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IMERSÃO E EMERSÃO

“A educação deveria problematizar questões fundamentais da vida, 
servindo, assim, como um ato de desvelamento da realidade, ou

seja, como imersão e emersão da consciência para inserção crítica”
(Fernanda Liberali)



FORMAÇÃO CRÍTICA

“A formação crítica de educadores considera os sujeitos como
capazes de estabelecer mudanças constantes e profundas em seu

contexto e na sociedade como um todo” 
(Fernanda Liberali)



A FORMAÇÃO CRÍTICA NA PRÁTICA

"Uma formação crítica pressupõe duas questões:

• Que as pessoas não sejam necessariamente críticas e necessitem 
ser formadas; 
• E que a formação seja constante e eterna.

Isso implica em sujeitos em constante transformação; isto é, que a 
cada formação se transformem e se sintam na necessidade de 
novas formações, em um processo contínuo. 



A ESCOLA ALÉM DOS SEUS MUROS

“A concepção de escola não pode se limitar a um espaço geográfico 
intramuros, nem se limitar à transmissão de informações ou 

conhecimentos sem conexão com o contexto em que se insere.”



A FORMAÇÃO CRÍTICA DE PROFESSORES

“A formação crítica de professores inclui questões da compreensão 
da escola como um espaço cultural, social e político e não apenas 

como um local de transmissão de conhecimentos neutros e 
desvinculados do contexto particular de ação e da sociedade mais 

ampla” 
(Cecília Magalhães)



AUTOCRÍTICA E ESPAÇOS FORMADORES

“A formação crítica estaria ligada à convocação dos participantes a participar,
questionar, pensar, assumir compromissos e se submeter à crítica de seus valores,
normas e direitos, inclusive aqueles tidos como democráticos e justos”.

(...)
Assim, os espaços de formação crítica oportunizariam: 
a) a observação de si e dos demais com base para imersão na consciência; 
b) discussão teórica para a compreensão da prática; 
c) emersão da consciência para a avaliação a partir de  critérios mais amplos” 

(Fernanda Liberali) 



CONCEITOS IMPORTANTES

• Educação em tempo integral;
•Educação em período integral;
•Educação integral.



EDUCAÇÃO INTEGRAL

"A educação integral é uma concepção que compreende que a 
educação deve garantir o desenvolvimento dos sujeitos em todas as 
suas dimensões – intelectual, física, emocional , social e cultural e se 

constituir como um projeto coletivo, compartilhado por crianças, 
jovens, famílias, educadores, gestores e comunidades locais”  

(Centro de Referência em Educação Integral)



ASSIM, A EDUCAÇÃO INTEGRAL 
É UMA PROPOSTA:

• Contemporânea com foco na formação de sujeitos críticos, autônomos e responsáveis consigo
mesmos e com o mundo;

• Inclusiva por reconhecer as singularidades dos sujeitos, suas múltiplas identidades e se sustenta
num projeto educativo para todos e todas;

• Alinhada com a noção de sustentabilidade interação entre o que se aprende e o que se pratica;

• Promotora da equidade.



CRIANDO EXPERIÊNCIAS DE 
APRENDIZAGENS INOVADORAS

• Formação críticas de professores no conceito da integralidade implica em:
Olhar para si e para os outros;
Transformar-se e transformar imersão e emersão;
Sujeitos em transformação promovendo mudanças constantes e 
profundas no seu contexto e na sociedade;
Formação contínua e eterna;
Escola como espaço cultural, social e político; 



Sujeitos que participam, questionam, pensam, assumem
compromissos e se submetem à crítica;
Desenvolvimento dos sujeitos em todas as suas dimenões;
Projeto coletivo e compartilhado.



INOVANDO…

• A inovação depende de uma fonte inesgotável de novos saberes  o
indivíduo é incapaz de de contemplar os desejos e as necessidades coletivas,
senão pela concepção coletiva respeitando a individualidade;

• Um mundo em transformação contínua exige cidadãos em formação
contínua, transformando e sendo transformados a todo momento;



INOVAR É SENTIR E CRIAR JUNTO SABERES SIGNIFICATIVOS 
POR MARES NUNCA DANTES NAVEGADOS PORQUE HOJE JÁ 

NÃO SOMOS QUEM ÉRAMOS ONTEM. ESTAMOS 
CONTINUAMENTE APRENDENDO, DESENVOLVENDO E 

INOVANDO!
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