com este artigo foi mostrar como o teatro é importante para o 

desenvolvimento da criança, tanto no aspecto cognitivo, motor, afetivo. Evidentemente 

não se pode querer esgotar a discussão de uma problemática de tamanha magnitude 

como a contribuição do teatro no desenvolvimento da criança e como as escolas podem 

fazer para ajudar o aluno a desenvolver suas próprias potencialidades, seja na parte 

artística ou pedagógica, neste espaço.  

A proposta de realização do teatro na escola, de estudos sobre as significações 

históricas do teatro e de seus papéis sociais (como o homem utilizou o teatro para 

organizar o pensamento e refletir sobre suas atitudes e comportamentos), pode 

contribuir para o aluno compreender a importância da atividade teatral e ampliar sua 

capacidade de estudo e reflexão sobre a produção de sentidos. 

Em síntese, o teatro contribui para o desenvolvimento da expressão e 

comunicação e favorece a produção coletiva de conhecimento da cultura, seja ele no 

valor estético ou educativo. E a prática pedagógica e a didática que o docente utiliza é 

fundamental para que ocorra essa interação do teatro com os diversos eixos da 

aprendizagem proporcionando uma interdisciplinaridade de conteúdos, pois o teatro não 

deve ser trabalhado apenas nas disciplinas de artes.  

Diante do discurso dos docentes, ficou clara a falta de conhecimento sobre o uso 

do teatro como ação pedagógica, mas por outro lado estes apresentaram interesse no seu 

uso e na sua ação de ensino-aprendizagem. Evidenciou-se também a frágil formação 

que tiveram dentro de seus cursos superiores de Licenciatura, concernente aos diversos 

usos e ações pedagógicas. 

 Ademais, através dessa pesquisa, graduandos, leitores e pesquisadores terão 

sobre o tema um ponta a pé inicial sobre o assunto e espera-se com isso um 

aprofundamento cientifico significativo sobre as mais conceituadas teorias que 

embasam tais pensamentos sobre o tema trabalhado, e quiçá empreitar uma valorização 
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de recursos didáticos como ações significativas para que o aluno alcance um 

desenvolvimento pleno de sua formação escolar e social.  

Neste texto procurou-se suscitar nos leitores o desejo de ver a didática e a prática 

pedagógica com o teatro e o jogo teatral na escola transformada em um momento de 

discussão sobre seu potencial e a busca de uma proposta que encaminhe o aluno para 

processos de interação, capazes de qualificar suas relações com o outro e com a 

sociedade em que vive. 

Portanto acreditamos que essas reflexões aqui apresentadas irá fortalecer as 

discussões sobre um ensino publico de qualidade e a educação de professores, no 

sentido de implementar novas ações didáticas que esteja no seu bojo uma proposta de 

ensino que alie conhecimento,autoreflexão e prazer no despertar da consciência critica 

do cidadão engajado do futuro, pois  é  importante que continuemos em busca de 

práticas pedagógicas que insistam na construção autônoma dos sujeitos.  
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