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CAPÍTULO I 

A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC) E OS IMPACTOS NA 

FORMAÇÃO DOCENTE 

Filipe Ewerton Ribeiro Teles1 

DOI - Capítulo: 10.47538/AC-2020.14-01 

 

RESUMO:  

O objetivo deste artigo é analisar a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e suas 

implicações na política de formação de professores no Brasil. Fundamenta-se na 

abordagem crítico-dialética, por considerar a realidade como totalidade concreta, 

superando a aparência dos fenômenos. Consiste em uma pesquisa bibliográfica sobre a 

BNCC e o campo da formação de professores. Aponta como resultados que a BNCC se 

constitui como um amparo legal que o capital encontra para o seu avanço e materialidade 

na educação, que a padronização curricular aponta para os interesses do mercado, 

excluindo a diversidade e as minorias sociais; as competências têm como foco o mercado 

e o processo de flexibilização preconizam a individualização do trabalho docente, bem 

como o rebaixamento da formação dos trabalhadores da educação. 

PALAVRAS-CHAVE: Base Nacional Comum Curricular. Formação de Professores. 

Precarização do trabalho.  

 

INTRODUÇÃO 

O objeto de estudo deste artigo é apresentar a Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) e suas implicações na política de formação de professores no Brasil. Trata-se de 

um debate contemporâneo que ganha espaço na agenda da formação de professores, no 

currículo, nas políticas públicas no Brasil mediante a aprovação da BNCC pela Portaria 

nº 1.570, de 20 de dezembro de 2017 e pela Resolução CNE/CP nº 2, DE 22 de dezembro 

de 2017 (BRASIL, 2017). 

A pergunta problema que norteou esta escrituração se configura em: quais as 

implicações da BNCC na formação de professores no Brasil? Nessa direção, o objetivo é 

analisar a BNCC e suas implicações para o campo da formação de professores, 

problematizando as políticas de formação de professores no Brasil e apresentando o 

 
1 Bacharel em Direito pela Universidade Regional do Cariri (URCA). Especialista em Direito Penal e Criminologia 

pela URCA. Especialista em Direito Público pela Faculdade Legale/SP. Pesquisador do Grupo de Pesquisa em Filosofia 

do Direito da Universidade de Fortaleza (UNIFOR/CNPq). CEO do Grupo de Estudos em Direitos Difusos e Coletivos. 

Orcid: https://orcid.org/0000-0003-0641-2703. E-mail: felipeteles125@gmail.com  
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posicionamento da Associação Nacional pela Formação de Profissionais em Educação 

(ANFOPE) enquanto resistência na defesa crítica para este campo. Metodologicamente, 

fundamenta-se na abordagem crítico-dialética por meio de uma pesquisa bibliográfica, 

por considerar a realidade como totalidade concreta, superando a aparência dos 

fenômenos.  

Posto isso, o objeto de estudo deste artigo apresenta aspectos que impactam no 

campo não somente da formação, mas do trabalho docente, aqueles que impactam no 

campo da subjetividade docente, na autonomia docente enquanto um intelectual da 

educação, nos processos de trabalho dentre os quais destacamos a jornada e condições de 

trabalho, no espectro das políticas públicas que regulam a formação e o trabalho docente. 

 

A BNCC E SUAS IMPLICAÇÕES PARA O CAMPO DA FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES 

A Base Nacional Comum Curricular foi uma exigência dos organismos 

internacionais, da Constituição Federal de 1988, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (BRASIL, 2012) de 1996 e de três das metas do Plano Nacional de Educação 

(PNE) 2014-2024. Com efeito, a BNCC começa a ser formulada no primeiro semestre de 

2015, ainda no governo Dilma. Em seu processo de produção e organização, reúne 

membros de associações científicas representativas das diversas áreas do conhecimento 

de Universidades públicas, o Conselho Nacional dos Secretários de Educação (Consed), 

a União Nacional dos Dirigentes Municipais da Educação (Undime) e fundamentalmente 

representantes dos aparelhos privados de hegemonia da classe empresarial que compõem 

a ONG Movimento pela Base Nacional Comum (MARSIGLIA et al, 2017, p. 108). 

Esse modelo de organização curricular está relacionado à regulação e ao controle 

da prática escolar que se revela a partir intensificação da avaliação do processo ensino-

aprendizagem e supervalorização das competências e habilidades, o que implica em maior 

responsabilização dos professores pelos resultados em testes avaliativos oficiais, 

modificação da grade curricular dos cursos de formação de professores, trazendo sérias 

repercussões sobre o trabalho docente. Isso implicaria não somente em novas exigências, 

mas na modificação do modus operandi das políticas de formação docente brasileiras 

(COSTA, et al. 2019). 
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Uma vez que de acordo com a Lei nº 13. 415/ 2017 da reforma do Ensino Médio 

que muda dispositivos da LDB expõe no art. 44, § 3o que os processos seletivos das 

instituições de ensino superior deverão considerar as competências e as habilidades 

definidas na Base Nacional Comum Curricular. E no § 8o orienta que os currículos dos 

cursos de formação de docentes terão por referência a Base Nacional Comum Curricular. 

Neste sentido, é importante verificar quais as implicações da BNCC para o campo da 

formação de professores, como veremos a seguir (COSTA et al., 2019). 

A Base Nacional Comum Curricular – BNCC da Educação Infantil e Ensino 

Fundamental foi aprovada e regulamentada pela Resolução nº 2 do CNE em 2017 e do 

Ensino Médio pela Resolução nº 4 de 2018, instituindo mudanças em um conjunto da 

legislação educacional. Deve-se ressaltar que a intenção de construção de uma BNCC 

não é nova, pois a Constituição Federal de 1988 já previa no artigo 2010 que para o Ensino 

Fundamental deveriam ser fixados conteúdos mínimos de maneira a assegurar formação 

básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais. 

Depreende-se que a BNCC é uma política pública de Estado prevista 

constitucionalmente e a partir de sua criação, os sistemas de ensino têm uma Base 

Nacional Comum Curricular. Para mudar o seu conteúdo é somente por Emenda 

Constitucional, o que vai depender das correlações de forças na sociedade. Aqui cabe 

uma distinção entre BNCC e o Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), pois a mesma 

tem peso de Lei, é obrigatória, e os PCNs não tinham esse caráter legal. Embora, 

consideramos também os limites dos PCNs mediante a intenção de uniformização de 

conteúdos sem diálogo profundo e concreto com as diversidades encontradas em todo 

Brasil (COSTA et al., 2019). 

Devem-se destacar as especificidades entre a BNCC da Educação Infantil e 

Ensino Fundamental e BNCC do Ensino Médio. Na primeira as mudanças são 

evidenciadas mais no que tange ao conteúdo do currículo de acordo com as áreas de 

conhecimento (Linguagens e Suas Tecnologias; Matemática; Ciências da Natureza; 

Ciências Humanas e Ensino Religioso) e seus componentes curriculares, o Ensino 

Fundamental continua sendo de nove anos. Já na BNCC do Ensino Médio como estar 

totalmente interligada a Lei nº 13.415/2017 de Reforma do Ensino Médio, traz mudanças 

na questão do conteúdo do currículo e na estrutura organizacional curricular dessa etapa 
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de ensino, uma vez que introduz entre outros os itinerários formativos, bem como prever 

o aumento na carga horária e a introdução de percentuais de ensino a distância. 

É preciso enfatizar que a BNCC é um documento orientador para os sistemas de 

ensino organizarem e construírem suas propostas curriculares, ou seja, a BNCC é 

currículo, mas não é o currículo, aos menos não deve ser. É preciso fazer essa distinção, 

no sentido de esclarecer, pois em muitas redes de ensino estaduais e municipais, os 

gestores vêm tomando a BNCC, como único documento curricular, que só precisa ser 

transposto tal qual como se apresenta, sem a preocupação de construírem propostas 

curriculares considerando de forma consistente que a BNCC representa 60% do currículo, 

e, que a parte diversificada de 40% pode representar o grau de autonomia dos sistemas e 

docentes no âmbito da escola.  

Aqui destacamos manifestações de diversas entidades científicas que apontaram 

críticas e resistências à BNCC, como Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa 

em Educação (ANPEd); Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino 

Superior (ANDES); Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE); 

Associação Brasileira de Currículo (ABdC), e outras entidades, movimentos sociais, 

sindicatos dos trabalhadores da educação em todo país, que demarcaram posição política 

contra o processo de uniformização do currículo, a racionalidade técnico-burocrática, 

num contexto neoconservador em que se encontra o Brasil (COSTA et al., 2019). 

Para Costa, Souza e Cabral (2018) o campo da formação de professores recebe 

uma grande atenção e agenda mediante as políticas públicas, pois este está vinculado 

diretamente com o campo do trabalho na atual sociedade capitalista. O trabalho é uma 

categoria fundante da existência humana, promove possibilidades de sociabilidade 

humana, as quais contribuem para o desenvolvimento cultural, intelectual, social e 

psíquico do ser humano, por meio de uma perspectiva ontológica (MARX, 2013). Para 

Frigotto (2010, p. 02) o trabalho representa “a produção de todas as dimensões da vida 

humana” e por meio da dialética assume seu caráter ontológico, pois o homem realiza 

com o seu meio social. 

Entretanto, na sociedade capitalista o trabalho recebe outra configuração, de 

trabalho alienado, precarizado, intensificado, estranhado. A forma que assume o trabalho 

até o presente dá-se sob a cisão da sociedade em classes sociais e da dominação e 
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exploração do homem sobre o homem. No capitalismo, a forma dominante que assume o 

trabalho é de emprego, ou seja, da compra e venda da força física, psíquica e intelectual 

daqueles que são desprovidos da propriedade dos meios e instrumentos de produção. Uma 

mercadoria especial que os proprietários dos meios e instrumentos de produção compram 

e gerenciam de tal sorte que o dispêndio da mesma pelo trabalhador no processo produtivo 

pague o seu valor de mercado em forma de salário ou meios de subsistência e, além disso, 

produza um valor excedente ou mais-valia que é apropriado pelo comprador. O capital 

apropria-se privadamente também da ciência e tecnologia e as incorpora ao processo 

produtivo como trabalho vivo objetivado e que se tornam uma força contra o trabalhador 

e meio de ampliar o lucro mediante a sua superexploração (FRIGOTTO, 2010, p. 3). 

Neste cenário capitalista, a educação é “um campo nevrálgico para as 

determinações do atual sistema. E o Estado passa a ser um relevante canal da 

materialidade das políticas e práticas neoliberais” (COSTA, SOUZA, CABRAL, 2018, 

p. 2044), que aprofundam o processo de exploração sobre os/as trabalhadores (as) da 

educação. 

A BNCC é um mecanismo de regulação sobre o trabalho docente, que mobiliza 

retrocessos que atacam a dignidade de exercer o trabalho e do direito à formação docente 

crítica, emancipada dos trabalhadores da educação, do exercício à autonomia docente 

mediante aos processos de trabalho, da constituição crítica e problematizadora da 

construção do conhecimento mediante realidade concreta. O excerto a seguir, retirado da 

Resolução CNE/CP nº 2/2017, caracteriza a concepção sobre os processos de trabalho e 

formação não somente do professor, mas também que tipo de formação se deseja alcançar 

com a BNCC. 

As consequências para a formação e atuação dos professores se evidenciam, 

também na definição dos Itinerários Formativos que constituem os percursos de 

aprendizagem ofertados pelos sistemas de ensino que irão permitir aos estudantes que 

construam suas trajetórias de aprendizagem segundo a BNCC de acordo com seus 

interesses, pois os Itinerários pelas áreas de conhecimentos (I - Linguagens e suas 

tecnologias; II - Matemática e suas tecnologias; III - Ciências da natureza e suas 

tecnologias; IV - Ciências humanas e sociais aplicadas) a serem definidos pelos sistemas 

de ensino tende a reforçar a dualidade na educação, pois as redes públicas de ensino na 
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sua maioria não têm estruturas adequadas para implementarem os itinerários na área de 

matemática e Ciências da Natureza e suas Tecnologias (COSTA et al., 2019). 

No texto introdutório da BNCC é explicito que ela por si só não modificará o 

quadro de desigualdades em que se encontra a educação básica brasileira, mas trará 

implicações para o processo de formação docente tanto inicial quanto continuada, além 

de controlar o trabalho docente e normatizar a responsabilização docente quanto ao 

desempenho escolar quando fala em influenciar “as matrizes de avaliações e os exames 

nacionais que serão revistos à luz do texto homologado da Base” (BRASIL, 2018, p. 5). 

Ou seja, são alterações curriculares que impactarão diretamente nos cursos de formação 

de professores. 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento de caráter 

normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que 

todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação 

Básica. Aplica-se à educação escolar, tal como a define o § 1º do Artigo 1º da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 9.394/1996) (BRASIL, 2018, p. 

7) e indica conhecimentos e competências que se espera que todos os estudantes 

desenvolvam ao longo da escolaridade. 

 

IMPACTOS DA BNCC NA FORMAÇÃO DOCENTE 

O processo de desintelectualização docente se configura na desvalorização do 

trabalhador docente enquanto um intelectual da educação. Este por sua vez devendo ser 

formado pelas Universidades, com condições dignas de estudo e trabalho para a formação 

docente. E retirar este direito aos trabalhadores da educação representa precarizar e 

rebaixar a formação docente (SHIROMA, 2003).  

O Processo de meritocracia possui interface com o processo de responsabilização 

docente e está aliado à lógica liberal que trata de “igualdade de oportunidades e não de 

resultados” (FREITAS, 2012, p. 383). Preconiza oferecer oportunidades, mas 

responsabilizando os sujeitos por seus resultados, onde o esforço individual é 

potencializado em detrimento das condições objetivas, justas e iguais, de trabalho e 

aprendizagem. Freitas (2012, p. 383) destaca que, no caso da escola, diferenças sociais 

são transmutadas em diferenças de desempenho e o que passa a ser discutido é se a escola 
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teve equidade ou não, se conseguiu ou não corrigir as “distorções” de origem, e esta 

discussão tira de foco a questão da própria desigualdade social, base da construção da 

desigualdade de resultados. 

No Processo de privatização, a BNCC surge como mecanismo de avanço da 

relação público-privado para as empresas e grandes conglomerados do campo da 

educação por meio de elaboração de livros, periódicos organizados pela iniciativa 

privada; formações ofertadas pelas iniciativas privadas em parcerias com os estados e as 

prefeituras, a exemplo Instituto Natura, viabilizados pela “nova” (velha) arquitetura 

formativa prevista na BNCC, isto também representa o enraizamento da privatização da 

educação, a ausência do Estado enquanto financiador da educação pública, gratuita e 

laica. 

Aos novos amparos regulatórios do ensino médio, os sistemas de ensino podem 

realizar parcerias com instituições privadas para oferecer 20% da carga horária a distância 

para o Ensino Médio diurno, até 30% do noturno e na Educação de Jovens e Adultos 

(EJA) médio 80% sejam feitos a distância, o que vai contribuir com o rebaixamento da 

formação da classe trabalhadora, avanço da relação público-privada, fortalecendo assim 

a privatização da educação no país. 

Para Freitas (2012), um elemento de destaque neste processo é a transferência da 

gestão pública, financiada pelo Estado para a iniciativa privada. Para o autor é necessário 

defender a bandeira da escola pública, “não basta mais a sua defesa, agora termos que 

defender a escola pública com gestão pública” (FREITAS, 2012, p.386). 

Os elementos apontados acima integram o processo de desenvolvimento das 

forças produtivas para o campo do trabalho e formação docente, e são influenciadas pelas 

correlações de forças sociais que agem nas definições e determinam quais políticas serão 

construídas e evidenciam a ação ou omissão do Estado (MULLER; SUREL, 2002). 

Seguindo esse entendimento Leher e Motta (2012) expõem que as políticas 

educacionais neoliberais apregoam o afastamento do Estado na área da educação que deve 

ser autorregulada pelo mercado que por meio de processo formativo se orientam pela 

lógica metabólica do capital procurando imprimir nos estudantes as virtudes do 

individualismo e da competitividade, isto é muito bem identificado na BNCC ao limitar-

se em alcançar certas habilidades e competências. 
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Dessa forma, as políticas públicas educacionais hegemônicas têm uma relação 

estreita com a proposta da BNCC, pois propõe competências para o mercado, 

flexibilização do controle estatal sobre a educação privada, individualização do ato 

pedagógico, avaliação tecnocrática para estimular a competição entre as instituições 

educacionais por meio de rankings, prêmios e castigos, educação compensatória 

elementar (ler, contar e escrever) para os chamados pobres (LEHER; MOTTA, 2012, p. 

578). 

A BNCC se constitui como um amparo legal que o capital encontra para o seu 

avanço na educação, e sua intenção de padronização curricular aos interesses do mercado, 

e excludente das diversidades e das minorias sociais. A BNCC terá a função de padronizar 

competências, habilidades e conteúdos de Norte a Sul, determinando o que as escolas 

devem ensinar e em que tempo. Em vários países onde esta política educacional foi 

implantada, inclusive nos Estados Unidos, não se observou melhoria nos níveis de 

educação. No entanto, floresceram tanto a indústria educacional quanto a privatização da 

educação. Tal medida, somada aos cortes nas bolsas das/os indígenas, quilombolas e 

pessoas de baixa renda, aos cortes nos recursos gerais das Universidades – em que as/os 

primeiras/os a serem atingidas/os são as/os estudantes das periferias das cidades e 

estudantes do campo – indicam um período de fechamento do acesso das classes 

trabalhadoras do campo e da cidade ao Ensino Superior (FONEC, 2018, p. 2). 

Nessa intencionalidade de formar cidadãos como mão de obra qualificada de 

acordo com as exigências do mercado, as políticas de formação de professores adquirem 

centralidade, pois segundo Neves (2013) para o mercado o professor passa a ser visto 

como intelectual estratégico na disseminação da “nova pedagogia da hegemonia” 

construída pelos agentes do capital nos anos de 1990, 2000 em busca do consenso 

ideológico. 

Assim, no discurso ideológico da busca pelo consenso ao capital os professores 

são chamados a participar como “intelectuais que, a partir de novas estratégias de 

repolitização da política, disseminam, em novo estágio, a nova pedagogia da hegemonia” 

(NEVES, 2013, p. 7). 

Assim, as referências teóricas tradicionais em educação passam a ser vistas como 

obsoletas, pois no discurso dos ideólogos do capital é preciso “elaborar uma nova 
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pedagogia, um projeto educativo de outra natureza” (MORAES, 2001, p. 4) para que a 

escola e os professores garantam o desenvolvimento de "competências” nos processos de 

ensino e aprendizagem dos alunos. Contudo, de forma excludente uma vez que se exigem 

níveis diferenciados de qualificação, para uma parcela pequena é requerido maior 

domínio de conhecimento e por isso, tem acesso a cursos mais aprofundados e de melhor 

qualidade, que não dissociam teoria e prática. Mas, para a grande maioria dos seres 

humanos bastam as competências no sentido pragmático e utilitarista que permitem a 

“sobrevivência nas franjas do núcleo duro de um mercado de trabalho fragmentário, com 

exigências cada vez mais sofisticadas e níveis de exclusão jamais vistos na história” 

(MORAES, 2001, p. 5). 

Nesse cenário, vem ocorrendo a falta de referência teórica na produção do 

conhecimento e na formação humana, em especial nos processos formativos docentes, 

levando ao que o autor denomina de Recuo da Teoria (MORAES, 2001, p. 6) nas políticas 

públicas de formação e pesquisas educacionais. O movimento do “fim da teoria” segundo 

Moraes (2001) prioriza a “eficiência e toma por base a experiência imediata ou o conceito 

corrente de prática reflexiva e se faz acompanhar da promessa de uma utopia educacional 

alimentada por um indigesto pragmatismo”. Com um caráter praticista em que se apoia 

no saber fazer e caracteriza a teoria como perda de tempo nas ações formativas. 

Assim, percebemos que os princípios da concepção hegemônica de formação 

docente estão presentes nos dispositivos legais da BNCC e se chocam com os referencias 

teóricos de formação humana emancipatória na perspectiva contra hegemônica. É uma 

perspectiva de formação de professor que se choca com a concepção de uma política de 

formação e de valorização docente que busca emancipação humana, a transformação 

social política, econômica e cultural no interesse da classe trabalhadora que vem sendo 

construída em movimentos contra hegemônicos pelos profissionais em educação desde 

anos 1980 organizados em coletivos como Associação Nacional pela Formação dos 

Profissionais da Educação (ANFOPE). 

 

A RESISTÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL PELA FORMAÇÃO DOS 

PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (ANFOPE) SOBRE A BNCC 
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Para Associação Nacional, na implantação da BNCC na realidade educacional 

brasileira, e em especial no contexto das escolas de educação básica, o Estado prefere 

desconsiderar todos os esforços que a entidade vem fazendo há vários anos na construção 

da Base Comum Nacional para orientar a formação docente no interior dos cursos das 

instituições públicas de ensino superior. Esta, construída pelos coletivos de profissionais, 

se ampara em princípios e eixos norteadores que visam uma perspectiva de formação 

mais ampla e não restrita à dimensão técnica para o domínio de competências pragmáticas 

que visam capacitar o professor a resolução de problemas imediatos da sala da aula. 

A Base Comum Nacional defendida pela ANFOPE é concebida como forma de 

resistência aos processos de desqualificação e desvalorização do educador, mediante a 

imposição de uma perspectiva produtivista e tecnicista aos processos de formação. Esta 

concepção, que rompe com a ideia de currículo mínimo, referenciais, diretrizes e 

parâmetros, tão ao gosto das políticas educacionais atuais e de regulação do trabalho, de 

caráter neoliberal, supõe a defesa da autonomia universitária, no entendimento de que ‘a 

base comum nacional será desenvolvida em cada instituição de forma a respeitar as 

especificidades das várias instâncias formadoras’ (ANFOPE, 19924, p. 14 apud 

FREITAS, 2003, p. 1118). Assim, este coletivo de profissionais reafirma os princípios da 

Base Comum Nacional que dão sustentação epistemológica e prática aos currículos dos 

cursos e visam desenvolver uma sólida formação teórica e interdisciplinar.  

 

CONCLUSÕES 

A Base Nacional Comum Curricular faz parte do conjunto de políticas apoiadas 

pelos grandes organismos multilaterais sendo um mecanismo de regulação sobre o 

trabalho docente, que representa retrocessos que atacam a dignidade de exercer o trabalho 

e do direito à formação docente crítica, emancipada dos trabalhadores da educação, do 

exercício a autonomia docente mediante aos processos de trabalho, da constituição crítica 

e problematizadora da construção do conhecimento mediante realidade concreta (COSTA 

et al., 2019). 

Para os defensores do capital o campo da formação de professores se faz 

necessário à adaptação das políticas aos padrões de sociabilidade neoliberal aos requisitos 

técnicos, ético, estéticos políticos e culturais do capitalismo neoliberal explícitos nos 
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documentos dos organismos internacionais. As políticas de formação se materializam 

entre outros, por referenciais de diversificação das instituições formadoras, flexibilização 

e primazia do setor privado. 

Portanto, enquanto alternativa de resistência, contra hegemônica, há a necessidade 

da construção de um projeto de formação docente emancipador, crítico, criativo e 

dialógico, que fortaleça o direito do trabalho e formação com dignas condições de exercer 

à docência no Brasil, com respeito ao trabalho dos docentes que enfrentam diversas 

complexidades no exercício da docência, que se evidencia na desvalorização, na falta de 

infraestrutura, em péssimas condições de trabalho, em formação de pouca qualidade e 

desprovida de aprofundamento teórico, que em nada contribui para uma formação política 

do profissional da educação. 
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RESUMO: 

O ônus que o Projeto Político Pedagógico tem quando voltado para a escola, é a conquista 

de uma escola democrática. Seguindo este contexto, surge a problemática desta pesquisa 

que foi formulada com o intuito de responder o seguinte questionamento da pergunta de 

investigação: De que maneira o Projeto Político Pedagógico contribuiu na construção de 

uma gestão pedagógica democrática na Escola Estadual Desembargador Sadoc Pereira? 

O Objetivo Geral desta pesquisa é analisar a real contribuição do Projeto Político 

Pedagógico na construção de uma gestão pedagógica democrática na referida escola. 

Utilizando os objetivos específicos sendo eles: Questionar a opinião dos professores a 

respeito da importância do PPP no desenvolvimento do trabalho pedagógico realizado na 

escola; Identificar a importância do PPP na construção de uma escola com gestão 

democrática; Descrever quais as atividades desenvolvidas na construção de uma escola 

com gestão democrática; Descrever a importância do trabalho realizado em equipe na 

elaboração do Projeto Político Pedagógico. A metodologia utilizada é fundamentada de 

maneira descritiva e de desenho não experimental. Na abordagem quali-quantitativa, foi 

realizado uma entrevista como ferramenta para a coleta dos dados com os integrantes 

diretos da escola, sendo eles: professores e toda comunidade escolar. Os dados após a 

entrevista resultaram em análise que permitiram afirmar que o Projeto Político 

Pedagógico é uma ferramenta que contribuiu muito na construção de uma escola com 

gestão democrática. Nesse sentido, o PPP foi de suma importância para tal conquista e 

muito relevante para o fortalecimento de todos os envolvidos no processo de ensino e 

aprendizagem, para o planejamento sistematizado, a democratização foi essencial para 

melhorar o desenvolvimento das atividades escolares fazendo com que a escola fosse 

referência Estadual em gestão democrática. 

PALAVRAS-CHAVE: Projeto Político Pedagógico. Gestão Democrática. Escola 

Democrática. Trabalho Em Equipe. Autonomia. 
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INTRODUÇÃO 

Nos dias atuais, o Projeto Político Pedagógico é indispensável e deve ser 

construído coletivamente na busca de resolver os problemas existentes na em uma 

instituição de ensino. Tais problemas também envolvem toda a comunidade escolar. 

Sabemos que a proposta pedagógica de ensino apresenta diferenças. 

Com base nesta concepção, o presente artigo procurou saber de que maneira a 

Escola Estadual Desembargador Sadoc Pereira, situada no município de Alto Alegre-

RR/Brasil, vem abordando em discussões e executando suas ações e práticas pedagógicas, 

verificando como são articuladas esta concepção entre seus vários segmentos numa 

tentativa de melhorar todos os serviços prestados à sua clientela. 

Portanto, o Objetivo Geral desta pesquisa é analisar a real contribuição do Projeto 

Político Pedagógico na construção de uma gestão pedagógica democrática. E para isso 

utilizou-se os objetivos específicos sendo eles: Questionar os professores a respeito da 

importância do PPP no desenvolvimento do trabalho pedagógico realizado pela escola; 

Identificar a importância do PPP na construção de uma escola com gestão democrática; 

Descrever quais as atividades desenvolvidas na construção de uma escola com gestão 

democrática. 

A metodologia utilizada é fundamentada de maneira descritiva e de desenho não 

experimental, abordagem quali-quantitativa, sendo assim, foi realizada uma entrevista 

como ferramenta para a coleta dos dados com os integrantes da escola, sendo eles: os 

professores. 

O artigo justifica-se pela visualização da contribuição das atividades realizadas a 

partir do Projeto Político Pedagógico da Escola Estadual Desembargador Sadoc Pereira 

para a conquista de uma escola democrática, por ser o principal documento que norteia e 

articula o trabalho da instituição de ensino. 

O propósito da pesquisa é esclarecer a contribuição do Projeto Político 

Pedagógico para a construção de uma escola democrática que valoriza o do trabalho em 

equipe, em busca de um ensino de qualidade com a participação dos professores sobre os 

trabalhos desenvolvidos na escola a partir do PPP, sendo este o documento que indica a 

direção para onde a escola deve seguir. 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O QUE É O PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO (PPP)? 

Vivemos num período da “Cultura de Projeto” voltada para uma sociedade 

moderna inovadora e pensante, onde os procedimentos para antecipar, explorar e prever 

o futuro que se faz presente em nosso dia a dia. Essa influência de prevenção do futuro 

sobre nossas adaptações cotidianas vem contribuir com o domínio que tentamos 

desenvolver sobre os diferentes espaços que têm como objetivo melhorar o processo 

educacional, envolvendo todos os segmentos que estejam inseridos no ambiente escolar. 

Veiga (2001, p. 12) explica que o projeto pedagógico é um instrumento teórico-

metodológico que visa ajudar a comunidade escolar a enfrentar os desafios do cotidiano 

escolar, só que de uma forma refletida, consciente, sistematizada, orgânica e, o que é 

essencial, participativa. 

Em toda escola, ao que se percebe, possui objetivos a serem alcançados, metas a 

cumprir em prazos determinados e sonhos a realizar. O conjunto dessas aspirações, bem 

como os meios para concretizá-las, é que dá forma e vida ao Projeto Político Pedagógico. 

Para Vasconcellos (2006, p. 20): 

A omissão do termo político pode induzir ao engano de se pensar o 

projeto como tarefa técnica que compete apenas aos especialistas da 

educação, excluindo a participação coletiva. Explicita ainda que “ser 

político significa tomar posição nos conflitos presentes na polis; 

significa, sobretudo, a busca do bem comum”. 

Pode-se, dessa forma afirmar, que o PPP é a concretização do processo mental 

coletivo escolar, com a finalidade de construir, de forma dinâmica, socializadora e crítica, 

uma instituição constituída por cidadãos e formadora destes. 

O Projeto Político Pedagógico como uma árvore que plantamos uma semente que 

brota, cria e fortalece suas raízes, produz sombra, flores e frutos que dão origem a outras 

árvores e frutos. Porém, para mantê-la viva, não basta regá-la adubá-la uma só vez é 

preciso repetir todo o processo sempre que ela precisar desses elementos, assim são os 

PPPs, eles necessitam de ajustes para manter o trabalho da escola condizente com sua 

realidade.  

Nesse contexto, a elaboração desse documento é entendida como um processo 

exclusivo dos estabelecimentos de ensino, ficando claro que o PPP elaborado por um 
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pequeno grupo, não é essencial para a concretização de uma educação que aspira 

compromisso na formação dos cidadãos e com os avanços necessários para uma formação 

plena. 

A concretização desse documento é resultado de uma soma de esforços 

constituídos ao longo de muitos anos. A discussão em torno de um novo projeto de 

educação para o país em 1980 gerou a necessidade de se estabelecer novas políticas e 

diretrizes para a educação e, como consequência, a construção de PPPs para as escolas. 

Porém, na década de 1990, a educação passou de direito à bem de consumo 

servindo apenas para preparar os trabalhadores visando à mão-de-obra barata, deixando 

de lado a formação humana e a conscientização política e cidadania. 

No entanto, esse processo tornou-se contraditório à medida que foi ampliado o 

controle e a avaliação dos processos escolares entre seus participantes, ficou uma falsa 

ideia de autonomia e melhoria na qualidade da educação tornando os próprios 

trabalhadores responsáveis pelo fracasso e maus resultados.  

Por conta, de o Projeto Escolar ter sido elaborado sem a participação unânime dos 

envolvidos, no processo educativo e sem os recursos necessários para tal finalidade, os 

objetivos não foram alcançados, assim, a escola tornou-se a única e exclusiva responsável 

pelo fracasso educacional como um todo, ao passo que o projeto neoliberal só foi mantido 

a partir da última LDB (Lei nº. 9394/1996). 

Porém, é importante ressaltar, que o Projeto Político Pedagógico não é um 

documento feito na improvisação, para sua elaboração uma série de princípios deverá ser 

observada sempre com base na lei maior, que intensificou a construção dos PPPs nas 

escolas, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB).  

O princípio adotado pela LDB regula as normas e efetiva nossas ações. Dessa 

forma, o Projeto Político Pedagógico se tornou o instrumento que norteia o trabalho da 

escola e as ações dos profissionais em educação uma vez que define as políticas e os 

princípios filosóficos, aperfeiçoa os recursos pedagógicos e financeiros e mobiliza os 

diferentes setores para alcançar os objetivos propostos. A não elaboração do mesmo 

significa abrir mão de um documento que legitima as ações e o trabalho da escola. 
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Contudo, entende-se que o projeto visa em essência ao futuro ainda não existente, 

mas passivo de se tornar realidade. Os projetos devem explicitar sua concepção de ser 

humano e de social e indicar claramente as tarefas por fazer. Todo projeto seja ele social, 

educacional, político ou individual será sempre um instrumento de ação. Em outras 

palavras pode ser assim resumido: todo projeto é ação consciente voltada para a criação 

de uma realidade futura. 

Ainda segundo Vasconcelos (2002, p. 169) o projeto pedagógico é “o plano global 

da instituição”. Pois antes de qualquer ação requer uma consequência da comunidade 

envolvida no sentido de que jamais se pode pensar em algo pronto acabado e definitivo. 

 

OS PRINCÍPIOS NORTEADORES DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 

(PPP) 

Considerada uma gestão democrática, a equipe gestora da escola ao enfrentar o 

desafio de construir sua proposta pedagógica observou com atenção os princípios que 

norteiam o Projeto Político Pedagógico, de acordo como seguem. 

De acordo com Demo (1994, p. 14), a qualidade política é condição 

imprescindível da participação. Está voltada para os fins, valores e conteúdos. Isto quer 

dizer que “a competência humana, ao mesmo tempo em que a proposta pedagógica da 

escola exige de todos os seguimentos uma definição clara do tipo de escola que se 

pretende ter, requer também a definição de fins. E nessa perspectiva a definição do tipo 

de sociedade e o tipo de cidadão que pretendem formar serão discutidos na coletividade. 

Aqui é importante ressaltar que o trabalho de uma gestão democrática, não é uma 

tarefa fácil, esse tipo de gestão implica, sobretudo, o repensar da estrutura de poder da 

escola, tendo em vista a socialização. Uma vez, que essa socialização de poder propicia 

a prática da participação coletiva, amenizando o individualismo da reciprocidade 

excludente e exploratória da solidariedade, superando a opressão da autonomia, anulando 

a dependência de órgãos intermediários, elaboradores de políticas educacionais, da qual, 

a escola é mera executora. 

A busca da gestão democrática é principalmente a ampla participação dos vários 

segmentos da escola nas decisões e nas ações administrativo-pedagógica desenvolvidas 
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no âmbito da escola. Ao pensar em liberdade na escola, deve-se pensar na relação ente 

administradores, professores, funcionários e alunos, pois todos assumem sua parte de 

responsabilidade na construção do Projeto Político Pedagógico e na relação destes com o 

contexto social mais amplo. 

Sabe-se, que a qualidade do ensino na escola, o seu sucesso na tarefa de formar 

cidadãos capazes de atuar no mercado de trabalho e competir no atual mundo globalizado, 

está relacionada, com a formação inicial e continuada do professor e dos demais 

funcionários da escola. Tendo condições de trabalho (recursos didáticos, físicos e 

matérias), dedicação exclusiva na escola, redução do número de alunos na sala de aula 

etc., remuneração salarial equivalente. 

 

O TRABALHO DE EQUIPE NA CONSTRUÇÃO DO PROJETO POLÍTICO 

PEDAGÓGICO (PPP) 

Constata-se que vivemos um momento em que a sociedade civil deve se preparar 

para atender as demandas sociais e políticas institucionalizadas através de participação 

nos processos indutores de mudanças da realidade. 

É importante que todos os segmentos da escola (gestores, alunos, professores, 

funcionários, pais) caminhem juntos, procurando resolver os problemas que aparecem e 

criem novas alternativas para a melhoria da educação oferecida à comunidade. Nesse 

processo, o trabalho realizado pelos vários segmentos da escola tem mostrado um aspecto 

fundamental, pois, trabalhar em equipe, apesar de ser muito vantajoso para a escola como 

um todo, não é muito uma tarefa sempre fácil. Mas é pela ação coletiva que a escola se 

fortalece, revelando sua capacidade de se organizar e produzir um trabalho pedagógico 

de melhor qualidade e ajuda a melhorar o desempenho da função social da escola. 

Ao construir coletivamente o Projeto Político Pedagógico, a equipe escolar estará 

registrando e desenvolvendo a expressão cultural da escola, impregnada de crenças, 

valores, significados, modos de pensar e agir das pessoas que participam do processo de 

elaboração. 

Na tentativa de realizar a construção coletiva de Projeto Político Pedagógico, a 

escola acaba esbarrando em algumas dificuldades internas, razão pelas quais algumas 
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escolas burlam a exigência oficial, entregando a redação do projeto a um especialista, ou 

a um pequeno grupo, que pode ser composto de pessoas de confiança da direção, ou de 

professores particularmente motivados para a tarefa. 

Além disso, há que considerar a existência de fatores extrínsecos que 

comprometem a elaboração e execução destes projetos: o fato de haver, na história da 

educação brasileira, uma forte tendência à centralização e ausência de uma cultura de 

participação comunitária na vida das escolas. 

Por saber que a eficácia da escola se dá a partir do trabalho em equipe, muitas 

foram às lutas dos estudiosos do assunto para que os estabelecimentos de ensino tivessem 

liberdade e autonomia para construir suas propostas de trabalho, porém, a tão sonhada 

liberdade e autonomia só foram concretizadas a partir da Constituição Federal 

promulgada em 1988. 

A Constituição Federal de 88, dar plenos poderes às instituições de ensino para 

elaborarem e executar o seu Projeto Político Pedagógico, tido como de grande 

importância dentro da escola, por considerar que este visa à formação do cidadão para 

determinada sociedade, que cobrará sempre da escola uma formação que propicie 

competência profissional e vivência democrática, crítica, responsável e ética. 

Para Cunha (1994), participação vem do latim participationis, significa fazer parte 

de, possui um caráter e é um compromisso social arraigado em valores humanos que são 

públicos, democráticos, solidários e não podem nem devem refletir interesses 

individualistas. 

Percebe-se a importância da participação na escola, espaço que reflete as questões, 

interpreta e repensam as práticas sociais e, fundamentalmente, a participação na 

construção do Projeto Político Pedagógico. 

O sucesso dessa escola é uma construção que se faz através de toda a equipe 

escolar e, sobretudo, da atuação de suas lideranças. No entanto, é necessário que a equipe 

escolar estruture o seu trabalho visando assegurar acima de tudo, o sucesso dos alunos e 

o atendimento das necessidades educativas de sua comunidade. Para isso, faz-se 

necessário que a escola seja formada por uma gestão democrática oportunize professores, 

alunos, funcionários, pais e todos os que são responsáveis por uma ação que a desenvolva 

na e para a escola, em busca de formar uma comunidade comprometida em exercer sua 
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cidadania, colocando em prática a produção da realidade. Para isso, é preciso primeiro 

conhecer essa realidade. 

O trabalho em equipe permite que cada componente esteja presente no processo 

de ensino, integrando as ações desenvolvidas seja na sala de aula ou na escola como um 

todo, seja em suas relações com cada pessoa da comunidade escolar. 

 

O PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO E O TRABALHO EM EQUIPE NA 

CONSTRUÇÃO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA 

Nesta parte são analisadas concepções de Projeto Político Pedagógico (PPP), do 

ponto de vista de estudiosos, as etapas da construção coletiva do PPP, mostrará ainda, o 

significado e a contribuição do referido documento, para o conhecimento e a prática da 

função social da escola pública, determinante na viabilização da autonomia da escola e 

no trabalho da gestão democrática, para a concretização da identidade escolar e a 

organização do trabalho em equipe. 

Nesse mesmo período, a educação passou a ser então discutida, levando em 

consideração as relações dos aspectos econômicos na construção de um novo modelo de 

desenvolvimento. É a partir deste momento, que a política educacional abordará novos 

padrões de qualificação e de competências, advindas das novas relações estabelecidas no 

mundo do trabalho, ao final dos anos 70 e início dos anos 80 do respectivo século XX. 

 

A GESTÃO DEMOCRÁTICA PARA O SUCESSO DA ESCOLA 

Para falar em democracia faz-se necessário explicarmos o que entendemos por 

gestão democrática no espaço da escola pública, como atividade de rotina na organização 

do trabalho pedagógico. A gestão democrática vista como uma forma diferente de 

organização do trabalho pedagógico da escola precisa articular todos os responsáveis pelo 

PPP e assim interagir com toda a comunidade. Quando se busca uma nova organização, 

as relações de trabalho na escola deverão ser resinificadas e esta ressignificação deve ser 

baseada em uma possível possibilidade de participação concreta de todos os seguimentos 

sempre com ênfase no coletivo oportunizando a troca de ideias. 
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No espaço escolar os trabalhos deverão ser realizados com a participação de todos 

que daquele fazem parte para que juntos possam refletir sobre o que está sendo feito e 

para quem está sendo feito. 

Entendemos que mudar a escola é uma tarefa extremamente difícil e algo que não 

se resolve de uma noite para um dia embora sabendo que é um assunto que exige rapidez 

porque é um espaço de formação de pessoas que atuarão na sociedade quer seja no 

coletivo quer seja no individual e, portanto, cabe à escola tornar-se um dos agentes de 

mudança social. 

A descentralização da gestão escolar constitui estratégia fundamental para o 

fortalecimento da democracia com a participação da sociedade civil nas políticas 

públicas, por acreditar que as verdadeiras transformações acontecem por meio da 

educação. Diante disso, os órgãos colegiados (associações de apoio, grupos de 

voluntários, grêmios estudantis e conselhos escolares) presentes na escola, assumem 

papel pedagógico importante para o exercício da democracia na gestão democrática. 

A Constituição Federal de 1988 estabelece como princípios básicos, o pluralismo 

de ideias e de concepções pedagógicas e a gestão democrática do ensino público (art. 

206), princípios estes que podem ser considerados fundamentais na autonomia da escola. 

Manter a gestão democrática não é um processo fácil. É necessário prever formas 

democráticas de organização, ter definição clara de diretrizes, funcionamento da escola, 

romper com estruturas fragmentadas e explicitar as bases teóricas que fundamentam a 

prática pedagógica. Outras condições necessárias são formações continuada dos 

professores e uma coordenação administrativo-pedagógica interativa e estimulante para 

a construção do Projeto Político Pedagógico. 

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

A metodologia adotada fundamenta-se em uma abordagem qualitativa, de tipo 

descritivo e desenho não experimental; como ferramenta para a coleta dos dados 

aplicaram-se entrevistas aos componentes da Escola: gestores, professores, alunos e pais. 

A abordagem utilizada nesta pesquisa foi de modelo qualitativo, por se tratar de 

uma investigação que teve como objetivo apenas analisar um contexto com a finalidade 
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de compreender o fenômeno em sua linguagem natural. É descritivo porque procura 

descrever situações a partir de dados primários obtidos originalmente por meio de 

entrevistas pessoais ou discussões em grupos tendo como finalidade observar, registrar e 

descrever os fenômenos sem entrar no mérito de seu conteúdo. 

As informações obtidas no decorrer da pesquisa tiveram por parte do investigador 

um diagnóstico que aponta a fidelidade dos fatos bem como a divulgação e apresentação 

dos resultados alcançados. A pesquisa aconteceu no ano de 2011, nos meses de novembro 

e dezembro, no município de Alto Alegre, no norte do Estado de Roraima/ Brasil, na 

Escola Estadual Desembargador Sadoc Pereira. 

O método empregado para a coleta de dados foi uma entrevista contendo seis 

perguntas abertas. A entrevista obedeceu a um roteiro elaborado através do entendimento 

dos objetivos da pesquisa; contendo perguntas direcionadas ao respeito do PPP, sobre o 

trabalho em equipe mediante a gestão pedagógica democrática e participativa dos 

profissionais na elaboração do PPP. 

 

RESULTADOS E DISCURSÕES 

Os resultados obtidos com a aplicação das entrevistas a cada um dos sujeitos 

pesquisados permitem dar prosseguimento a análise e interpretação qualitativa proposta 

pela pesquisa. Os resultados se apresentam a seguir, conforme os objetivos. 

Os resultados obtidos assinalam que as atividades realizadas foram diversas, e que 

todas foram de suma importância para a conquista do prêmio gestão e o PPP acontecendo 

de forma organizada, envolvendo a participação de toda a comunidade escolar 

possibilitou a escola a conquistar o prêmio gestão. 

 

Quadro 01: Resultado da questão da entrevista realizada aos professores. 

Pergunta 

O trabalho coletivo é de suma importância para que a escola concretize com 

eficácia os seus objetivos. Como você concebe o trabalho coletivo da sua escola 

na construção do Projeto Político Pedagógico? 

Síntese das Respostas 
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Professores É indispensável, positivo, é útil para a concretização do PPP, é 

um estímulo a prática educativa.  

Fonte: Entrevista realizada aos gestores, professores, alunos e comunidade da Escola 

Estadual Desembargador Sadoc Pereira, outubro, novembro e dezembro de 2011. 

 

Nesta questão foram evidenciadas, por meio das respostas obtidas, que todos os 

segmentos têm a sua própria opinião conceitual sobre o trabalho coletivo na construção 

do PPP da escola. De acordo com Veiga (2000, p. 56): 

O projeto político pedagógico tem como objetivo buscar um rumo ou 

uma direção. Está ação intencional, contêm um sentido explícito, 

definido coletivamente como compromisso. Por isso, todo e qualquer 

projeto político pedagógico adotado por uma Escola é intimamente 

articulado ao compromisso de um projeto sócio político, com interesses 

reais e coletivos da população majoritária. 

Como pode ser observado na Escola Estadual Desembargador Sadoc Pereira, ela 

tem valorizado o trabalho coletivo, procurando trabalhar em parceria para o sucesso da 

escola. 

O projeto político pedagógico é a base de sustentação do trabalho da escola e por 

isso, não deve ser feito na improvisação deve ser elaborado no coletivo para desempenhar 

as três funções, a de projeto a de político e a pedagógico e assim alcançar o seu principal 

objetivo que é promover a participação de todos na busca de um ensino de qualidade com 

ações organizada, planejada, sistematizada e avaliada para obtenção da própria identidade 

e autonomia da escola nas tomadas de decisões. 

Essa é a concepção do trabalho coletivo da escola na construção do Projeto 

Político Pedagógico. As questões foram evidenciadas por meio das respostas obtidas, que 

todos os segmentos têm a sua própria opinião conceitual sobre o trabalho coletivo na 

construção do PPP da escola, e as atividades foram idealizadas para a execução 

sistemática, sendo o coletivo essencial para a conquista de resultados. 

Para que fosse possível apontar a opinião dos professores a respeito da relevância 

do PPP, fez-se necessário elaborar algumas questões a fim de realizar entrevistas com as 

categorias mencionadas anteriormente. 

Orienta-se aos professores de forma que todos busquem contemplar em seus 

planejamentos a relevância do PPP nas atividades pedagógicas, com o intuito de orienta-
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los no ajustar do seu planejamento de acordo, com o PPP e que essas orientações são 

feitas por meio de reuniões na busca da melhoria do ensino aprendizagem, visando a 

prática interdisciplinar através dos projetos e peças teatrais procurando sempre sanar os 

problemas. 

As discussões possibilitaram para todos os envolvidos no processo educacional 

na elaboração de metas e ações para alcançar determinadas situações problemas por meio 

da troca de experiências entre os membros de cada segmento em forma de parceria para 

a melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem, promovendo o planejamento, 

execução e reflexões nas atividades desenvolvidas. Desta forma o trabalho em equipe foi 

de suma importância para todas as pessoas que antes acreditavam que a educação era de 

responsabilidade somente da escola. 

Por isso, a formação continuada dos profissionais da escola compromissada com 

a construção do Projeto Político Pedagógico, não deve limitar-se aos conteúdos 

curriculares, mas prolongar à discussão da escola em todos os aspectos inclusive sua 

relação com a sociedade. 

Para que o trabalho da escola se concretize com eficácia, é preciso ter consciência 

de que a dominação do interior da escola efetiva-se por meio das relações de poder que 

se observa nas práticas autoritárias e conservadoras dos diferentes profissionais. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como pode-se observar durante todo o desenvolvimento deste artigo buscou-se 

discorrer sobre a análise da construção de uma gestão democrática na Escola Sadoc 

Pereira. E, diante dos resultados alcançados verificou-se que o Projeto Político 

Pedagógico foi o norte para a organização sistematizada dos trabalhos realizados, em prol 

do melhoramento do ensino e da aprendizagem. 

Percebeu-se que através de uma gestão democrática e participativa, todos 

colaboram para o desenvolvimento de um planejamento sistematizado, buscando que a 

escola alcance a sua autonomia e assim venha a fortalecer a gestão pedagógica escolar, 

características que são essenciais para tornar a Escola Estadual Desembargador Sadoc 

Pereira uma escola referencial Estadual em gestão democrática. 
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Com bases nessa investigação, algumas linhas para futuras pesquisas podem ser 

indicadas: 

- Estudo dos paradigmas educacionais que sustentam, teoricamente, a 

elaboração de design instrucionais visando a construção de ferramentas 

informacionais a serem utilizadas nos projetos políticos pedagógicos; 

- O papel das escolas frente a nova dinâmica e à sustentação de um 

processo de educação continuada do profissional educacional, apoiado 

na comunicação e na informação; 

- Perfil do trabalhador e os processos de auto formação, enquanto 

construção dinâmica da própria autonomia, considerando o emprego de 

novas metodologias para a concretização da gestão democrática; 

- Estudo sobre as estratégias de elaboração e execução de projetos. 

De acordo com as informações anteriores, ratifica-se a necessidade de um maior 

empenho de pesquisadores e estudiosos no campo da elaboração e execução de projetos, 

no que diz respeito a participação coletiva tanto dos docentes, quanto dos educandos e 

em especial a valorização do fazer coletivo, por parte das autoridades competentes, no 

que diz respeito a Projetos Políticos Pedagógicos, isso com certeza garantirá a todos os 

envolvidos no processo educativo, um maior desenvolvimento da autoestima, do 

pensamento crítico, da ação e, portanto, do aprender a aprender de cada cidadão social. 

O PPP e suas implicações nos assuntos da escola têm exigido uma mudança no 

comportamento da sociedade com maior ênfase na educação, hoje é possível perceber 

que educadores de todo país veem que o PPP contribui para a formação dos seres atuantes 

e que a escola é capaz de promover essa formação segundo uma proposta de mudar o 

mundo através do indivíduo, pois promovendo-se a transformação de um, este poderá 

transformar o outro. 
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CAPÍTULO III 

A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E SUA TRAJETÓRIA EM 

RORAIMA 
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Ana Alves de Sousa9; James da Silva Nascimento10.   

DOI - Capítulo: 10.47538/AC-2020.14-03 

 

RESUMO: 

O artigo vem retratar fatos históricos e as especificidades do trabalho com jovens e 

adultos, fazendo um paralelo entre o nacional e o estadual, porém, ressaltamos que pode 

haver diferenças cronológicas entre a suas execuções e abordagens, devido as 

dificuldades geográficas e de comunicação no início das atividades com a EJA em 

Roraima. Priorizamos os fatos históricos acontecidos no período de sua implantação até 

os dias atuais, onde iremos relatar a evolução dessa modalidade de ensino. Adotamos uma 

investigação de natureza bibliográfica e qualitativa, tendo com fundamento os Pareceres 

e Resoluções do Conselho Estadual de Educação, os registros encontrados no Centro 

Estadual de Jovens e Adultos de Roraima e relatos de professores que atuaram na época. 

Os estudos empreendidos levaram-nos a concluir que o campo teórico e prático da 

Educação de Jovens e Adultos – EJA é amplo e possui interfaces variadas com temas 

correlatos. Apresentamos aqui dois períodos da história da EJA, antes e depois da nova 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96, que está em vigor e traz novas 

terminologias para essa modalidade. A consolidação histórica da EJA representou 

avanços que não podem ser perdidos, mas ainda há grande preocupação com a sua 

reconfiguração como campo educativo que exige ser reconhecido. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação de Jovens e Adultos. Compromisso. Realidade. 

Inclusão. Legislação.     

 

 

INTRODUÇÃO 

O primeiro registro de curso ofertado a população adulta no Estado de Roraima 

foi ofertado na Escola Lobo D´Almada, e recebeu o nome de Escola Supletiva Noturna. 
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A partir de 1948, com o Curso Primário, que equivalia a 1ª a 4ª série, as aulas eram 

presenciais e tinha a mesma estrutura e metodologia de ensino voltado para as crianças.  

Aqui percebemos que o atendimento a esse público era totalmente a parte, o prédio 

da Escola Lobo D´Almada tinha um nome para atender as pessoas na idade certa (Lobo 

D`Almada) e outro, para o público adulto (Escola Supletiva Noturna). Percebemos 

claramente a marginalização da população sem escolarização e o descaso das autoridades 

com a população adulta. 

 

DESENVOLVIMENTO 

O curso primário, como era chamado o curso de 1ª a 4ª série, em 1959, passou a 

chamar-se “Curso Lourenço Filho” e funcionou no mesmo prédio da Escola Lobo 

D’Almada, até 1972. O Curso ganhou esse nome em homenagem a Manoel Bergström 

Lourenço Filho, que se tornou conhecido a partir das reformas educacionais em vários 

estados durante as décadas de 1920 e 1930, também foi o organizador da Campanha de 

Combate ao Analfabetismo. Era um dos principais personagens dos meios educativos 

brasileiros se encarregando de teorizar sobre a educação de jovens e adultos (PAIVA, 

1983, p. 184). 

A evolução da Campanha apresentou duas etapas. A primeira, cujos limites 

coincidem com a permanência do professor Lourenço Filho na direção geral dos 

trabalhos, conforme já apontado neste texto, estendeu-se de 1947 a 1950. Essa primeira 

fase da Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos – CEAA é destacada por 

Fávero (2010, p. 3) no que se refere à sua abrangência na medida em que;  

[...] teve grande penetração praticamente em todos os estados da 

federação. Com firme coordenação, Lourenço Filho estabeleceu 

convênios com muitas secretarias dos estados e municípios. Não se 

limitou a atuar nas capitais, atingiu muitas cidades do interior. 

Significou, ao mesmo tempo um movimento de alfabetização de 

adultos e um movimento de extensão da escolarização do meio rural.  

Segundo o Relatório do Serviço de Educação de Adultos de 1950, no período de 

1947 a 1950, o movimento de ensino supletivo através da CEAA, foi planejado com a 

finalidade de atender dois objetivos centrais:  

• o de estender a ação da escola primária a vários milhões de brasileiros, 

de ambos os sexos, adolescentes e adultos, que não sabiam ler;  
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• o de influir na conjuntura cultural do país, de tal modo que os 

problemas de educação popular passassem a ser percebidos em toda a 

extensão e gravidade, inclusive nos grandes grupos de analfabetos da 

população ativa (BRASIL, 1950, p. 74).  

No que diz respeito ao primeiro objetivo, ou seja, a alfabetização de adolescentes 

e adultos, a implantação da nova rede de escolas supletivas feitas pela CEAA foi 

acompanhada de uma série de providências com a finalidade de garantir orientações e 

instruções para padronizar os trabalhos docentes nos estados, nos municípios e no Distrito 

Federal, bem como dos colaboradores voluntários da iniciativa privada, das entidades 

paraestatais e dos órgãos oficiais. 

É certo que a CEAA teve seus desdobramentos diferenciados nos distintos 

estados, territórios e municípios do País, mas sua importância como primeira iniciativa 

do Estado Nacional para a alfabetização de adolescentes e adultos é inegável. 

No dia 20 de dezembro de 1961, foi publicada a primeira Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação no Brasil, e nela podemos visualizar uma tímida preocupação com a 

população sem escolarização. 

Art. 27 O ensino primário é obrigatório a partir dos sete anos e só será 

ministrado na língua nacional. Para os que o iniciarem depois dessa 

idade poderão ser formadas classes especiais ou cursos supletivos 

correspondentes ao seu nível de desenvolvimento. 

Art. 31. As empresas industriais, comerciais e agrícolas, em que 

trabalhem mais de 100 pessoas, são obrigadas a manter ensino primário 

gratuito para os seus servidores e os filhos desses. 

 Art. 99. Aos maiores de dezesseis anos será permitida a obtenção de 

certificados de conclusão do curso ginasial, mediante a prestação de 

exames de madureza após estudos realizados sem observância de 

regime escolar. 

Parágrafo único. Nas mesmas condições permitir-se-á a obtenção do 

certificado de conclusão de curso colegial aos maiores de dezenove 

anos. 

O Governo Federal organizou em 1967, o Movimento Brasileiro de Alfabetização 

– Mobral, porém, foi só em 1970 que se iniciou uma campanha massiva de alfabetização 

e de educação continuada para jovens e adultos.  

Até a década de 80, o Mobral não parou de crescer em nível nacional e precisou 

diversificar sua atuação, com a criação do Programa de Educação Integrada (PEI), que 

condensava o primário em poucos anos e dava a possibilidade de continuidade de estudos 

aos recém-alfabetizados do Mobral.  
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O Programa de Educação Integrada – PEI, realizado em parceria entre o Governo 

Federal e as Secretarias Estaduais de Educação, funcionava em várias escolas públicas, 

com aulas presenciais, à noite, no nível de 1ª a 4ª série, com duração de um ano letivo, 

sendo o ingresso permitido aos candidatos a partir de 15 anos completos. A nomenclatura 

foi alterada posteriormente passando a denominar-se Programa de Educação Básica – 

PEB, com os mesmos objetivos (PRPEEJA, 2010, p. 30). 

Esses programas (PEI e PEB) vieram ampliar os horizontes da população adulta 

nos Estados da Federação, funcionando de 1969 a 1993. Há registros indicando que eles 

foram desenvolvidos a partir de 1974, em Boa Vista e expandido em 1988 aos Municípios 

de Mucajaí, Rorainópolis, São João da Baliza, Caroebe e Caracaraí, sendo extinto em 

1993.  

Ao mesmo tempo também era executado o Projeto Minerva, que foi um programa 

de ensino a distância do Ministério da Educação, que utilizava como ferramenta principal, 

o rádio. Teve seu início no segundo semestre de 1970, aqui em Roraima, o qual 

permaneceu até o começo dos anos 90 e almejava oferecer formação supletiva para 

adultos, tendo duração de meia hora por dia; era veiculado, em caráter obrigatório, de 2ª 

a 6ª feira, em cadeia nacional de rádio. 

As aulas contavam, ainda, com o apoio de fascículos enviados pelos Correios para 

os radiopostos – lugares onde os alunos, juntamente com um monitor, tinham acesso ao 

aparelho receptor. O Projeto foi implantado pelo governo brasileiro durante o Regime 

Militar e terminou em 1980. 

Em 1971, o Brasil homologa a Lei de Diretrizes e Base da Educação – LDB nº 

5692/71, que estabeleceu, pela primeira vez na história, um capítulo específico a 

Educação de Adultos, o capítulo IV, e implanta o Ensino Supletivo. A educação de 

adultos recebe a atenção governamental tornando-se uma tarefa contínua do sistema de 

ensino.  

CAPÍTULO IV 

Do Ensino Supletivo 

Art. 24. O ensino supletivo terá por finalidade: 

Suprir a escolarização regular para os adolescentes e adultos que não a 

tinham seguido ou concluído na idade própria; 
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Proporcionar, mediante repetida volta à escola, estudos de 

aperfeiçoamento ou atualização para os que tenham seguido o ensino 

regular no todo ou em parte. 

Parágrafo único. O ensino supletivo abrangerá cursos e exames a 

serem organizados nos vários sistemas de acordo com as normas 

baixadas pelos respectivos Conselhos de Educação. 

Art. 25. O ensino supletivo abrangerá, conforme as necessidades a 

atender, desde a iniciação no ensino de ler, escrever e contar e a 

formação profissional definida em lei específica até o estudo intensivo 

de disciplinas do ensino regular e a atualização de conhecimentos. 

§ 1º Os cursos supletivos terão estrutura, duração e regime escolar que 

se ajustem às suas finalidades próprias e ao tipo especial de aluno a que 

se destinam. 

§ 2º Os cursos supletivos serão ministrados em classes ou mediante a 

utilização de rádios, televisão, correspondência e outros meios de 

comunicação que permitam alcançar o maior número de alunos. 

Art. 26. Os exames supletivos compreenderão a parte do currículo 

resultante do núcleo comum, fixado pelo Conselho Federal de 

Educação, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter 

regular, e poderão, quando realizadas para o exclusivo efeito de 

habilitação profissional de 2º grau, abranger somente o mínimo 

estabelecido pelo mesmo Conselho. 

§ 1º os exames a que se refere este artigo deverão realizar-se: 

Ao nível de conclusão do ensino de 1º grau, para os maiores de 18 anos; 

Ao nível de conclusão do ensino de 2º grau, para os maiores de 21 anos 

§ 2º Os exames supletivos ficarão a cargo de estabelecimentos oficiais 

ou reconhecidos indicados nos vários sistemas, anualmente, pelos 

respectivos Conselhos de Educação. 

§ 3º Os exames supletivos poderão ser unificados na jurisdição de todo 

um sistema de ensino, ou parte deste, de acordo com normas especiais 

baixadas pelo respectivo Conselho de Educação. 

Art. 27. Desenvolver-se-ão, ao nível de uma ou mais das quatro últimas 

séries do ensino de 1º grau, cursos de aprendizagem, ministrados a 

alunos de 14 a 18 anos, em complementação da escolarização regular, 

e, a esse nível ou ao de 2º grau, cursos intensivos de qualificação 

profissional. 

      Parágrafo único. Os cursos de aprendizagem e os de qualificação 

darão direito a prosseguimento de estudos quando incluírem 

disciplinas, áreas de estudo e atividades que os tornem equivalentes ao 

ensino regular conforme estabeleçam as normas dos vários sistemas. 

     Art. 28. Os certificados de aprovação em exames supletivos e os 

relativos à conclusão de cursos de aprendizagem e qualificação serão 

expedidos pelas instituições que os mantenham. 
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Com a instituição do Ensino Supletivo, por meio da LDB, em 1971, o MEC 

articula a ampliação da escolaridade para a totalidade do ensino de 1º grau. Foram, então, 

redefinidas as funções desse ensino, e o MEC promoveu a implantação dos Centros de 

Ensino Supletivo – CES para atender aos alunos que desejassem completar os estudos 

fora da idade regular, para as séries iniciais do ensino de primeiro grau, inclusive aos 

egressos do Mobral. 

Aqui em Boa Vista, o primeiro Centro de Estudos Supletivos - CES, foi criado 

por meio do Decreto nº 321, de 25 de julho de 1975 e foi chamado de Centro de Estudos 

Supletivos São Francisco, conhecido como Supletivo do São Francisco. 

A aceitabilidade por parte da população foi tão boa, que no ano de 1988, foram 

criados os CES – Mucajaí, localizado no Município de Mucajaí, sob o Decreto nº 026, e 

o CES – Pricumã, em Boa Vista, no bairro do Pricumã, com o Decreto 026, ambos no dia 

12 de outubro de 1988. Posteriormente foram abertos os Centros de Caracaraí, Alto 

Alegre e Rorainópolis. 

Os Centros até 1997, atendiam com a aplicação de provas por disciplinas, de 

acordo com o currículo da base nacional comum da época e nos níveis de ensino do 1º e 

2º graus.  

A metodologia consistia no seguinte: o aluno era inscrito em uma disciplina e 

recebia um módulo para estudos, este estudava em casa. O aluno era considerado um 

autodidata e quando estava preparado, ia até um dos Centros de Estudos Supletivos e 

realizava a avaliação referente àquele módulo. O aluno ficava em cabines onde as 

avaliações eram respondidas, ressaltando que as cabines só tinham espaço para uma 

pessoa por vez, sendo aprovado, o aluno recebia outro módulo.  

Cada disciplina tinha um número predeterminado de avaliações. Ao final de todos 

os módulos o aluno era matriculado em outra disciplina, e assim seguia até concluir o 

nível ao qual foi matriculado. 

Em 1997, após a homologação da Lei 9.394/96, os CES tiveram um novo olhar, 

as cabines deixaram de existir e agora as pessoas podiam procurar os Centros para estudar 

e tirar dúvidas com os professores, que ficavam a disposição dos alunos, nos horários de 

13h30 as 22h de segunda a sexta feira. Os alunos tinham assessoria individualizada. Com 

isso, o ensino ficou mais acessível e produtivo. 
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O Decreto nº 1.511 – E de 25 de março de 1997, que transformaram os Centros 

de Estudos Supletivos – CES em: Centro de Educação de Jovens e Adultos – CEJA Prof. 

José Wickert, no Picumã, Núcleo de Educação de Jovens e Adultos – NEJA Profª Maria 

da Glória Leal Santos, no São Francisco, Núcleo de Educação de Jovens e Adultos – 

NEJA Mucajaí e Núcleo de Educação de Jovens e Adultos – NEJA Caracaraí. Destacando 

que os Núcleos ficaram subordinados ao CEJA Prof. José Wickert administrativa e 

pedagogicamente. 

Com a nova LDB 9.394/96, também tivemos a obrigatoriedade de aulas 

presenciais, com recebimento de recursos financeiros, que vieram para auxiliar na 

manutenção dos estudos, isso foi um ponto negativo para os CEJAs em Roraima, pois 

estes trabalhavam com aulas semipresenciais, o que quer dizer que a partir desse momento 

não haveria verbas para sua manutenção. E com o Decreto nº 5.155 – E, de 29 de janeiro 

de 2003, os Centros foram extintos. 

Um ponto positivo nos CEJAs era a flexibilidade de horário e o não cumprimento 

de dias letivos. Os alunos eram livres para irem ao Centro no dia e horário que era melhor 

e seguiam seu próprio ritmo de estudo, o que com a obrigatoriedade de cumprir carga 

horária e dias letivos os alunos se viram a margem da escola mais uma vez. 

Outra forma de concluir os estudos era com os Exames de Suplência Geral, mais 

popularmente conhecido como Provão. Surgiram com mais força e relevância com a Lei 

5692/71, e possibilitava ao prosseguimento de estudos, além de ser mais uma forma de 

conclusão de estudos ofertado aos jovens e adultos. Em Boa Vista, os Exames começaram 

a ser realizados em 1972, onde as pessoas podiam concluir o ensino de 1º ou de 2º grau. 

O Estado também aplicou os Exames de Suplência Profissionalizante para as 

pessoas que já trabalhavam, tinham a prática do ofício, mas não possuíam o diploma. Para 

ter direito a fazer este Exame, o cidadão precisava comprovar que já exercia a função ou 

a profissão e ter concluído o 1º ou 2º grau.  

O Exame era ofertado para as pessoas que já tinham concluído o 1º grau, 

habilitando-o a Auxiliar de: Secretaria, Enfermagem e Eletricidade. E para os que já 

possuíam o 2º grau, recebiam o Diploma de Técnico em: Edificações, Estradas, 

Agropecuária, Contabilidade, Eletrônica, Eletromecânica, Mecânico, Assistente 

Administrativo, Patologia Clínica e Artes Gráficas. Após a aprovação nos Exames o 
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candidato precisava comprovar a prática do Curso que prestou Exame. Para isso, havia 

uma equipe de supervisores de estágio para cada curso. 

Outro Curso implantado pelo MEC, após a Lei 5692/71, foi o Supletivo de 1o Grau 

– SPG – 5ª a 8ª série, que em Roraima teve início em 1983 e terminou em 1993. Este 

curso foi implantado em Boa Vista e nos municípios de Alto Alegre, Boa Vista, Bonfim, 

Caroebe, Cantá, Caracaraí, Mucajaí, Normandia, Pacaraima, São João da Baliza, São 

Luiz do Anauá e Uiramutã e em 1990, foi implantado também na Penitenciária Agrícola 

de Monte Cristo, garantindo a escolarização aos reeducandos. Este curso consistia em 

aulas presenciais por componentes curriculares e ao término o aluno concluía o 1º grau.  

A Lei 5692/71 também possibilitava a oferta de Cursos presenciais e como o SPG 

estava prestes a ser extinto. Em 1993, a Divisão de Educação Supletiva, da Secretaria de 

Educação, Cultura e Desporto elaborou, o Projeto de Reestruturação do Ensino Supletivo, 

que buscava uma alternativa de ensino mais adequada a clientela adulta. 

O Projeto tinha os seguintes objetivos: 

• Proporcionar de maneira mais abrangente uma interação entre aluno e 

escola – tendo em vista que todos as formas de atendimento ofertadas até 

o momento eram a distância (via rádio, módulos etc.); 

• Integrar o ensino supletivo com o regular; 

• Contribuir para o aperfeiçoamento de um ensino dinâmico e renovado;  

• Este Projeto consistia em organizar Cursos e Exames de formação geral e 

Profissionalizante no Estado. 

 

O CURSO DE SUPLÊNCIA GERAL – 1ª A 8ª SÉRIE  

A idade mínima para ingresso na primeira fase era 14 anos completos e para a 

segunda fase 15 anos completos.  

A matrícula só era permitida no início do ano letivo e no ato da matrícula o aluno 

deveria apresentar a documentação que comprovava a conclusão na última série cursada. 

Caso o aluno não tivesse como comprovar, este passaria por um teste de sondagem e era 

classificado na série correspondente.   
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A frequência era obrigatória e o aluno precisava cumprir 75% de frequência da 

carga horária da etapa estudada. 

A Carga horária mínima para a 1ª fase era de 1.440 horas, sendo 720horas para 

cada etapa. Para a 2ª fase também 1440horas, com 720 horas para cada etapa. 

A primeira fase correspondia ao ensino de 1ª a 4ª série, dividida em duas etapas, 

com duração de dois anos. A Segunda fase correspondia as últimas séries do 1º grau, 

seguindo a mesma lógica da 1ª fase: 

PRIMEIRA FASE SEGUNDA FASE 

1ª ETAPA (um 

ano) 

2ª ETAPA (um 

ano) 

1ª ETAPA (um 

ano) 

2ª ETAPA (um 

ano) 

1ª e 2ª série 3ª e 4ª série 5ª e 6ª série 7ª e 8ª série 

 

O Curso foi implantado nas Escolas Estaduais na capital e interior. Como ponto 

positivo nesse Curso presencial era o fato de que o aluno tinha acesso a professores que 

utilizavam de metodologias lúdicas e podiam tirar dúvidas quando precisavam, pois no 

ensino até então adotado pelos governos, seja estadual ou federal, o aluno era tido como 

autodidata, não tinha acesso a nenhum acompanhamento de profissionais da educação. 

Como ponto negativo podemos apontar o seguinte, muitas escolas deixavam a 

biblioteca, copa, banheiros e até os bebedouros trancados, deixando os alunos e 

professores sem utilizar esses ambientes tão importantes para a aprendizagem, 

marginalizando assim a clientela adulta. Outro fator também negativo, era o não 

aproveitamento de séries já concluídas, pois na estrutura do curso, as etapas eram rígidas, 

ou seja, se o aluno já tivesse concluído com êxito a 1ª série, ele era “obrigado” a cursá-la 

novamente, ou se ele cursasse até o mês de setembro e porventura não pudesse continuar 

até o final do ano, ele era retido. E no ano seguinte começaria da 1ª série novamente. 

 

O EXAME DE EXAME DE SUPLÊNCIA GERAL – 1º E 2º GRAU 
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O projeto previa uma cobrança de taxa para a inscrição e foi criada uma Comissão 

Permanente de Elaboração, Revisão e Correção de Provas. 

 

O EXAME PROFISSIONALIZANTE 

Fixava a idade mínima de 18 anos completos ou a completar até a data do Exame 

e com comprovante de conclusão do 2º grau. 

Em 1996 foi implantado o Programa Estadual de Teleducação para o Ensino 

Médio - PETEM e o Programa Estadual de Teleducação para o Ensino Fundamental – 

PETEF, ambos, fruto de um convênio entre o Governo de Roraima com a Fundação 

Roberto Marinho e a Federação das Indústrias de São Paulo, cuja proposta era de 

oportunizar a escolarização de Jovens e adultos que não obtiveram sucesso na escola 

regular, ou sequer tiveram acesso à mesma. 

Esse projeto foi uma proposta estadual que buscou consolidar a ampliação do 

sistema educacional do Estado com a educação a distância, através do Telecurso 2000. O 

Curso previa horas de veiculação de vídeo aulas e horas de estudo individual ou em grupo. 

O ensino supletivo, proposto na LDBEN 5692/71, continuou a vigorar na LDBEN 

9394/96, com novas concepções de EJA, apontados no processo de redemocratização da 

Constituição de 1988, recuperando e ampliando a noção de direito ao Ensino extensivo 

aos adultos, consolidada desde a Constituição de 1934.  

Atualmente, a educação de jovens e adultos é considerada uma modalidade de 

Ensino e um direito do cidadão, afastando-se da idéia de compensação e assumindo a de 

reparação e equidade, o que representa uma conquista e um avanço. 

Em 1998, após uma avaliação do Curso de Suplência Geral de 1º grau e estudos 

da nova LDB, a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto elabora o Projeto Piracema, 

que veio substituir o Curso presencial seriado, ora já apresentado. 

O grande atrativo do Projeto Piracema era a oferta do curso com terminalidade de 

série, a cada semestre letivo concluído com êxito. Cada série passou a ter 100 dias letivos 

e 400 horas.  
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Nesse Projeto, o aluno podia ser matriculado no início de cada semestre letivo, 

sem nenhum prejuízo para seu aprendizado e também tinha o aproveitamento de estudos. 

Em 2002, foi aprovada pelo Conselho Estadual de Educação de Roraima - 

CEE/RR a Proposta de Reestruturação dos Cursos da EJA, apresentando novas formas de 

atendimento a EJA,  com uma preocupação em ofertar variedades de Curso que possibilite 

aos diferentes públicos dessa modalidade, maneiras diversificadas de aprendizagem. 

vejamos: 

Curso Seriado Semestral presencial com avaliação no processo para o Ensino 

Fundamental e Médio – esse curso dá continuidade ao Projeto Piracema, para o ensino 

fundamental e amplia para o ensino médio. 

Curso Por Componente Curricular para o Ensino Fundamental e Médio – dando 

oportunidade de continuidade estudos para os egressos dos Cursos Modular, Exames de 

Suplência, PETETEF, PETEM e de outros estados da Federação. 

Em 2002 o Governo Federal volta a lembrar da EJA, enfatizando que passa a ser 

responsabilidade dos estados e municípios, porém, não contempla programas com 

recursos federais, já que o FUNDEF (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do 

Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério) era atribuído ao Ensino 

Fundamental, causando desconsideração a essa especificidade de ensino oriunda pela 

escassez de investimentos acessível. 

Como a EJA havia ficado de fora do FUNDEB, o Governo Federal lança o 

Programa Recomeço que disponibilizava recursos financeiros aos Estados e Municípios, 

para as despesas com merenda escolar, transporte escolar, material didático e folha de 

pagamento. 

A EJA voltou a ter prioridade para o Governo Federal em 2003, com metas para 

erradicar o analfabetismo. O Ministério da Educação lançou o Programa Brasil 

Alfabetizado (PBA) que proporcionava a jovens e adultos oportunidades de alfabetização 

e continuidade de seus estudos, em um período curto de tempo. 

De acordo com Brasil (2005): 

O Brasil Alfabetizado é desenvolvido em todo o território nacional, 

com o atendimento prioritário a municípios que apresentam alta taxa de 

analfabetismo, sendo que 90% destes localizam-se na região Nordeste. 
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Esses municípios recebem apoio técnico na implementação das ações 

do programa, visando garantir a continuidade dos estudos aos 

alfabetizandos. Podem aderir ao programa por meio das resoluções 

específicas publicadas no Diário Oficial da União, estados, municípios 

e o Distrito Federal (BRASIL, 2005, p. 23). 

Enfatizamos que o PBA se pronuncia como um mecanismo de fortalecimento da 

educação, considerada como entrada de impulsão para elevação, individual, social e 

coletiva, dos educandos num País onde as desigualdades socioeconômicas são 

empecilhos ao acesso de bens culturais e materiais para a sociedade. 

O estado faz adesão ao PBA em 2003 e tem como meta 2.200 adultos sem 

escolarização, sendo que nessa primeira versão o professor é voluntário e ganhava uma 

bolsa como remuneração. A bolsa era vinculada ao número de alunos matriculados e 

alfabetizados na turma. O valor aluno era de R$15,00 (quinze reais). O estado trabalhou 

somente um ano com o Programa que recebeu o nome de Roraima Alfabetizado 

alfabetizando cerca de 1.800 adultos ao final dos 8 meses de aula. 

Somente em 2008, o governo federal reformula o Programa Brasil Alfabetizado 

que foi novamente aderido pelo governo de Roraima. Esse projeto foi desenvolvido no 

estado até o ano de 2017, e chegou a alfabetizar 6.986 adultos. 

Em 2011, a Secretaria de Estado da Educação elabora uma nova Proposta da Rede 

Pública Estadual para a Educação de Jovens e Adultos de Roraima, esta está em vigor até 

os dias atuais. Podemos dizer que esta, precisa ser reavaliada e atualizada, pois os meios 

de comunicação e novas tecnologias vieram para ajudar na educação e nos trabalhos, e 

devemos nos aperfeiçoar e nos adaptar as novas transformações. 

Outro fator importante no crescimento da EJA foi a criação de Fóruns de 

Discussão Permanente e Debates da EJA(FORUMEJA). Em 2004, instituiu-se o Fórum 

da EJA em RR, que até os dias atuais está atuante. Ele foi responsável por instigar a 

Secretaria de Educação a realizar 02 cursos de especialização em EJA e a criação da 

disciplina Fundamentos da EJA, no curso de Pedagogia da Universidade Federal de 

Roraima – UFRR. 

Percebemos que a educação de jovens e adultos, historicamente, tem papel 

secundário no cenário da educação brasileira e é dever do cidadão, como sujeito da 

educação, compreendê-la, para melhor contribuir para a reversão desse quadro, assim 

como para dar-lhe visibilidade e o valor que essa modalidade precisa.  
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Percebemos também, que a cada fase histórica correspondeu um mínimo, 

gradativamente alargado e mais complexo de conhecimentos - não apenas por 

necessidade da produção e da sociabilidade como em decorrência das lutas dos 

trabalhadores - em um processo marcado pelas contradições inerentes à própria 

organização social e política. Um princípio, entretanto, manteve-se inalterado e 

fundamental às forças dominantes: manter sob controle as condições de acesso ao 

conhecimento, para assegurar seu poder. 

A inclusão da EJA na legislação foi uma grande vitória para a modalidade e 

configura-se como uma opção política que precisa ser legitimada pela prática pedagógica. 

Vale lembrar que a legislação prevê como forma de oferta da EJA os cursos e exames. 

Portanto, na base da organização e da orientação do trabalho pedagógico, está o desafio 

de desenvolver processos de formação humana, articulados a contextos sócio-históricos, 

a fim de que se reverta à exclusão e se garanta aos jovens e adultos, o acesso, a 

permanência e o sucesso no início ou no retorno desses sujeitos à escolarização básica 

como direito fundamental e igualitário. 

 

REFERENCIAS 

https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/559748/lei_de_diretrizes_e_bases_

3ed.pdf 

https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/70320/65.pdf 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm 

https://blog.maxieduca.com.br/eja-jovens-adultos/ 

Marco histórico e contribuições do EJA para a aprendizagem no 

Brasil (maxieduca.com.br) 

A Educação de Jovens e Adultos: Avanços e Desafios (nucleodoconhecimento.com.br) 

Entenda o que é e qual a importância da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB) - Portabilis | Blog 

Conselho Estadual de Educação de Roraima. Parecer CEE/RR Nº 59/02  

Conselho Estadual de Educação de Roraima. Resolução CEE/RR Nº 23/01 

Resolução/CD/FNDE Nº 009/2002 

Resolução/CD/FNDE Nº 010/2001 

Conselho Estadual de Educação de Roraima. Parecer CEE/RR Nº 86/1993 

https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/559748/lei_de_diretrizes_e_bases_3ed.pdf
https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/559748/lei_de_diretrizes_e_bases_3ed.pdf
https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/70320/65.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm
https://blog.maxieduca.com.br/eja-jovens-adultos/
https://blog.maxieduca.com.br/eja-jovens-adultos/
https://blog.maxieduca.com.br/eja-jovens-adultos/
https://www.nucleodoconhecimento.com.br/educacao/avancos-e-desafios
https://blog.portabilis.com.br/entenda-o-que-e-e-qual-a-importancia-da-lei-de-diretrizes-e-bases-da-educacao-nacional-ldb/
https://blog.portabilis.com.br/entenda-o-que-e-e-qual-a-importancia-da-lei-de-diretrizes-e-bases-da-educacao-nacional-ldb/


 

55 

 

Conselho Estadual de Educação de Roraima. Parecer CEE/RR Nº  

Conselho Estadual de Educação de Roraima. Parecer CEE/RR Nº 13/1998 

Governo do Estado de Roraima. Decreto Nº 4.068 - E, de 08.11.2000 

Governo do Estado de Roraima. Decreto Nº 1.511 - E, de 25.03.1997 

Governo do Estado de Roraima. Decreto Nº 4.300 - E, de 13.06.2001 

Governo do Estado de Roraima. Decreto Nº 4.068 - E, de 08.11.2000 

Governo do Estado de Roraima. Decreto Nº 5.155 - E, de 29.01.2003 

Governo do Estado de Roraima. Decreto Nº 5.780 - E, de 20.05.2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

56 

 

CAPÍTULO IV 

A EMPATIA NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM (PARTE I) 

Jorginete de Souza Viana11 

DOI - Capítulo: 10.47538/AC-2020.14-04 

 

RESUMO: 

O trabalho tem como tema a empatia na relação professor e alunos e sua interferência no 

processo de ensino aprendizagem na educação universitária, com o objetivo de propiciar 

a reflexão sobre se e como esse modo de relacionamento pode influenciar na troca e 

transmissão de conhecimentos. A sala de aula é o espaço no qual estes personagens 

interagem diretamente podendo construir, ou não, o conhecimento sem a interferência do 

mundo externo e que por essa razão a empatia nessa relação pode ser construída e 

favorecedora do aprendizado. Pretendeu-se identificar afetividade entre os sujeitos que 

compõem o espaço da sala de aula, e principalmente se os mesmos percebem a existência 

dessa dinâmica e sua influência. Trata-se de uma reflexão oriunda de uma pesquisa para 

conclusão de curso realizada em 2004 e por tratar de relacionamento entre pessoas não tem 

a pretensão de respostas conclusivas, mas apenas a consideração a respeito. 

 PALAVRAS-CHAVE: Empatia. Processo ensino-aprendizagem. Professor. Aluno, sala 

de aula. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 A abordagem da temática relação professor-aluno, de acordo com as várias 

bibliografias consultadas, privilegia a utilização de métodos e técnicas que visam 

desenvolver o aprendizado em sala de aula. E pouquíssimas abordam o papel da 

afetividade no aprendizado, principalmente quando se trata de ensino universitário. 

 A sociedade do século XXI se caracteriza pelo individualismo competitividade e 

rapidez, todavia, esta mesma sociedade tem buscado conhecer o ser humano nas suas 

mais diversas facetas, abordando-o de forma global, valorizando suas múltiplas 

inteligências, inclusive a inteligência emocional. 

Em virtude da rapidez que caracteriza a atualidade, as pessoas têm ingressado nas 

universidades cada vez mais cedo, as famílias acompanham menos o desenvolvimento 

social de seus filhos e a escola acaba sendo o local onde este desenvolvimento acontece. 

 
11 Especialização em Acupuntura pelo IBEH, Fisioterapia Cardiopulmonar e Terapia Intensiva (CEAFI) e Docência no 
Ensino Superior pela PUC-MINAS. Fisioterapeuta na SES/DF. E-mail: jorginetev@gmail.com 
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Segundo Almeida (1999 p.16) “Possibilitar relações afetivas na sala de aula é função 

pedagógica, portanto está nos limites do que defendemos ser papel do professor” Assim 

sendo, o desenvolvimento do capital humano tem sido uma exigência, inclusive 

mercadológica. De acordo com Chalita (2002, p. 56). 

[...] A pedagogia moderna deve assegurar em primeira instância 

a formação de cidadãos dotados de visão crítica, de criatividade, 

de capacidade de contestação e de argumentação. Pessoas 

intelectual e emocionalmente capazes de atuarem como agentes 

sociais competentes e participantes. 

O desenvolvimento do sujeito nasce do equilíbrio entre afetividade e 

conhecimento. O professor precisa estar consciente desta interdependência, de forma a 

gerenciar a atuação intelectual de seu alunado. 

• 1 – Assunto: A relação Professor-alunos na educação universitária. 

• 2 – Tema: A empatia na relação professor e alunos e sua interferência no processo 

de ensino-aprendizagem na educação universitária 

• 3- Problema: A empatia interfere no processo de ensino-aprendizagem? E se o 

faz, de que forma? 

 

OBJETIVOS 

GERAL: Propiciar a reflexão sobre a questão da empatia no relacionamento 

professor e aluno, e o modo como ela pode influenciar no processo ensino-aprendizagem. 

ESPECIFICOS: Favorecer reflexão sobre as novas formas de relacionamento 

professor-aluno, de modo a orientar o trabalho do professor, na condução de práticas de 

ensino em sala de aula; Explicitar quais os parâmetros utilizados pelos discentes para 

qualificar o professor quanto às habilidades relacionais no tocante à empatia estabelecida; 

Fornecer condições para a reflexão sobre as atitudes utilizadas em sala de aula que 

possibilitem adotar posturas diferenciadas por parte do docente, de forma a estimular e/ou 

potencializar o aprendizado; Estimular a valorização da figura do docente diante de si 

mesmo, a partir da percepção de imagem de referência perante os alunos. 

 

JUSTIFICATIVA 
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   Consciente de que a empatia é apenas um dos diversos aspectos subjetivos que 

influenciam a aprendizagem e seu estabelecimento pode sofrer inferências como, por 

exemplo, a estrutura institucional escolar, aqui será considerada apenas a postura 

individual assumida pelo professor em sala de aula. Já que a idade dos alunos também 

influencia a percepção destes ante a atitude do professor, este trabalho limita-se ao 

ambiente de sala de aula do ensino superior, que no Brasil configura um universo de 1.859 

instituições, 207 públicas e 1.652 privadas que absorvem 254.152 professores – 

INEP/MEC 2003, tendo em vista que os alunos aí encontrados supõe-se mais maduros, e 

também devido a finalidade específica da universidade, que segundo a definição de 

Touraine (apud BASTOS, 1989, p. 14)  consiste num: “[...] lugar onde se realiza sem 

constrangimento a experiência do espírito, onde o pensamento crítico e o criativo são não 

somente possíveis, mas favorecidos, definidos e garantidos como objetivo da instituição”. 

O presente trabalho busca uma tomada de consciência em um dos aspectos 

presentes na relação professor-aluno, descobrir se a empatia entre alunos e professores 

influencia o processo educativo, e se o faz, de que forma. Tenta contribuir com 

informações que permitam a superação destes descompassos, aperfeiçoando o trabalho 

desenvolvido em sala de aula. 

Desde muito tempo a empatia é foco de interesse de alguns estudiosos, assim 

podemos citar Comenius (apud EBY, 1973, p. 171) uma criatura racional deveria ser 

levada não por gritos, detenções e pancadas, mas pela razão. 

Ou Fénelon (Ibid, p. 196): 

ensinar com entusiasmo, pois é mais bem aprendido aquilo que é 

aprendido com prazer”, ou ainda segundo Alves (2000, p. 81) “Só 

vai para a memória aquilo que é o objeto do desejo. A tarefa 

primordial do professor: seduzir o aluno para que ele deseje e, 

desejando, aprenda. 

É por esta razão que percebemos a relevância de abordar este tema, que apesar de 

presente na realidade educacional tem sido subestimado ante problemas estruturais, as 

questões de formação e os problemas de intervenção por parte de um dos personagens 

principais desta história, o professor. 

  A proposta desta temática não é sistematizar uma postura ideal, nem reduzir a 

profissão docente a um conjunto de competências e de capacidades, realçando 
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essencialmente a dimensão técnica da ação pedagógica (NÓVOA, 2000) e sim discutir, 

dentro das identidades existentes a que mais facilita os processos de ensino em sala. 

 

 METODOLOGIA 

Esta pesquisa foi realizada em duas etapas. Neste texto será abordada a primeira 

fase, na qual fez-se um levantamento teórico com o objetivo de conhecer a abordagem a 

respeito do tema. Feito isto percebeu-se que a literatura sobre a empatia no ensino 

superior é escassa e que parece haver uma distância entre o discurso oficial e a realidade 

observada. 

Desta forma, foi elaborado um questionário de 29 perguntas, aplicado a 30 alunos 

e 20 perguntas direcionadas a 10 professores, realizado nas 4 instituições de ensino 

superior existentes na cidade de Rio Branco no estado do Acre, numa tentativa de mostrar 

como é a relação em sala entre professor e alunos no que diz respeito a umas das 

subjetividades que permeia esta convivência, buscando conduzir a reflexão para o lado 

mais humano do ambiente escolar, propondo a transferência do olhar pejorativo retratada 

no termo pedagogia do afeto, para o papel do afeto na pedagogia, com o objetivo de 

provocar a reflexão a respeito da postura docente em sala de aula no sentido de reforçar 

o processo ensino-aprendizagem. 

 

PERSONAGENS E AMBIENTAÇÃO 

Busco discutir a escola e suas questões, limitada ao âmbito da sala de aula, e por 

que somente este campo? Porque este universo é o lugar onde cabe apenas o professor e 

o aluno. 

No ensino superior, não existe mais a veneração do professor, ele deixou de ser o 

“tio/tia”, diferente do que ocorre com o ensino fundamental, onde os pais são a ponte 

entre professores e alunos, também não é mais a fase conflitante do jovem que necessita 

se auto afirmar e delimitar sua individualidade como ocorre com os adolescentes do 

ensino médio, no ensino superior a relação é direta, relação que permite maior 

proximidade e talvez por isso maior conflito e também por essa razão maior possibilidade 

de diálogo. 
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 SALA DE AULA 

 Espaço concreto da prática, este é o ambiente ideal para a proximidade, não há 

interferências, é possível trabalhar a realidade do aluno, ainda que estes sejam em número 

muitas vezes alto, mas a sala de aula permite esta troca, permite o estreitamento de laços, 

o trabalho de harmonia. A universidade é o momento da interação com a realidade social, 

das experiências, da vivência daquilo que se aprende, e viver o que se aprende, é forma 

de gerar interesse, e alunos interessados, são alunos motivados, empáticos, abertos a 

novas experiências, e isso permite o professor atuar. 

  Em sala é possível fazer uma revolução silenciosa, desenvolver uma atitude de 

transformação, fora desse universo necessita de apoiadores, que muitas vezes não estão 

interessados, mas a sala pode ser um berçário de grandes ideias que se forem estimuladas 

gerarão resultados positivos, ainda que somente para gerações futuras, visto que é um 

processo. 

 

PROFESSOR: QUEM SABE FAZ A HORA? OU ESPERA ACONTECER? 

 A relação professor-aluno não é uma relação entre iguais, o professor em razão 

de sua posição é o condutor do tipo de relação que deseja criar. É uma relação porque 

existem dois lados, o lado do professor e o lado dos alunos, podendo estabelecer-se por 

lados antagônicos ou complementares. 

 Todavia como esperar modificar a conduta de professores diante de seus alunos, 

visto que nos cursos de formação, aprimoramento, especialização o que se obtém, ao 

contrário do discurso do professor reflexivo, é uma formação bitolada, o reforço a uma 

forma de ideias pragmáticas, conteudistas? 

[...] Em última análise tudo se decide no processo de reflexão que o 

professor leva a cabo sobre sua própria acção. É uma dimensão decisiva 

da profissão docente, na medida em que a mudança e a inovação 

pedagógica estão intimamente dependentes deste pensamento 

reflexivo. (NÓVOA, 2000). 

Raciocínio complementado por Silva que diz: Esperar por propostas políticas e 

pedagógicas, omitindo-se dos processos de participação e construção, significa dar mais 

poder aos tecnoburocratas(...) é continuar na prática da exclusão e discriminação 

claramente expressa na seletividade do nosso aparelho escolar, defendo a tese de que, na 
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conjuntura atual, a responsabilidade maior pela revolução qualitativa do ensino está com 

os professores, principalmente aqueles que militam nas escolas de 1º e 2º graus. 

 O autor afirma que os professores de 1º e 2º graus são os que arcam com maior 

responsabilidade, por razões de maturidade, a universidade parece ser o lugar mais 

propício para os professores trabalharem com os alunos no processo de quebra da 

alienação e desenvolvimento do raciocínio crítico sobre os conteúdos apresentados. O 

autor também acredita que: 

Não seria um reducionismo ingênuo colocar tal tarefa somente nos ombros dos 

professores? Acredito que não, principalmente se levarmos em consideração o papel que 

vem sendo exercido pelos outros elementos (administradores, supervisores, orientadores, 

psicólogos etc.) do atual sistema escolar. Com raras exceções, esses elementos, por razões 

diversas, passaram a exercer funções estritamente controladoras e policialescas dentro 

das escolas, envolvendo-se muito mais como rolo maquiavélico da burocracia do que com 

as reais necessidades dos professores, alunos e comunidade. 

 Compete ao professor a tentativa de estabelecer motivação e, ao menos, na sala 

de aula, os pessimistas classificarão esta abordagem de utópica, mas os dados recolhidos 

nas entrevistas mostram que o professor é visto como referência, basta que queira assumir 

esse papel, ainda eu muitos argumentem a sua falta de autonomia, a eterna fiscalização 

de seu trabalho, o que foi mensurado é que a desvalorização da figura docente parte do 

próprio docente em atitudes que demonstram seu descompromisso com aquilo que se 

propõe a fazer ao se tornar professor, quando falta, quando termina sua aula 

rotineiramente antes do horário, quando fornece “apostilinhas” sua apatia, sua postura 

engessada diante de técnicas e métodos, contamina quem está numa sala de aula para 

aprender, sendo assim, a mudança, parte de uma vontade, ainda que pequena e individual, 

se o professor mostra compromisso, se é visto como referência, ele pode transformar a 

realidade existente e desta forma revalorizar sua própria função no contexto social. 

 

ALUNO: CAUSA OU EFEITO DE MUDANÇAS? 

[...] As relações entre professores e os alunos sofreram mudanças profundas nas 

duas últimas décadas. Há vinte anos, verifica-se uma situação injusta, em que o professor 

tinha todos os direitos e o aluno só tinha deveres e podia ser submetido aos mais variados 
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vexames. Presentemente, observamos outra situação, igualmente injusta, em que o aluno 

pode permitir-se, com bastante impunidade, diversas agressões verbais, físicas e 

psicológicas aos professores ou aos colegas, sem que na prática funcionem mecanismos 

de arbitragem teoricamente existentes. As relações nas escolas mudaram, tornando-se 

mais conflituosas, e muitos professores não souberam encontrar novos modelos, mais 

justos e participados, de convivência e de disciplina. (NÓVOA – Profissão Professor, p. 

107). 

O comportamento dos alunos de ensino superior principalmente das instituições 

privadas, em sala de aula, tende a uma apatia ímpar, não que sejam necessárias as 

revoluções estudantis da década de 60, mas nossos alunos rebelam-se e gastam energia 

em exigências conformistas, brigam por fórmulas prontas, quanto mais pasteurizado o 

ensino, melhor, preferem os trabalhos às provas, de preferência em grupo, visto que dessa 

forma não se faz necessário o esforço do estudo individual, e visam não a discussão que 

um trabalho coletivo permite, e por essa razão enriquecimento do mesmo e aprendizado 

para quem o faz, mas sim a divisão em iguais partes de forma que o esforço seja menor, 

pensar dá trabalho, é muito mais fácil o binômio mandar e obedecer e para quem obedece 

fica mais fácil criticar os mandos e desmandos do que se impor pelo pensamento. É muito 

mais fácil mandar e obedecer porque quem manda não precisa se reciclar, pode repetir 

infinitamente a mesma prática enfadonha e desinteressante, aos incomodados resta a 

rotulação de alunos problema, ou alunos rebeldes. 

 Sabemos que no ensino médio e fundamental, mas ainda no curso superior 

encontramos exemplares de alunos que saem do padrão estudados nos cursos de 

pedagogia e formação d professores. E tendo em vista que o aprendizado é um modo de 

massificação, constrói-se uma incongruência que poucos professores podem desfazer, 

visto que se torna necessária sua adaptação de modo a conseguir trabalhar com os alunos 

que fogem às suas expectativas. E o trabalho com tais alunos só acontece se houver 

motivação, é esta motivação que a empatia estabelece, o colocar-se no lugar do outro, o 

perceber o quanto a interferência docente pode inclusive modificar o destino de pessoas. 

O professor, aos olhos dos alunos, assume a imagem da disciplina que ministra, da mesma 

forma que a disciplina ministrada recebe características do professor que a apresenta, 

desta forma, num raciocínio simplista, mas válido, e que é corroborado pelos 

questionários respondidos pelos alunos, quanto mais envolvido, compromissado, 
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conhecedor e interessado for um professor pela disciplina que lhe cabe, quanto maior o 

domínio do conteúdo, quanto mais correlações o professor conseguir estabelecer entre o 

que ensina com a realidade que o aluno vive, mais interessante se faz a aprendizagem. 

Como diz Almeida, J. S. (1998, p. 82): 

Reduzir os contornos extremamente flexíveis do ato de ensinar e educar 

apenas ao desenvolvimento de métodos e técnicas, retiram da educação 

escolarizada aquilo que ela tem de melhor: a possibilidade de 

proporcionar ao aluno uma formação integral representada pelo 

desenvolvimento de suas potencialidades e aquisição da cidadania 

consciente, principalmente se esse aluno pertence aos grupos populares. 

 O que corrobora com as dez competências para ensinar de Perrenoud quando 

enfatiza a necessidade de desenvolver a cooperação, fornecer apoio integrado, trabalhar 

com alunos portadores de grandes dificuldades bem como desenvolver a cooperação entre 

os alunos que apresentem dificuldades e tentar desenvolver alternativas de ensino mútuo, 

além de suscitar o desejo de aprender, explicitar a relação com o saber, o sentido do 

trabalho escolar e o desenvolvimento da capacidade de auto avaliação do aluno. 

 

EDUCAÇÃO: O QUE É? PARA QUE SERVE? 

(...) “Não resta dúvidas, de que buscamos ao educar, o conhecimento preciso, a 

prática pedagógica perfeita e eficaz. Contudo ao lidarmos com as crianças, pais, colegas, 

professores, descobrimos que a exatidão, não se funda apenas na objetividade, mas 

também na sensação, no indeterminado, na multiplicidade, no fervilhar...” (Oliveira, Ana, 

1996 p.11). 

O ensino é uma prática social, não só porque se concretiza na interacção 

entre professores e alunos, mas também porque estes actores reflectem 

a cultura e contextos sociais a que pertencem. A intervenção 

pedagógica do professor é influenciada pelo modo como pensa e como 

age nas diversas facetas da sua vida” (LANFORD apud NÓVOA, 2000 

p. 66). 

O processo de ensino é rico quanto a teorias que estabelecem objetivos, 

metodologias, conduta dos professores, a atitude esperada dos alunos, a ênfase neste ou 

naquele tópico. 

Diante de tantas abordagens existentes no processo de ensino o que se percebe é 

a tendência de sempre recorrer à forma tradicional, que prega por uma relação 
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verticalizada, um distanciamento entre professor-aluno, todo o processo está focado no 

professor, o aluno é mero coadjuvante e receptor dos ensinamentos passados por seu 

mestre, ensinamentos estes que já foram pré-definidos pela escola ou pela sociedade, e o 

aprendizado é considerado eficiente se os alunos conseguem reproduzi-lo sem hesitação. 

De acordo com Nóvoa (2000, p. 84) este é o chamado professor técnico: 

 (...) A aprendizagem torna-se aquisição de conhecimentos e os 

professores, os transmissores desses conhecimentos. Os objetivos são 

claramente definidos, para que não haja hesitações ao avaliar se os 

alunos (e professores) atingiram o nível especificado de aquisição e 

competência. 

 Já o que o autor chama de professor profissional é aquele para quem o 

conhecimento é, sob estas condições, um processo; o currículo é mais aberto e envolvente 

do que o da sala de aula do professor tecnologicamente mais orientado, porque haverá 

pouco conhecimento especificado que deva ser atingido ou adquirido. Os processos de 

aprendizagem são tão importantes como os produtos de conhecimento, embora estes 

sejam também importantes. O conteúdo tende a relacionar-se com a vida cotidiana e com 

os acontecimentos mundiais, com as questões e preocupações de professores e crianças; 

a relevância, o interesse e a curiosidade são tidos em consideração, as diferenças 

individuais são importantes, na medida em que as crianças são levadas a desenvolver suas 

capacidades únicas e comuns”. 

 Quando o foco sai do professor a inovação não é tão grande quanto parece, é o 

caso da abordagem comportamentalista, nesta situação o foco está no aluno, e o professor 

tem por objetivo potencializar os seus conhecimentos, mas estes conhecimentos são pré-

determinados, logo, continua sendo uma reprodução. 

 A abordagem personalista pressupõe que algumas pessoas nasceram com o dom 

de ensinar, e frequentam cursos apenas para aperfeiçoar tais dons, isto configura dois 

grandes problemas, se para ser professor é necessário um talento especial como descobri-

lo? E, se mesmo sem este talento especial já nos deparamos com a falta de professores, o 

uso deste critério como forma de seleção só sobrecarregaria ainda mais os existentes. 

 Numa abordagem cognitivista o professor é um desequilibrador, ele cria situações 

que exijam a reflexão do aluno, as fórmulas prontas, as respostas esperadas abrem 

caminho para a novidade porque é este o foco da aprendizagem, ou seja, explorar as 

capacidades cognitivas dos alunos colocando à prova seu poder de questionamento, 
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compreensão, visão do todo, argumentação, que são ferramentas fundamentais para a 

criação de um raciocínio crítico. 

A abordagem sociocultural, talvez seja a mais condizente com a sala de aula da 

universidade, composta por adultos, por pessoas que muitas vezes já trabalham, com 

família, enfim já conhecedoras da realidade e ao que se espera, participante das 

contradições sociais e muitas vezes vítimas dela, neste contexto o professor também é 

aluno e o aluno é professor, são suas vivências, experiências que direcionam o processo 

de ensinar-aprender. 

 

UMA QUESTÃO DE METODOLOGIA OU UMA QUESTÃO DE PAIXÃO? 

No ensino fundamental e médio discute-se a colocação do lúdico no aprendizado, 

mas esta discussão não se estende ao ensino superior, como se ao crescermos 

estivéssemos fadados à obrigatoriedade, ao sofrimento, à seriedade constante e o que é 

pior, uma seriedade de fachada, pois que é vazia em sua essência, consistindo meramente 

em reprodução de pensamentos pré-estabelecidos e consagrados pelo uso. 

 Quando o professor analisa o que deve ensinar, qual seu papel, abre a 

possibilidade de discutir mesmo com as pressões que limitam sua autonomia docente 

ainda que ele tenha que enfrentar. 

Problemas estruturais – os currículos estão cada vez mais divididos, 

especializados e assim tendem a ficar, no cérebro dos nossos alunos. 

 Os problemas de formação – ainda que surjam programas de atualização do 

professor, o custo é alto, o tempo escasso e nem sempre a instituição a qual ele está 

vinculado o incentiva. 

Os problemas de intervenção – à medida que acontecem as mudanças políticas, 

mudam as diretrizes a serem seguidas. 

É essencial ter claro a razão de ser um profissional de ensino, pois a diferença de 

um trabalho feito por vontade e não como última opção de inserção no mercado de 

trabalho, um trabalho feito por vocação e não como sacrifício, encontra-se na motivação 

de inovar, e refletir sobre que seus alunos esperam dele. 
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 Enquanto as pessoas não compartilham dos seus problemas, das suas inquietações 

e das suas utopias, permanecendo no mundo imposto da incomunicação ou então 

simulando relacionamentos a fim de enfrentar os desafios do estudo, o poder dominante 

estará garantido lá em cima e extremamente satisfeito, talvez, em ver que a escola, 

através, dos professores e alunos, está cumprindo os princípios e as regras 

preestabelecidas por esse mesmo poder. Acredito que uma metodologia crítica de ensino 

deva restaurar a autenticidade, a afetividade e a humildade das relações humanas, 

aceitando as pessoas como elas são e não como nós gostaríamos ou como o poder 

dominante gostaria que elas fossem. (SILVA, 1989, p. 82). 

 

CONCLUSÃO  

Perante a complexidade crescente, os sistemas, como o que a 

escola é, devem flexibilizar-se, diferenciar organicamente suas 

estruturas e aligeirá-las, fazer fluir a informação, aprofundar e 

dialectizar as relações. É neste quadro que pensamos o futuro do 

complexo o ofício de professor como agente social, favorecendo 

pela sua acção esclarecida e interventiva o que permite o 

nascimento de uma cultura, de uma nova ordem: procurando 

elaborar novas e consistentes significações; utilizando a criação e 

o imaginário na reformalização da sua actividad, fazendo 

prevalecer princípios de organização claros, abertos, flexíveis, 

nas relações entre as pessoas, na relação da escola com o 

conhecimento e na concepção da forma de a situar no mundo. 

(NÓVOA, 2003. p. 90). 

  Existe consenso na afirmativa de que não existe aprendizado sem dor, sem o 

mínimo de esforço, os meandros pelos quais o processo de ensino-aprendizagem passa 

ainda não são completamente conhecidos e talvez nunca sejam, mas também é consenso 

que se aprende mais fácil o que faz sentido, o que interessa. O processo ensino-

aprendizagem em sala de aula, se faz entre alunos e professores, e quem constrói tal 

relação ainda é o professor, mais do que qualquer outro ele precisa refletir sobre o que é 

ensinado, o porquê e como fazê-lo. 

Muito além das técnicas e métodos faz-se necessário a discussão, o incentivo ao 

raciocínio e a crítica porque só desta forma será possível a modificação do quadro social 

que se apresenta. Para que tantas modificações sejam possíveis, faz-se necessário a 

empatia, a capacidade do professor em colocar-se no lugar de seus alunos e dispor-se a 

expor assuntos que permitam a aproximação entre o que é vivido e o que é exposto em 
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sala de aula. Métodos e técnicas de ensino engessadas não se enquadram mais na 

sociedade atual. 

O papel da universidade, na figura do professor é acordar mentes, e isto exige 

compromisso, exige motivação, ao colocar-se em situação de formar profissionais, não 

pode ser esquecida a responsabilidade de formar cidadãos. 

Não é possível enxergar uma pessoa apenas por uma de suas várias faces, não é 

possível enxergar um ser humano como um aluno, e como tal importa apenas que ele tire 

uma boa nota e passe de ano, decorando tudo aquilo que lhe foi dito da maneira mais 

perfeita possível. 

  A experiência, raciocínio crítico, sensibilidade, capacidade de correlacionar e 

transformar informações em saber, são qualidades fundamentais para a construção de 

uma relação empática. A percepção e compreensão dos efeitos de sua atitude e postura 

em sala de aula podem ser fatores motivadores ou não para o mergulho no processo de 

aprender, bem como uma atitude de facilitação e busca da verdade e não de controle da 

verdade. 

  Todo professor já foi aluno, e só esta experiência já o favorece no árduo processo 

de ensino. Ele é formador de opinião, ele pode inclusive determinar a mudança do destino 

de um aluno. O estabelecimento de uma parceria, ou ao menos a tentativa da sua 

construção, e quando não for possível, o respeito, porque só com respeito é que toda 

relação pode ser melhorada, é consenso que é um privilégio frequentar o ambiente 

acadêmico, então que se transforme em privilégio também as boas relações em direção a 

uma melhor sociedade, somente uns colocando-se no lugar dos outros será possível causar 

transformações. 
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CAPÍTULO V 

A EMPATIA NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM (PARTE II) 

Jorginete de Souza Viana12 

DOI - Capítulo: 10.47538/AC-2020.14-05 

 

RESUMO: 

O trabalho descreve uma pesquisa realizada nas instituições de ensino superior, no 

segundo semestre letivo de 2004, na cidade de Rio Branco, estado do Acre, cujo tema é a 

empatia na relação professor e alunos e sua interferência no processo de ensino  

aprendizagem na educação universitária, com o objetivo de propiciar a reflexão sobre se 

e como esse modo de relacionamento pode influenciar na troca e transmissão de 

conhecimentos. A sala de aula é o espaço no qual estes personagens interagem 

diretamente podendo construir, ou não, o conhecimento sem a interferência do mundo 

externo e que por essa razão a empatia nessa relação pode ser construída e favorecedora 

do aprendizado.  Pretendeu-se identificar dinâmicas interacionais entre os sujeitos que 

compõem o espaço da sala de aula, e principalmente se os mesmos percebem a existência 

dessa dinâmica e sua influência. Trata-se de uma reflexão oriunda de uma pesquisa para 

conclusão de curso e por tratar de relacionamento entre pessoas não tem a pretensão de 

respostas conclusivas, mas apenas a consideração a respeito. 

 PALAVRAS-CHAVE: Empatia. Processo ensino-aprendizagem. Professor. Aluno, 

sala de aula. 

 

 

INTRODUÇÃO: 

A abordagem da temática relação professor-aluno, de acordo com as várias 

bibliografias consultadas, privilegia a utilização de métodos e técnicas que visam 

desenvolver o aprendizado em sala de aula. E pouquíssimas abordam o papel da 

afetividade no aprendizado, principalmente quando se trata de ensino universitário. 

A sociedade do século XXI se caracteriza pelo individualismo competitividade e 

rapidez, todavia, esta mesma sociedade tem buscado conhecer o ser humano nas suas 

mais diversas facetas, abordando-o de forma global, valorizando suas múltiplas 

inteligências, inclusive a inteligência emocional. 

 
12 Especialização em Acupuntura pelo IBEH, Fisioterapia Cardiopulmonar e Terapia Intensiva (CEAFI) e Docência no 
Ensino Superior pela PUC-MINAS. Fisioterapeuta na SES/DF. E-mail: jorginetev@gmail.com 
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Em virtude da rapidez que caracteriza a atualidade, as pessoas têm ingressado nas 

universidades cada vez mais cedo, as famílias acompanham menos o desenvolvimento 

social de seus filhos e a escola acaba sendo o local onde este desenvolvimento acontece. 

Segundo Almeida (1999, p. 16) “Possibilitar relações afetivas na sala de aula é função 

pedagógica, portanto está nos limites do que defendemos ser papel do professor” Assim 

sendo, o desenvolvimento do capital humano tem sido uma exigência, inclusive 

mercadológica. De acordo com Chalita (2002, p. 56) 

[...] A pedagogia moderna deve assegurar em primeira instância a 

formação de cidadãos dotados de visão crítica, de criatividade, de 

capacidade de contestação e de argumentação. Pessoas intelectual e 

emocionalmente capazes de atuarem como agentes sociais competentes 

e participantes. 

O desenvolvimento do sujeito nasce do equilíbrio entre afetividade e 

conhecimento. O professor precisa estar consciente desta interdependência, de forma a 

gerenciar a atuação intelectual de seu alunado. 

 

METODOLOGIA 

  Esta pesquisa foi realizada em duas etapas. Neste texto será abordada a segunda 

fase, na qual foi elaborado um questionário de 29 perguntas, aplicado a 30 alunos e 20 

perguntas direcionadas a 10 professores, realizado nas 4 instituições de ensino superior 

existentes na cidade de Rio Branco no estado do Acre, numa tentativa de mostrar como é 

a relação em sala entre professor e alunos no que diz respeito a umas das subjetividades 

que permeia esta convivência, buscando conduzir a reflexão para o lado mais humano do 

ambiente escolar, propondo a transferência do olhar pejorativo retratada no termo 

pedagogia do afeto, para o papel do afeto na pedagogia, com o objetivo de provocar a 

reflexão a respeito da postura docente em sala de aula no sentido de reforçar o processo 

ensino-aprendizagem. 

 

PESQUISA DE CAMPO 

O desenvolvimento de entrevistas e questionários teve início em agosto de 2004 

(2º semestre letivo) e desenvolveu-se nas 4 instituições de ensino superior de Rio Branco- 

Acre, na seguinte proporção entre professores/alunos entrevistados. 
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• UFAC – Universidade Federal do Acre, pública – 4 professores 

entrevistados/ 9 alunos entrevistados; 

• FIRB/FAAO – Faculdades Integradas de Rio Branco, particular – 2 

professores entrevistados/8 alunos entrevistados; 

• UNINORTE – União Educacional do Norte, particular – 3 professores 

entrevistados/ 5 alunos entrevistados; 

• IESACRE – Instituto de Ensino Superior do Acre, particular – 1 professor 

entrevistado/3 alunos entrevistados. 

 

RESULTADOS 

PROFESSORES: 

Segundo a pesquisa, o perfil predominante do professor de ensino superior nas 

instituições do Acre é homem ( 67%), mestre ( 67%), solteiro e sem filhos ( 67%) acima 

dos 35 anos ( 67%), com renda entre 11 e 20 salários mínimos ( 67%), é funcionário 

exclusivo do ensino público (67%) que trabalha em outra função além da docência ( 

100%), (67%) proveniente de outras regiões do país e 33% de outros países, graduado em 

instituição pública ( 75%), que escolheu a docência intencionalmente ( 100%).100% dos 

professores afirmam não classificar seus alunos segundo suas impressões pessoais.100% 

afirma que o comportamento de suas turmas em sala é interessado e participativo.100% 

percebe que em algumas turmas o trabalho desenvolve-se com mais facilidade. Para 67% 

dos entrevistados, o comportamento pessoal dos alunos em sala, não interfere na sua aula. 

Para os 33% que afirmam esta interferência na forma como o conteúdo é 

apresentado/metodologia.100% afirma ter percebido a não simpatia de alunos quanto a 

sua pessoa.100% afirma que isto não prejudicou seu empenho ou interesse na 

apresentação da disciplina. 

Baseado no conceito apresentado, 100% sente-se empático com seus alunos. 

33% atribui ao profissionalismo e dedicação, 33% à crença de que a educação é 

um processo de troca entre saberes e 33% à postura investigativa do professor. 

67% afirma conhecer satisfatoriamente a9s) disciplina(s) pela qual é responsável. 
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100% afirma que a empatia é um fator importante a ser estabelecido em sala. 

100% acha que a empatia interfere no processo ensino-aprendizagem. 

 

ALUNOS 

O perfil predominante do aluno das instituições de ensino superior no Acre é: 

mulher (67%), acreana (67%), natural de Rio Branco (75%), na faixa etária entre 21 e 26 

anos (67%), com formação básica realizada em escola particular (67%), solteira (100%), 

tem renda mensal entre 6 e 10 salários-mínimos (67%). 33% dos entrevistados pertence 

a cursos da área de extas, 33% a cursos da área de humanas e 33% a cursos da área de 

biológicas. 100% classifica seus professores quanto à impressão pessoal. 67% usa como 

critério de classificação o conhecimento e a forma como o conteúdo é apresentado e 33% 

quanto à presença ou ausência de dedicação e profissionalismo. A atitude mais utilizada 

para classificar o professor foi a dedicação em apresentar assuntos e para 33% foi o (des) 

compromisso e a postura acrítica diante da realidade social. 67% avalia o comportamento 

de sua turma como apático/passivo. 33% como interessado/participativo.100% afirma 

perceber o comportamento do professor que trabalha por vocação ou usam o ensino como 

uma função para manter o orçamento doméstico.100% afirma conhecer o conceito de 

empatia e acredita em sua interferência na aprendizagem. 67% afirma que apesar de não 

simpatizar com a figura do professor, isto não interferiu no seu gosto por alguma matéria, 

contraditoriamente 67% afirma já ter passado a gostar de alguma matéria em razão de 

empatizar com o professor. 67% afirma dedicar-se mais a disciplina em razão da simpatia 

pela figura do professor.100% tem disciplina de maior ou menor preferência.33% atribui 

a preferência às características da própria disciplina. 

33% atribui à didática. 33% à postura pessoal assumida em sala, de 

distanciamento ou envolvimento com os alunos. 67% estuda e/ou aprende mais a 

disciplina cujo professor lhe é empático. O comportamento pessoal do professor em sala 

interfere no aprendizado para 100% dos alunos. 100% afirma já ter percebido a não 

simpatia do professor com relação a sua figura. 67% afirma que esta não simpatia o 

prejudicou no desempenho/compreensão da matéria. 67% dos alunos diz que de um modo 

geral suas aulas não são prazerosas. 33% dos alunos tem como motivação de fazer 

faculdade a aquisição de mais conhecimento. 33% para dar continuidade aos estudos. 
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33% benefícios financeiros em razão da titulação de graduado. Quanto às 

sugestões 33% acrescentou que o professor poderia otimizar as atividades de forma a 

sobrecarregar o tempo disponíveis pelos alunos tendo em vista que muitos trabalham. 

 

 ANÁLISE CRÍTICA 

A amostra utilizada foi insuficiente para esclarecer aspectos consensuais na 

literatura, como por exemplo, a presença de maioria masculina no ensino superior. 

 A predominância de alunas solteiras e sem filhos. 

O questionário elaborado para os alunos não explorou a quantidade de alunos de 

ensino público ou privado. 

A dedicação exclusiva no ensino superior é maior para professores do ensino 

público. 

Todos os professores entrevistados desempenham outra função, as possíveis 

razões são: O complemento da renda, desta forma o ensino assumiria posição secundária; 

O desempenho de uma tarefa menos estressante, algo que desse prazer; 

O ensino seria o sonho, a fonte do prazer, mas outra atividade seria necessária 

para o complemento da renda, assim, o ensino seria a atividade primária. 

 Os professores afirmam que a interferência se dá quanto à forma que o conteúdo 

é apresentado, que é exatamente o critério de classificação utilizado pela maioria dos 

alunos. Sendo que estes classificam o comportamento de sua turma como apático e 

passivo, desta forma faz-se necessário saber de que forma o conteúdo tem sido 

apresentado. 

  Apesar da maioria dos alunos afirmarem que, a ausência de empatia com a figura 

do professor não interferiu na sua preferência por alguma disciplina, contraditoriamente 

afirmam já ter passado a gostar da disciplina, em razão de empatizar com professor e 

dedicar-se mais ao estudo da mesma. 

Existem descompassos, como, por exemplo, a maioria dos professores afirma ser 

empático com seus alunos, no entanto, a maioria dos alunos afirma já ter percebido a não 
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simpatia por parte do professor, e que isso os prejudicou no desempenho/compreensão da 

(s) disciplina (s). 

 A postura passiva talvez se deva à motivação em fazer faculdade, visto que a 

aquisição de conhecimento foi responsável apenas por 33% dos entrevistados, rivalizando 

com o aumento da renda e com a continuidade dos estudos, esta última sendo entendida 

como estudar já que não existe outra opção. O estudo seria como um caminho natural e 

não uma escolha. 

O questionário demonstra que a relação conflituosa é percebida pelos alunos, mas 

não pelos professores. 

 

CONCLUSÃO  

Perante a complexidade crescente, os sistemas, como o que a 

escola é, devem flexibilizar-se, diferenciar organicamente suas 

estruturas e aligeirá-las, fazer fluir a informação, aprofundar e 

dialectizar as relações. É neste quadro que pensamos o futuro do 

complexo o ofício de professor como agente social, favorecendo 

pela sua acção esclarecida e interventiva o que permite o 

nascimento de uma cultura, de uma nova ordem: procurando 

elaborar novas e consistentes significações; utilizando a criação e 

o imaginário na reformalização da sua atividade, fazendo 

prevalecer princípios de organização claros, abertos, flexíveis, 

nas relações entre as pessoas, na relação da escola com o 

conhecimento e na concepção da forma de a situar no mundo. 

(NÓVOA, 2003. p. 90). 

Existe consenso na afirmativa de que não existe aprendizado sem dor, sem o 

mínimo de esforço, os meandros pelos quais o processo de ensino-aprendizagem passa 

ainda não são completamente conhecidos e talvez nunca sejam, mas também é consenso 

que se aprende mais fácil o que faz sentido, o que interessa. O processo ensino-

aprendizagem em sala de aula, se faz entre alunos e professores, e quem constrói tal 

relação ainda é o professor, mais do que qualquer outro ele precisa refletir sobre o que é 

ensinado, o porquê e como fazê-lo. 

Muito além das técnicas e métodos faz-se necessário a discussão, o incentivo ao 

raciocínio e a crítica porque só desta forma será possível a modificação do quadro social 

que se apresenta. Para que tantas modificações sejam possíveis, faz-se necessário a 

empatia, a capacidade do professor em colocar-se no lugar de seus alunos e dispor-se a 
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expor assuntos que permitam a aproximação entre o que é vivido e o que é exposto em 

sala de aula. Métodos e técnicas de ensino engessadas não se enquadram mais na 

sociedade atual. 

O papel da universidade, na figura do professor é acordar mentes, e isto exige 

compromisso, exige motivação, ao colocar-se em situação de formar profissionais, não 

pode ser esquecida a responsabilidade de formar cidadãos. 

Não é possível enxergar uma pessoa apenas por uma de suas várias faces, não é 

possível enxergar um ser humano como um aluno, e como tal importa apenas que ele tire 

uma boa nota e passe de ano, decorando tudo aquilo que lhe foi dito da maneira mais 

perfeita possível. 

A experiência, raciocínio crítico, sensibilidade, capacidade de correlacionar e 

transformar informações em saber, são qualidades fundamentais para a construção de 

uma relação empática. A percepção e compreensão dos efeitos de sua atitude e postura 

em sala de aula podem ser fatores motivadores ou não para o mergulho no processo de 

aprender, bem como uma atitude de facilitação e busca da verdade e não de controle da 

verdade. 

Todo professor já foi aluno, e só esta experiência já o favorece no árduo processo 

de ensino. Ele é formador de opinião, ele pode inclusive determinar a mudança do destino 

de um aluno. O estabelecimento de uma parceria, ou ao menos a tentativa da sua 

construção, e quando não for possível, o respeito, porque só com respeito é que toda 

relação pode ser melhorada, é consenso que ainda é um privilégio frequentar o ambiente 

acadêmico, então que se use este privilégio para democratizar as relações em direção a 

uma melhor sociedade, somente uns colocando-se no lugar dos outros será possível causar 

transformações. 
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CAPÍTULO VI 

A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO FINANCEIRA NO ENSINO ESCOLAR: 

REVISÃO INTEGRATIVA 

Diego Felipe Borges Aragão13; Maria de Jesus Borges Monteiro Veras14; 

Maria José Borges dos Santos15; Francisco Lucas de Sousa16; 

Emerson Batista da Silva Santos17. 

DOI - Capítulo: 10.47538/AC-2020.14-06 

 

RESUMO: 

O objetivo central dessa pesquisa foi analisar a importância da educação financeira no 

ensino escolar a partir de estudos científicos. Este estudo buscou ainda destacar pontos 

relevantes sobre como é a cultura no Brasil em relação à gestão financeira pessoal. A boa 

gestão do dinheiro é essencial para que o indivíduo atinja a qualidade que deseja para a 

sua vida e de seus familiares e possa enfrentar as crises com mais tranquilidade. O estudo 

caracteriza-se como uma revisão integrativa. A busca pelos artigos foi realizada entre os 

meses de julho e agosto de 2020. A procura gerou uma lista de 40 artigos. Com o auxílio 

dos filtros Educação financeira, Escola, a seleção foi reduzida para 14 artigos. Com o 

estudo realizado, observou-se alta relevância da educação financeira no cotidiano dos 

estudantes, sendo a escola uma ótima ferramenta de difusão dessa temática. A educação 

financeira existe para romper e bloquear pensamentos que neguem o dinheiro e exerce 

uma importante função sobre as crianças, adolescentes e também adultos no 

desenvolvimento de uma vida saudável, equilibrada e promissora em relação às finanças. 

Os resultados destacam que a escola entra nesse contexto como difusora do pensamento 

crítico-reflexivo, para que os estudantes entendam os caminhos a serem seguidos com o 

dinheiro e como este recurso pode gerar qualidade de vida. 

PALAVRAS-CHAVE: Importância. Educação Financeira. Escola. 

 

INTRODUÇÃO 

A escola busca ser uma instituição capaz de oportunizar melhores condições de 

igualdade social em virtude de uma formação de caráter científico e de uma aprendizagem 

real para aquele que a recebe (OLIVEIRA et al, 2013). 
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A população brasileira costuma cuidar muito mal do seu dinheiro, além de 

internalizar um preconceito direcionado a pessoas que atingem grandes fortunas. O 

brasileiro tem muita dificuldade em administrar seus ganhos e se organizar para o longo 

prazo, de forma que a prioridade fosse a sua qualidade de vida e independência financeira. 

O preconceito pode afastar as pessoas dos seus próprios sonhos e criar um ser com uma 

mente pobre de conhecimento e de dinheiro. Muitos podem conseguir uma quantia 

relevante de renda sendo desonestos, mas, ao mesmo tempo, outros podem realizar seus 

objetivos financeiros agindo com honestidade e inteligência (EKER, 2006).  

A Educação Financeira (EF) nada mais é do que um processo de aprendizagem 

ligado às finanças pessoais, onde a sociedade tem a oportunidade de adquirir uma visão 

crítica sobre o uso do dinheiro (CORDEIRO et al., 2018). 

A Constituição da República Federativa do Brasil estabelece inúmeros direitos ao 

trabalhador, mas tais direitos não são capazes de gerar uma qualidade de vida essencial 

para todos. Vários são os trabalhadores que exercem suas atividades durante o mês para 

receber um mísero salário-mínimo, além daqueles que não trabalham com carteira 

assinada e que na prática não se sentem seguros quanto aos seus direitos trabalhistas. Esta 

mesma Constituição vincula a educação ao pleno desenvolvimento da pessoa e a seu 

preparo para o exercício da cidadania, sendo a educação financeira uma forte ferramenta 

para a participação cidadã, pois viabiliza o entendimento da sociedade sobre as finanças 

pessoais e nacionais (CORDEIRO et al., 2018). 

Um ponto negativo é a quantidade de desempregados existente no Brasil. De 

acordo com Cadó (2020), hoje, na situação de desemprego, se encontram 75 milhões de 

pessoas, ou seja, 41% do total de pessoas em idade para trabalhar se encontram fora da 

força de trabalho. Muitos brasileiros foram pegos de surpresa pela pandemia de 

coronavírus, a qual tornou necessário o isolamento social e a restrição das atividades 

comerciais. Várias lojas já fecharam e outras reduziram a quantidade de funcionários na 

tentativa de sobreviverem a essa crise. Dessa forma, trabalhadores formais que já 

ganhavam pouco perderam seus empregos. Outros que exerciam atividades laborais sem 

carteira assinada foram despedidos sem nenhuma garantia de segurança financeira 

(CADÓ, 2020). 
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Diante de toda essa problemática, cuidar mau dos seus ganhos mensais é, sem 

dúvidas, perigoso. Uma cultura que mais gasta do que economiza ou investe deixa clara 

a falta de conhecimento do brasileiro e o consumo desnecessário que gera o 

endividamento. A boa gestão do dinheiro é essencial para que o indivíduo atinja a 

qualidade que deseja para a sua vida e de seus familiares e possa enfrentar as crises com 

mais tranquilidade (EKER, 2006).   

Diante dessa realidade, o estudo teve como objetivo central analisar a importância 

da educação financeira no ensino escolar, explorando a produção científica existente 

sobre a temática. Pensando na importância de se cuidar bem do dinheiro para que boas 

decisões sejam tomadas, este estudo buscou ainda destacar pontos relevantes sobre como 

é a cultura no Brasil em relação à gestão financeira pessoal.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O PAPEL DA ESCOLA 

A escola precisa prover a pessoa de conhecimentos intelectuais, morais e éticos, 

para que possa ter responsabilidade consigo mesma e para com o outro. Educar é, assim, 

humanizar o homem, o que abrange suas ações, seus comportamentos, seus hábitos e 

tantos outros aspectos (OLIVEIRA et al, 2013).  

A escola como fonte de mudança, é movida pela força transformadora, 

responsável pela importância da determinação dos modelos a serem seguidos, resultando 

de certa forma, em fracasso ou sucesso. A educação deve estar presente em todas as 

pessoas e em todos os lugares, principalmente quanto ao fato de gerar conhecimento e 

aprendizado, que serão acumulados para a experiência de toda a vida (OLIVIERI, 2013).  

De uma forma específica, as instituições de ensino são peças-chave, que, em 

colaboração com a sociedade, desempenham a função de promover a qualificação 

profissional e desenvolver o senso crítico dos alunos (VIEIRA; JUNIOR, 2016).   

A educação é fonte do saber e desenvolvedora do conhecimento crítico. As aulas, 

os debates e discussões são meios para a absorção de conhecimento relevante para a vida 

em sociedade (VIDIGAL; FILHO, 2017). De acordo com Brito e Lopes (2014, p. 6), “a 

educação é um caminho para garantir uma sociedade mais justa e harmônica, no qual o 
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cidadão exerce o seu papel perante a sociedade, exige os seus direitos e cumpri os seus 

deveres”. Visa ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho.   

O espaço escolar precisa preocupar-se com a formação do aluno enquanto ser 

humano ético, participativo, realizado no campo pessoal e profissional (THOMAZ; 

OLIVEIRA, 2009). 

 

EDUCAÇÃO FINANCEIRA 

A educação financeira é uma forma de estar aberto ao processo constante de 

aprendizagem, evoluindo a capacidade integral do ser humano, com o fim de tomar 

decisões e tornar-se responsável pelos próprios atos oriundos do dinheiro para viver bem 

e equilibradamente (OLIVIERI, 2013).  

A existência de vários termos negativos, usados pelos brasileiros, impede o 

crescimento financeiro individual e de toda uma família, gerando o mau uso do dinheiro. 

Frases como: o dinheiro é a fonte de todo mal, poupe para os dias ruins, os ricos são 

gananciosos, os ricos são criminosos, os ricos são desonestos, você tem que dar duro para 

ganhar dinheiro, não se pode ser rico e espiritualizado ao mesmo tempo, dinheiro não 

nasce em árvore, o dinheiro fala mais alto, os ricos ficam cada vez mais ricos e os pobres 

cada vez mais pobres, isso não é para o nosso bico, nem todo mundo pode ser rico, nunca 

se tem o bastante, podem condicionar a mente e impedir a conquista de objetivos e sonhos 

financeiros. Esse tipo de ensinamento pode ser internalizado pelas crianças e causar a 

limitação das ações a serem tomadas por elas no futuro (EKER, 2006).   

No Brasil, infelizmente, a educação financeira não é parte do universo 

educacional familiar. Tampouco escolar. Assim, a criança não aprende 

a lidar com dinheiro nem em casa, nem na escola. As conseqüências 

deste fato são determinantes para uma vida de oscilações econômicas, 

com graves repercussões tanto na vida do cidadão, quanto na do país 

(PIRES et al., 2012). 

Percebe-se, também, que as técnicas administrativas evoluíram ao longo do tempo 

e voltaram-se às ciências comportamentais para venderem mais, convencendo clientes a 

comprarem até mesmo o que não tem necessidade para eles. A facilidade encontrada na 

hora de comprar alguns produtos atrelada à desenvoltura do marketing das empresas faz 

com que as pessoas que têm pouco conhecimento financeiro se prejudiquem, adquirindo 
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dívidas que não conseguem quitar (FIORI et al., 2018). “Como comportamentos 

impulsivos indicam ausência ou falha de autocontrole, a impulsividade pode afetar a 

gestão de recursos financeiros” (VEIGA et al., 2019).  

No Brasil, a educação financeira vem conquistando espaço na 

elaboração de ações públicas a partir do Decreto nº 7.397, de 22 de 

dezembro de 2010, que instituiu a Estratégia Nacional de Educação 

Financeira (ENEF), que tem como finalidade “promover a educação 

financeira e previdenciária e contribuir para o fortalecimento da 

cidadania, a eficiência e solidez do sistema financeiro nacional e a 

tomada de decisões conscientes por parte dos consumidores” (BRASIL, 

2010). Esse decreto busca estabelecer um conjunto de condutas e 

indicações com o objetivo de padronizar certas diretrizes para a criação 

de ações que visam atender a sua finalidade. Ressalta-se, também, a 

extensão geográfica do Brasil, bem como suas características culturais 

e regionais que, por meio da ENEF, busca normalizar os esforços 

levando em conta as diferenças existentes em todas as regiões do país. 

A partir dessa iniciativa, ações sobre a temática são compartilhadas, de 

forma integrada, por órgãos e entidades públicas nos âmbitos federal, 

estadual e municipal, além da sociedade como um todo (VIEIRA et al., 

2019). 

A educação financeira preocupa-se em explicar o funcionamento das atividades 

financeiras, tais como juros, financiamentos, empréstimos, poupanças, parcelamentos, 

créditos, entre outras, para que os cidadãos tomem decisões mais equilibradas com suas 

condições financeiras (CORDEIRO et al., 2018). Dessa forma, poderá ser criada uma 

cultura diferente para as gerações mais novas, de forma que, o dinheiro não seja visto 

como algo ruim, mas sim como algo que pode gerar prosperidade e que pode ser 

alcançado com atitudes corretas.  

 

ENDIVIDAMENTO DA POPULAÇÃO 

Em relação ao endividamento, pode ser familiar e individual. Para alguns, 

endividar-se consiste em deixar de pagar uma única conta; já para outros, significa possuir 

um grande acúmulo durante vários meses de contas não pagas. O importante é buscar 

conhecimento e entender como lidar com o seu dinheiro e estar consciente de todas as 

obrigações que terão que ser pagas ao realizar uma compra ou adquirir um serviço (FIORI 

et al., 2018). 

Com o elevado nível de consumo, o crescimento das dívidas se tornou uma 

realidade na vida dos brasileiros, comprometendo grande parte de suas rendas mensais. 
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“A Educação Financeira se faz presente para auxiliar o indivíduo a melhorar a gestão do 

uso da sua renda e também a criar um melhor planejamento orçamentário doméstico e, 

dessa forma, estabelecer uma vida financeira saudável” (FIORI et al., 2018).  

Os resultados dos estudos de VEIGA et al., (2019) mostram que indivíduos com 

má gestão de recursos tendem a ser mais estressados e mais preocupados financeiramente. 

Destaca ainda que uma boa gestão financeira pessoal pode reduzir dificuldades 

financeiras, anulando condições geradoras de insatisfação e estresse. 

De fato, a sociedade brasileira tem uma cultura que se distancia do conhecimento 

sobre finanças, sendo essa, a principal causadora dos problemas financeiros. Inúmeros 

trabalhadores brasileiros passam todos os anos de suas vidas em empregos que não 

gostam, ganhando salários baixos e com baixa qualidade de vida. Além do mais, as 

dívidas os consomem e os tornam escravos dos seus empregos.  

 

DESCRIÇÃO METODOLÓGICA 

O estudo caracteriza-se como uma revisão integrativa e consiste no cumprimento 

das etapas: identificação do tema e seleção da questão de pesquisa; estabelecimento dos 

critérios de elegibilidade; identificação dos estudos nas bases científicas; avaliação dos 

estudos selecionados e análise crítica; avaliação e interpretação dos resultados e 

apresentação das informações na estrutura da revisão integrativa (ERCOLE, 2014). 

A busca pelos artigos foi realizada entre os meses de julho e agosto de 2020. 

Foram utilizadas as palavras e expressões: Importância, Escola, Educação financeira. Os 

artigos disponíveis foram pesquisados tanto através de descritores, quanto por palavras 

contidas nos títulos, nos resumos e nos desenvolvimentos textuais. A procura gerou uma 

lista de 40 artigos. Com o auxílio dos filtros Educação financeira, Escola, a seleção foi 

reduzida para 14 artigos. Foram aplicados, como critérios de inclusão, estudos nacionais 

e artigos envolvendo o objetivo da pesquisa. 
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Tabela 1 - Seleção dos artigos na base de dados, julho e agosto de 2020, Oeiras-PI, Brasil, 2020. 

Bases de 

dados 

Artigos 

encontrados 

Artigos 

duplicados 

Artigos 

excluídos 

Artigos 

selecionados 

CAPES 

TOTAL 

40 

40 

 

0 

0 

26 

26 

 

14 

14 

 

Foi realizada uma leitura crítica e reflexiva dos títulos e dos resumos encontrados. 

Posteriormente, após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, e a avaliação da 

qualidade metodológica, procedeu-se a uma análise criteriosa dos artigos selecionados, 

extraindo dos mesmos as evidências relativas sobre a educação financeira.  

Por tratar-se de pesquisa com enfoque em revisão integrativa, cujo objetivo foi a 

análise secundária de dados, não envolvendo, portanto, seres humanos, não houve 

necessidade de apreciação e/ou aprovação por Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). Além 

disso, foi mantida a autenticidade das ideias, conceitos e definições dos autores dos 

artigos. 

 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

Quadro 1- Caracterização dos estudos analisados. Oeiras, PI, 2020. 

Título País/Ano Delineamento Cenário da 

pesquisa 

Desfecho 

(A-1) 

Educação 

financeira nas 

escolas 

 

Brasil/2016 Método 

indutivo, 

estudo 

exploratório, 

Estudo de 

Caso 

Uma escola 

privada de 

Ensino 

Fundamental do 

município de 

Santa Maria – 

RS 

A Educação 

Financeira como 

tema transversal 

oferece 

vantagens para 

os alunos, 

mostrando a eles 

o quão 

importante é ter 

uma vida 

financeira 

equilibrada. 

(A-2) 

Educação 

financeira na 

infância 

Brasil/2015 Caráter 

qualitativo, 

Estudo de 

Caso 

Rede de ensino 

privada e 

pública, do 

município de 

Independente do 

patamar social, 

os pais têm 

consciência da 
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Sinop, Mato 

Grosso 

importância da 

educação 

financeira 

durante a 

infância, mas, 

no entanto, uma 

parcela mínima 

dos 

entrevistados 

acredita que 

ainda é muito 

cedo para iniciar 

esse processo. 

(A-3)  

Educação 

financeira para 

crianças: relato 

de experiência 

de um projeto de 

extensão 

Braisl/2016 Relato de 

experiência 

Instituto Federal 

do Paraná 

(IFPR) e a 

Escola 

Municipal Eny 

Caldeira. 

Curitiba/PR 

A abordagem do 

tema educação 

financeira 

colabora para a 

formação de um 

aluno-cidadão, 

mais crítico, 

proativo e 

autônomo em 

relação às 

finanças. 

(A-4) 

Finanças 

pessoais: análise 

do nível de 

educação 

financeira de 

jovens 

estudantes do 

IFPB 

Brasil/2018 Descritiva Instituto Federal 

de Educação, 

Ciência e 

Tecnologia da 

Paraíba. João 

Pessoa – PB 

A ineficiente 

gestão das 

finanças 

pessoais, entre 

os jovens, pode 

desencadear 

muitos conflitos 

pessoais e 

sociais, como 

dificuldades de 

relacionamento 

entre as pessoas 

de uma 

sociedade. 

(A-5) 

Educação 

financeira 

escolar: o 

desenvolvimento 

de um 

Produto 

educacional. 

Brasil/2015 

 

Abordagem 

qualitativa de 

investigação 

Programa de 

Mestrado 

Profissional em 

Educação 

Matemática da 

Universidade 

Federal de Juiz 

de 

Fora - Minas 

Gerai 

Os trabalhos 

voltados para a 

inserção do tema 

no ambiente 

escolar ainda 

são recentes no 

Brasil. 

Percebemos a 

necessidade da 

ampliação das 
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discussões e 

também da 

elaboração de 

novos materiais 

a serem 

utilizados pelos 

professores em 

sala de aula. 

(A-6) 

Educação 

financeira como 

prática 

pedagógica na 

educação infantil 

Brasil/2016 

 

Não se aplica Universidade do 

Estado de Mato 

Grosso, 

Sinop/MT 

Verifica-se o 

crescimento da 

preocupação a 

respeito da 

educação 

financeira tanto 

de crianças, 

quanto dos 

próprios adultos 

(A-7) 

Educação 

financeira na 

escola: 

A matemática e 

as relações 

pedagógicas na 

vida dos alunos 

anos iniciais 

Brasil/2016 

 

Pesquisa 

bibliográfica 

Universidade do 

Estado de Mato 

Grosso, 

Sinop/MT 

O aluno que 

estuda esta 

matéria 

demonstra 

pensamento 

crítico quanto ao 

dinheiro e ao 

planejamento 

econômico 

quanto ao 

futuro. 

(A-8)  

Educação 

financeira: 

análise dos 

cadernos do 

MEC para os 

anos iniciais. 

Brasil/2019 

 

Análise 

documental 

Cadernos de 

Educação 

Financeira nas 

Escolas, 

Ministério da 

Educação 

(MEC) 

Há uma 

preocupação em 

abordar a 

Educação 

Financeira (EF) 

de maneira que 

os estudantes se 

conscientizem 

da importância 

de conhecer, 

pesquisar, 

planejar e 

executar ações 

relacionadas à 

EF 

(A-9) 

Educação 

financeira: uma 

proposta 

pedagógica para 

Brasil/2015 

 

Unidade de 

Aprendizagem 

Escola Estadual 

de Porto Alegre, 

RS 

Nessa etapa da 

escolarização é 

fácil inferir que 

os aspectos da 

Educação 
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alunos do ensino 

médio 

politécnico 

Financeira são 

pouco 

estudados, 

ficando muitas 

vezes restritos 

somente à 

abordagem de 

cálculo de juros 

e porcentagem, 

ou sequer são 

abordados, 

deixando-se de 

explorar 

conceitos e 

ideias de 

mercado e suas 

influências nos 

consumidores 

jovens. 

(A-10) 

Educação 

financeira: o que 

pensam alunos e 

professores 

Brasil/2011 Abordagem 

qualitativa 

Escolas do 

município de 

Marau, 

localizado na 

região Norte do 

Estado do Rio 

Grande do Sul. 

As análises 

indicaram a 

necessidade de 

um ensino 

contextualizado, 

que propicie 

uma educação 

financeira para o 

ensino básico. 

(A-11) 

Educação 

financeira: um 

comparativo 

entre estudantes 

de escolas 

públicas e 

privadas 

Brasil/2019 Não se aplica Escolas públicas 

e duas escolas 

particulares da 

cidade de 

Xanxerê/Santa 

Catarina. 

Os resultados da 

pesquisa 

mostram que os 

estudantes se 

comportam de 

forma 

semelhante. 

Pode-se ainda 

concluir que não 

utilizam os 

conceitos de 

Educação 

Financeira no 

seu dia a dia. 

(A-12) 

Panorama da 

educação 

financeira 

escolar em 

Brasil/2018 Pesquisa 

documental 

 

Documentos 

oficiais, para o 

ensino nos anos 

iniciais do 

Ensino 

Fundamental. 

Resultados 

apontam que ao 

longo dos anos a 

EF ganha espaço 

e é tratada como 

uma temática de 
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documentos 

oficiais 

interesse 

educacional nos 

documentos 

nacionais. 

(A-13) 

Cenários sobre 

educação 

financeira 

escolar: 

entrelaçamentos 

entre a pesquisa, 

o currículo e a 

sala de aula de 

matemática 

Brasil/2018 Não se aplica Não se aplica A Educação 

Financeira 

constitui-se 

como um dos 

pilares para a 

inclusão social 

dos cidadãos de 

um país. 

(A-14)  

Educação 

financeira nas 

escolas: 

Desafios e 

caminhos 

Brasil/2018 Não se aplica Não se aplica Para avançar, é 

preciso 

mobilizar redes 

e instituições 

escolares para o 

ensino efetivo 

do tema em sala 

de aula em 

âmbito nacional 

 

Os resultados existentes no artigo A-1 destacam que a educação financeira, 

quando abordada de forma pedagógica e reflexiva, exerce uma importante função sobre 

as crianças, adolescentes e também adultos no desenvolvimento de uma vida saudável, 

equilibrada e promissora em relação às finanças e que é possível conscientizar as pessoas 

para que aprendam as melhores formas de lidar com o dinheiro, fruto do seu trabalho. 

Logo, poderão ter um futuro mais tranquilo, menos incerto e dependendo menos de 

programas sociais. A pesquisa do estudo A-2 aponta que a falta de planejamento dos 

gastos é, provavelmente, a causa de muitas pessoas passarem por dificuldades financeiras 

e uma das causas do grande número de dívidas familiares é a falta de percepção daquilo 

que se realmente precisa. Além disso, associa esse problema ao consumismo incentivado 

pelas propagandas da mídia.  

De acordo com o estudo A-3, a disciplina de educação financeira está inclusa na 

maioria dos currículos escolares nos países desenvolvidos, mas, no Brasil, a educação 

financeira ainda não é contemplada no projeto político-pedagógico da maioria das escolas 

públicas. A ausência de uma formação financeira no ambiente escolar é tão preocupante 
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quanto o desconhecimento sobre esse assunto pela maioria dos brasileiros. Ainda mais, a 

abordagem do tema educação financeira nas escolas, desde o ensino infantil, além de ser 

uma das recomendações da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE), é essencial para a construção da autonomia do aluno no que se refere 

às finanças.  

Quanto à pesquisa do estudo A-4, observa-se a afirmação da existência de um 

problema complexo diante do ensino da educação financeira, pois quando os jovens têm 

acesso a este tipo de disciplina já trazem diversos hábitos financeiros de toda vida, sendo 

bastante complicado reeducá-los para melhor consciência financeira. Destaca, também, 

que não são apenas as escolas que podem apresentar este tipo de conhecimento, as 

famílias também têm o papel de influenciar os jovens a usarem melhor o dinheiro que 

ganham. O artigo A-5 apresenta a importância da criação de tarefas mais condizentes com 

a realidade das relações financeiras do dia a dia, assim, pode-se estimular o estudante a 

produzir sua própria compreensão sobre questões financeiras e econômicas. 

O artigo A-6 apresenta conceitos similares ao estudo A-4, pois afirma que nos 

países desenvolvidos a educação financeira é responsabilidade das famílias. Às escolas 

cabe a função de reforçar a formação adquirida em casa. No Brasil, a educação financeira 

não está presente nem no universo familiar nem nas escolas. Dessa forma, a criança não 

aprende a lidar com dinheiro nem em casa, nem na escola. Semelhante aos resultados do 

artigo A-5, o artigo A-7 sustenta que ao trazer a educação financeira para sala de aula o 

professor poderá abordar questões do cotidiano dos alunos, partindo das suas vivências, 

sendo assim, um método mais fácil de compreensão, proporcionando conteúdos que o 

mesmo conheça, por exemplo, uma lista de supermercado ou um folheto de loja. Essa 

prática utiliza o conhecimento dos alunos, tornando a aprendizagem mais significativa e 

natural.  

Conforme destaca o artigo A-8, a educação financeira busca desenvolver a 

consciência crítico-reflexiva nos estudantes através da aprendizagem contextualizada, 

frente aos aspectos do cotidiano e as questões relacionadas a querer versus precisar, 

sustentabilidade, poupança, consumo, tomada de decisão e influências da mídia no 

consumo. Os artigos A-9 e A-13 asseguram que o ensino da educação financeira nas 

escolas tem importantes implicações sociais, podendo ser um instrumento para 
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desenvolver no aluno a consciência sobre seu papel no meio social, de maneira que reflita 

sobre suas ações, percebendo-as como influenciadoras em sua vida e na dos demais 

indivíduos. Essa dimensão foca ainda na potencialidade da educação financeira no 

desenvolvimento da cidadania de fato, olhar crítico e questionador, de modo a se tornar 

um indivíduo-consumidor que atua no contexto financeiro-econômico e não é 

surpreendido com os resultados das suas decisões.  

Já os estudos A-10 e A-14 ressaltam o importante papel da escola em preparar 

melhor o aluno para relações financeiras e comerciais que, certamente, ocorrerão em suas 

vidas, para evitar a inclusão dos seus nomes no rol dos endividados. Diante da 

contextualização tanto do artigo A-11, quanto do artigo A-12, observa-se que explorar 

conceitos de educação financeira, de forma contextualizada, na escola, poderá contribuir 

para a melhoria da qualidade de vida do indivíduo no futuro. Além disso, o artigo A-11 

ressalta a importância de discutir e explorar a educação financeira nas escolas de forma 

efetiva. 

 

CONCLUSÃO 

Com o estudo realizado do conjunto de artigos, observou-se alta relevância da 

existência da educação financeira no cotidiano dos alunos nas escolas, pois muitas 

pessoas enfrentam problemas financeiros por não conhecerem seus modelos de dinheiro 

e por ensinamentos passados que criaram formas de julgar altos ganhos financeiros como 

algo ruim.  

Constatou-se, ainda, que a educação financeira existe para romper e bloquear 

pensamentos que neguem o dinheiro e ideias que relacionam todas as pessoas ricas à 

desonestidade, ganância, crime. A escola entra nesse contexto como difusora do 

pensamento crítico-reflexivo, para que os estudantes entendam os caminhos a serem 

seguidos com o dinheiro e como este recurso pode gerar qualidade de vida. Além disso, 

nota-se que a educação financeira ainda é pouco difundida nas escolas brasileiras, tendo 

em vista a sua importância no meio educacional e profissional.  

É necessária a existência de projetos, debates e atividades nas escolas 

direcionados para o conhecimento da educação financeira de forma que se relacionem 

com o cotidiano vivenciado pelos indivíduos.  
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Estudos como este podem auxiliar no planejamento de ações, com vistas a 

mobilizar recursos e propostas de melhorias que favoreçam uma percepção mais positiva 

sobre a educação financeira. 
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CAPÍTULO VII 

 A IMPORTÂNCIA DO ENSINO À DISTÂNCIA FRENTE AO COVID-19 

Samara Vieira Menezes18; Regimênia Maria Braga de Carvalho19; 

Rayana Vieira Menezes20; Helton da Silva21. 

DOI - Capítulo: 10.47538/AC-2020.14-07 

 

RESUMO: 

Em meio a pandemia do Covid-19, a prática da educação a distância em todo mundo se 

tornou um recurso indispensável para a interação pedagógica e prosseguimento nas aulas 

remotas. Com isso novas técnicas de implementação a distância ganharam espaço no 

meio escolar, tornando assim um dos sistemas de educação mais abrangente em todo 

mundo. O objetivo principal do estudo foi o de compreender os aspectos inerentes a 

educação meio a pandemia. Essa é uma pesquisa de referência bibliográfica, elaborada 

com materiais já publicados, como livros e dissertações referentes a educação à distância, 

as buscas bibliográficas foram realizadas privilegiando os últimos 5 anos, ou seja, entre 

2015-2020, porém, alguns artigos científicos encontrados fora deste período foram 

utilizados por serem de grande relevância para a elaboração do texto Em universidades 

ou cursos de pós-graduação esse ensino à distância já era visto como algo comum, e 

atendia ao público que não conseguia ir ao polo presencial ou aquele público que não 

tinha horário certo para estudar. Porém nas escolas municipais e estaduais principalmente 

nos anos iniciais do ensino fundamental essa modalidade é algo novo e possui diversas 

lacunas a serem trabalhadas, que vão desde o equipamento tecnológico para comunicação 

até o processo de uso do computador ou celular nas plataformas virtuais. Durante a leitura 

dos artigos, pôde-se identificar que a educação a distância nesse período em que estamos 

passando tornou-se a maior aliada dos profissionais e trouxe consigo contribuições 

valiosas no processo educacional do estudante e do professor. Identificamos também a 

existência de muitas lacunas tecnológicas principalmente em escolas públicas municipais 

e estaduais, dificultando para alguns, o processo de aprendizagem. 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino a distância. Aulas remotas. Pandemia. 

 

INTRODUÇÃO  

Em meio a pandemia do Covid-19, a prática da educação a distância em todo 

mundo se tornou um recurso indispensável para a interação pedagógica e prosseguimento 
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nas aulas remotas. Com isso novas técnicas de implementação a distância ganharam 

espaço no meio escolar, tornando assim um dos sistemas de educação mais abrangente 

em todo mundo. 

A Educação à distância (EAD) é uma modalidade de ensino mediada por meios 

tecnológicos, internet ou via-satélite em que alunos e discentes estão separados, 

fisicamente em espaços diferentes, ou seja, distante um do outro. Mas estão presentes em 

um ambiente presencial de ensino-aprendizagem à distância. (MORAN, 2002). 

De acordo com os estudos feitos na área EAD, existem vários modelos de 

educação a distância sendo ela dividida de forma integral ou parcial, respectivamente 

ambas ocorrem através do uso das tecnologias. A integral é totalmente em ambiente 

virtual e a parcial pode ocorrer encontros presenciais para complemento do assunto 

abordado nas plataformas, ambas são métodos de ensino eficazes que levam o 

conhecimento para o aluno seja onde ele estiver. 

Na medida em que avançam as tecnologias de comunicação virtual (que conectam 

pessoas que estão distantes fisicamente como a Internet, telecomunicações, 

videoconferência, redes de alta velocidade) o conceito de presencialidade também se 

altera. Poderemos ter professores externos compartilhando determinadas aulas, um 

professor de fora "entrando" com sua imagem e voz, na aula de outro professor. Haverá, 

assim, um intercâmbio maior de saberes, possibilitando que cada professor colabore, com 

seus conhecimentos específicos, no processo de construção do conhecimento, muitas 

vezes a distância (MORAM, 2002). 

Neste estudo, aborda-se a questão dos aspectos inerentes a educação na 

modalidade a distância, tendo como objetivo compreensão dos mesmos em meio a 

pandemia através da leitura de dados das pesquisas bibliográficas. Desse modo, essa 

abordagem será fundamentada na compreensão dos aspectos intrínsecos no processo da 

educação a distância, como a análise do fluxo de funcionamento por parte de todo grupo 

acadêmico, professores e alunos, a identificação dos aspectos positivos e negativos 

inerentes a prática adotada da modalidade no país, bem como a importância do 

profissional qualificado perante a realização do processo educacional meio a pandemia.  

Esta linha de análise irá proporcionar a compreensão do processo de educação, 

enfatizando a importância do professor frente ao papel de transmissor de conhecimento 
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na modalidade à distância, abrangendo assim a valorização do aluno perante as práticas 

educativas. Nesse sentido, o estudo visa contribuir para...  

O presente artigo caracterizou-se como uma pesquisa bibliográfica de cunho 

qualitativo, que segundo (OLIVEIRA, 2007), caracteriza-se por “um processo de reflexão 

e análise da realidade através da utilização de métodos e técnicas para compreensão 

detalhada do objetivo do estudo em seu contexto histórico e/ou segundo sua estrutura”.  

Essa é uma pesquisa de referência bibliográfica, elaborada com materiais já 

publicados, como livros e dissertações referentes a educação à distância, as buscas 

bibliográficas foram realizadas privilegiando os últimos 5 anos, ou seja, entre 2015-2020, 

porém, alguns artigos científicos encontrados, fora deste período, foram utilizados por 

serem de grande relevância para a elaboração do texto. As referências encontram-se 

indexadas nas bases da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), da Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Electronic Library 

Online (SciELO) e Google acadêmico, tendo sido incluídas apenas os que estavam 

apresentados na língua portuguesa.  

A pesquisa científica é um processo permanentemente inacabado e, nesse 

processo, a pesquisa de abordagem qualitativa surge como uma proposta de investigação 

que, sem perder seu caráter científico, possibilita que o investigado tenha maior 

participação, apropriação do processo e dos resultados obtidos. 

 

A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA FRENTE AO COVID-19  

Segundo Golvêa & Oliveira (2006), alguns compêndios citam as epístolas de São 

Paulo às comunidades cristãs da Ásia Menor, registradas na Bíblia, como a origem 

histórica da Educação a Distância no mundo. Já no Brasil, as primeiras experiências em 

Educação a Distância ficaram sem registro, visto que os primeiros dados conhecidos são 

do século XX. 

No nosso país o ensino a distância começou através do instituto monitor, 

disponibilizando vários cursos profissionalizantes, e eram feitos por trocas de 

correspondência, viabilizando pela impressão em escala, permitindo assim a educação de 

um contingente cada vez maior de pessoas. Mais a frente, em 1960 surgiu a rádio 
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educativa com programas voltados para área educacional abrangendo uma grande área 

territorial, logo depois na década de 70 foi à vez da televisão, onde a mesma transmitia 

cursos profissionalizantes e aulas para o ensino básico para as pessoas que não tinha 

oportunidade de ir a um estabelecimento de ensino para se profissionalizar, é o caso do 

telecurso muito conhecido e apresentado pela emissora rede Globo (RIBAS, 2010). 

A educação a distância surge de uma necessidade humana de prover educação a 

pessoas sem condições de deslocamento em lugares onde não há instituições de ensino, 

sem condições para haver o encontro entre professores e alunos no mesmo espaço e 

também é usada para aqueles que não tiveram acesso à educação em idade regular, essa 

modalidade veio como uma alternativa (MARINHO, 2020). 

EAD é o aprendizado planejado que ocorre normalmente em um lugar 

diferente do local de ensino, exigindo técnicas especiais de criação do 

curso e de instrução, comunicação por meio de várias tecnologias e 

disposições organizacionais e administrativas espaciais. (MOORE & 

KEARSLEY, 2007). 

Há outras características que nos ajudam a entender os conceitos sobre esta 

modalidade, a exemplo de: uma educação a partir de um sistema aberto; dimensão tempo/ 

espaço como construção subjetiva, na distância física entre professor e estudante; 

autonomia do aluno no processo de aprendizagem, a partir de estudos individualizados e 

independentes; interatividade no processo de comunicação dos sujeitos na ação educativa, 

no processo ensino e aprendizagem; compreensão do conhecimento em rede, com o uso 

de tecnologias (FIGUEIREDO, 2019). 

A EAD teve como primeira tecnologia, a escrita, chamada tecnologia tipográfica 

(o ensino por correspondência) e, posteriormente, a tecnologia de comunicação e 

telecomunicações. A internet é a tecnologia de informação que teve maior crescimento e 

impacto social nos últimos anos por proporcionar uma velocidade de expansão 

impressionante, ligando centenas de redes individuais em todo o mundo (FIGUEIREDO, 

2019). 

 Como a Educação à Distância é concebida como uma modalidade de ensino 

possibilitada pela mediação de suportes tecnológicos digitais e de rede faz-se necessário 

pensar a importância destes no campo do ensino no que diz respeito à prática docente, 

bem como os processos de aprendizagens. O uso dessas tecnologias é considerada como 

o ponto de partida inicial para o entendimento das diversas mudanças econômicas, 
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sociais, políticas e culturais das últimas décadas no país e no mundo (FIGUEIREDO, 

2019). 

A Educação a Distância depende para o seu êxito - além de sistemas e programas 

bem definidos - de recursos humanos capacitados, material didático adequado e, 

fundamentalmente, de meios apropriados de se levar o ensinamento desde os centros de 

produção até o aluno, devendo existir instrumentos de apoio para orientação aos 

estudantes através de polos regionais (ALVES, 2005). 

Em universidades ou cursos de pós-graduação esse ensino à distância já era visto 

como algo comum, e atendia ao público que não conseguia ir ao polo presencial ou aquele 

público que não tinha horário certo para estudar. Porém nas escolas municipais e estaduais 

principalmente nos anos iniciais do ensino fundamental essa modalidade é algo novo e 

possui diversas lacunas a serem trabalhadas, que vão desde o equipamento tecnológico 

para comunicação até o processo de uso do computador ou celular nas plataformas 

virtuais. 

De acordo com Farias (2006):  

A legislação brasileira que regulamenta a educação a distância (EAD) 

no país está em constante processo de transformação desde 1996, 

quando foi promulgada a Lei 9394, de 20 de dezembro daquele ano, 

autorizando, em seu Artigo 80, a EAD como modo de ensino. (...) temos 

hoje a maior parte da base legal da EAD no Brasil publicada em 4 

documentos: A Lei de diretrizes e bases da educação, a portaria 4059, 

de 10 de dezembro de 2004, a portaria 4361, de 29 de dezembro de 2004 

e o decreto 5622, de 19 de dezembro de 2005. 

A Lei de diretrizes e bases da educação apresenta pouca especificidade sobre a 

EAD, deixando o detalhamento da regulamentação da educação a distância no Brasil para 

ser realizada nos anos seguintes, através de Decretos, Portarias, Resoluções e Pareceres. 

A Portaria 4059, de 10 de dezembro de 2004, tem muita importância para a 

desburocratização do uso da EAD no Brasil, pois ela regulamenta a introdução de 

disciplinas no modo semipresencial em até 20% da carga horária dos cursos de graduação 

reconhecidos. (FARIAS, 2006). 

A Portaria 4361, de 29 de dezembro de 2004, tem seu teor focado na burocracia 

necessária ao processo de credenciamento institucional junto aos órgãos responsáveis 

pela educação no país e o decreto 5622 detalha as regras a serem aplicadas sobre a EAD 

no Brasil, nos diferentes níveis de ensino regular (FARIAS, 2006). 
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A pandemia do Covid-19 trouxe uma certeza de que a educação não será a mesma 

após todos esses acontecimentos, este isolamento social trouxe a necessidade de reinven-

tar possibilidades e utilizar a tecnologia, aliada à criatividade, a fim de que educação não 

sofresse risco de descontinuidade no primeiro semestre de 2020 (LEAL, 2020). A grande 

maioria dos profissionais não tiveram curso de formação para lecionar as disciplinas, 

porém tiveram que aprender o mais rápido possível para passar para o aluno que 

conseguia ter acesso e ensinar o mesmo como fazer em cada etapa. 

É comum escutarmos que na Educação a Distância o aluno aprende sozinho, 

conduzindo autonomamente seu caminho na aquisição do conhecimento e, de 

fato, isso não ocorre, o papel do professor na educação a distância é tão importante quanto 

no presencial apesar de sua forma de atuar ser diferenciada, ele é o responsável por 

facilitar a aprendizagem do aluno. Este equívoco pode abrir margem a uma série de 

interpretações erradas sobre as reais necessidades do aluno de EaD (CARVALHO, 2007). 

Segundo Authier (1998), estes professores são produtores quando elaboram suas 

propostas de cursos; conselheiros quando acompanham os alunos, parceiros quando 

constroem com os especialistas em tecnologia abordagens inovadoras de aprendizagem. 

No ensino presencial, o professor tem à sua disposição uma série de instrumentos 

de acompanhamento que numa ocasião ou em outra podem ser aplicados, onde os seus 

resultados podem prestar um grande serviço para a tomada de decisão. Já no ensino a 

distância não há uma prática pedagógica específica voltada para o acompanhamento dos 

alunos, pode ser avaliado as características, o grau de interesse, as participações e a 

sociabilidade através das plataformas (LOPES, 2004). 

No atual momento, vivemos a educação à distância de forma mais intensa, um 

período de adaptações tecnológicas e transições de conhecimentos. Em meio a pandemia 

do Covid-19 a modalidade a distância veio com forte agregado tecnológico, talvez muitos 

tenham sido pegos de surpresa e precisaram em pouco tempo aprender a utilizar os 

recursos e repassar seus conhecimentos para os alunos da melhor forma. 

Desde o final do ano de 2019, o mundo tomou conhecimento do aparecimento de 

um novo vírus corona, a partir do comunicado feito pelas autoridades chinesas à 

Organização Mundial da Saúde (OMS), que imediatamente classificou o novo vírus como 

perigoso às populações por seu potencial de contaminação e letalidade (PEREIRA, 2020). 
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Com isso, todo o mundo ficou em estado de alerta para eventuais circunstâncias que 

poderiam acontecer, no meio educacional assim como nas outras áreas, foi necessário 

tomar algumas medidas de prevenção ao contágio da doença, tendo em vista que a escola 

é um local de alto contato com os outros indivíduos obrigando-a a suspender as atividades 

para evitar aglomerações e possível disseminação do vírus. 

Com o fechamento das escolas, as unidades passaram a adotar o ensino 

a distância (EAD) a partir do dia 30 de março de 2020. A adoção das 

atividades não presenciais, apoiadas pelo uso dos recursos oferecidos 

pelas Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), constituiu-se, 

assim, num caminho para minimizar as perdas causadas, no campo da 

educação, pelo isolamento social (PEREIRA, 2020). 

A maioria das escolas, se não todas, precisaram se adequar as novas regras em 

função da paralisação das aulas em consequência da pandemia de coronavírus, e para que 

o processo de ensino-aprendizagem dos alunos não seja prejudicado uma das formas de 

ensino foi a disponibilização da plataforma virtual do Google Classroom, também 

conhecido como Google sala de aula, nela o aluno pode ter aulas online, acesso a material 

didático, vídeos, assuntos, questionários e interagir virtualmente com toda turma 

(PEREIRA, 2020). Outra forma utilizada é através dos grupos de WhatsApp, facebook, 

e-mails, além dessas virtuais as escolas ainda estão disponibilizando apostilas a serem 

pegas na escola para os alunos que não possui nenhum acesso à internet, as entregas são 

realizadas mediante agendamento com horário marcado, a fim de não haver 

aglomerações. Essas são maneiras adotadas por alguns estados a fim de compensar a 

perda de horário letivo. 

A escola, como instituição social, tem um papel fundamental diante 

desta pandemia. Ela deve oferecer opções que ajudem os alunos a 

compreenderem o momento que eles estão vivendo. A necessidade de 

distanciamento social, para conter a disseminação do novo coronavírus 

na escola, traz, em seu bojo, a busca por alternativas para que o 

calendário escolar não seja prejudicado (PEREIRA, 2020). 

Diante de tantas dificuldades de encontro presencial em meio a pandemia, a 

educação a distância veio como oportunidade legalizada para dar continuidade aos 

estudos. É necessário abordar que sua utilização está sendo de uma importância grandiosa 

em todos os níveis da educação, contudo, a mesma também apresenta alguns pontos 

restritivos e que é necessário a formação correta na área, para poder lhe dar com essas 

situações. 
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Alguns pontos elencados nos estudos que se fazem importante a presença do 

professor tutor, é a questão da quantidade de hora/aula que o aluno fica em frente ao 

computador. Isto precisa ser calculado e ajustado para não prejudicar a saúde ocular dos 

discentes, e para isso fluir de maneira correta é indispensável a presença de uma equipe 

profissional especializada para tal. 

Essa estratégia educacional de comunicação via ensino remoto possibilitou a 

continuidade do ano letivo e mostrou que o mundo acadêmico, cada vez mais, terá que 

adequar o ensino do século XXI a um novo projeto pedagógico, tendo a tecnologia como 

aliada contínua, selecionando, sobretudo, qual ferramenta digital levará o estudante a ter 

uma aprendizagem significativa (LEAL, 2020). 

O crescimento da educação a distância se expandiu de forma muito rápida e se 

configurou de forma mais assertiva e estruturada diante do momento em que estamos 

passando e a partir do seu avanço tecnológico ao longo dos anos, facilitando assim a sua 

acessibilidade para maioria das pessoas. 

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Este trabalho procurou compreender a importância da Educação a distância e os 

aspectos inerentes a compreensão dos mesmos em meio a pandemia do covid-19. O 

estudo atingiu o objetivo esperado, uma vez que os resultados encontrados nas bases de 

dados virtuais abrangeram em sua maioria o valor exposto da temática em questão. 

Durante a leitura dos artigos, pôde-se identificar que a educação a distância nesse 

período em que estamos passando tornou-se a maior aliada dos profissionais e trouxe 

consigo contribuições valiosas no processo educacional do estudante e do professor. 

Identificamos também a existência de muitas lacunas tecnológicas principalmente em 

escolas públicas municipais e estaduais, dificultando para alguns, o processo de 

aprendizagem. 

Além disso, notou-se também que apesar de muitos docentes e discentes não terem 

a prática do uso dos recursos tecnológicos, sua grande maioria foi em busca de 

conhecimento por conta própria para perpassar o conhecimento em meio a quarentena. 

Apesar de tantas dificuldades tecnológicas e financeiras, os mesmos vêm buscando cada 
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vez mais o aprofundamento nessa área de ensino, tendo em vista que o papel de professor 

é uma tarefa primordial e é necessário em todo processo de conhecimento. 

Os textos contidos em toda referência foram lidos e analisados a fim de facilitar a 

compreensão e apreensão do conteúdo relevante, portanto, em sua maioria, reforçam os 

déficts existentes na abordagem da Educação a distância em instituições públicas, uma 

vez que a falta de empenho das secretarias e do estado antes da pandemia se instalar, já 

existia. 

Enfim, a Educação a distância deve ser pensada e mais valorizada diante de todos 

os acontecimentos dos últimos tempos, proporcionando assim um momento oportuno 

para aprendizagem com constante acompanhamento do professor desempenhando o seu 

papel pedagógico.  
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CAPÍTULO VIII 

A IMPORTÂNCIA DO LÚDICO COMO FERRAMENTA NO PROCESSO DE 

ENSINO APRENDIZAGEM: UM ESTUDO NA ESCOLA FERNÃO DIAS PAES- 

MUNICÍPIO DE LAMBARI D’ OESTE – MATO GROSSO22 

Priscila Carla Hauco Toro23; Maria Antônia Ramos Costa24. 

DOI - Capítulo: 10.47538/AC-2020.14-08 

 

RESUMO: 

O brincar é um direito de todas as crianças no mundo inteiro e todas as crianças devem 

poder aproveitar as oportunidades educacionais destinadas a atender às suas necessidades 

básicas de aprendizagem. O tema a importância do lúdico como ferramenta no processo 

de ensino e aprendizagem é um assunto recorrente em debate na educação, a sua discussão 

é como aprender e brincar como processo de ensino em sala de aula. O presente estudo 

tem como objetivo geral analisar o emprego de jogos e brincadeiras como estratégias 

mediadoras na formação da criança no seu processo de ensino e aprendizagem.  A 

investigação teve como base bibliográfica autores que se destacam no tema investigado, 

tais como: Piaget, (1971), Kishimoto (2011), Freire (1996), Vygotsky (1984) Queiroz e 

Martins (2002), entre outros, que se encaminhou para fundamentar a temática. O estudo 

utilizou uma abordagem qualitativa, combinando paradigma da pesquisa com entrevista. 

Os instrumentos foram aplicados as docentes da Rede Municipal da Escola Fernão Dias 

Paes - município de Lambari D’ Oeste – MT. Em síntese, a pesquisa fornece 

conhecimento da importância dos jogos e brincadeiras no processo de ensino e 

aprendizagem na evolução da criança na visão das docentes. 

PALAVRAS-CHAVE: Jogos. Brincadeiras. Aprendizagens significativa. 

 

 

INTRODUÇÃO  

A pesquisa surgiu no decorrer da minha trajetória profissional, que tem como eixo 

central os jogos e brincadeiras como ferramenta no processo de ensino e aprendizagem. 

Nessa perspetiva, a aprendizagem lúdica é um assunto que tem um lugar no campo da 

educação. Jogos e brincadeiras são a essência das crianças: usá-las como ferramenta no 

 
22 Esta pesquisa é um recorte da dissertação de Mestrado do Programa de Pesquisadores da IPE - em parceria com 

Absoulute Christian University-Flórida-EUA. 

23 Graduação em Pedagogia pela Universidade Norte do Paraná – UNOPAR e Artes Visuais pela Faculdade de 

Educação Paulistana – FAEP e Pós-graduada em Educação Infantil e Anos Iniciais e AEE e Sala de Recursos 
Multifuncionais pela faculdade Faveni e Futura. Mestranda pelo Programa de Pesquisadores da IPE em parceria com 

a Amazônia University, Educação Cultura e Sustentabilidade-Estado da Flórida-EUA. Lattes: 

http://lattes.cnpq.br/9737976669475629. Orcid: https://orcid.org/0000-0003-2963-5424. E-mail: 
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cotidiano escolar podem promover conhecimento, aprendizado e crescimento. Portanto, 

precisamos tratar a escola como um espaço para os alunos experimentarem a brincadeira 

para cultivar a atenção, raciocínio, criatividade e a aprendizagem significativa.  

Os professores têm a responsabilidade de criar um ambiente que integre elementos 

que estimulem a motivação e faça as crianças se sentirem felizes ao realizar as atividades. 

Através da mediação baseada num relacionamento amigável entre professor e aluno e na 

organização adequada dos planos de ensino, forneceremos aos alunos oportunidades de 

aprendizado significativas. Portanto, usar jogos e brincadeiras como ferramentas no 

processo de aprendizagem é uma proposta de pesquisa para este trabalho. 

Como suporte metodológico, a pesquisa de campo é de cunho qualitativo, pois 

pode contribuir significativamente no processo de ensino e aprendizagem dos envolvidos, 

foram selecionadas pesquisas conduzidas por vários autores e realizado estudos de campo 

para avaliação estruturada de entrevistas com as docentes do (1.º ao 3.º Ano do Ensino 

Fundamental I) da Escola Fernão Dias Paes - Município de Lambari D’Oeste – Mato 

Grosso. 

 

O LÚDICO COMO FORMA DE APRENDIZADO MÚTUA ENTRE PROFESSOR 

E ALUNO 

Os professores precisam cultivar o interesse dos alunos e serem capazes de 

respeitar o desenvolvimento das múltiplas inteligências dos alunos, caso contrário, as 

atividades de jogos perderão completamente a sua riqueza e valor. Além disso, os 

professores devem usar esse novo método para motivar-se, para que os alunos gostem de 

aprender, porque se o educador estiver disposto, o conteúdo que ele ensina não ficará 

entusiasmado, para que os alunos não se interessem em aprender. 

Antunes (2001) argumenta:  

Um professor que ama o que faz, está entusiasmado com o seu ensino 

e fascinado pelo seu conhecimento da matéria. Um professor que 

sempre apresenta a sua disciplina em situações desafiadoras, 

emocionantes e interessantes sempre será inevitavelmente sentindo-se 

entediado (ANTUNES, 2001, p. 55). 
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 Os professores devem desempenhar os seus próprios papéis como mediadores e 

supervisores do conhecimento, enquanto os estudantes devem desempenhar o seu próprio 

papel no desenvolvimento da aprendizagem.  

Como Freire (1996, p. 12) ressalta que, “supondo que você também seja objeto de 

geração de conhecimento, tenha certeza de que o ensino não está a transferir 

conhecimento, mas criando possibilidades para a geração ou construção de 

conhecimento”. Portanto, neste processo, a intervenção dos educadores é muito 

importante, ela pode estimular orientar e expandir o uso de atividades recreativas para 

desenvolver habilidades de alfabetização. 

O brincar é uma ferramenta muito valiosa no processo de ensino, cujo objetivo é 

desenvolver habilidades e dar aos alunos a oportunidade de desenvolver planos de ação 

para atingir metas, avaliar e alcançar resultados. Quando o professor percebe os 

benefícios da interação, ele se adapta a certos ambientes de ensino e o utiliza conforme 

necessário ao desenvolver habilidades de alfabetização de uma perspectiva interativa. 

O objetivo de usar os jogos como facilitadores no processo de ensino é encontrar 

novas maneiras de superar as dificuldades e lacunas educacionais, porque os alunos com 

essas características serão “excluídos da escola” como parte do fracasso ou evasão. O 

brincar é uma ferramenta muito valiosa no processo de ensino, cujo objetivo é 

desenvolver habilidades e dar aos alunos a oportunidade de desenvolver planos de ação 

para atingir metas, avaliar e alcançar resultados. 

 

O PAPEL DOS PROFESSORES E MÉTODOS DE ENSINO SEGUNDO 

VYGOTSKY  

A teoria da aprendizagem do psicólogo Vygotsky, falecido há mais de 80 anos. A 

sua teoria de pesquisa atribui grande importância ao papel das relações sociais no 

desenvolvimento intelectual. Para ele, o homem é uma vida formada pelo contato com a 

sociedade. Ele disse: “Na ausência dos outros, a pessoa não se fará pessoa”. O 

entendimento deles é que a formação se dá na relação do sujeito com a sociedade ao seu 

redor. Portanto, o indivíduo muda o ambiente, e então muda o ambiente. 
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Dessa forma, a interação entre cada pessoa e o meio ambiente e a experiência 

pessoal e significativa são muito importantes para ele. Portanto, a teoria da aprendizagem 

de Vygotsky ganhou o título de construtivismo social, e o seu tema central é o 

desenvolvimento e a aprendizagem humana. Partindo desse entendimento, a sua pesquisa 

em foca as possíveis rupturas no processo de construção das ideias pedagógicas. Afinal, 

as suas pesquisas são baseadas na psicologia evolucionista, e as ideias utilizadas para 

concebê-las são a função social dos professores. 

 

JOGOS E BRINCADEIRAS MAIS UTILIZADAS NAS PRÁTICAS 

PEDAGÓGICAS 

Para Piaget (1971, p. 140) observou outra maneira de brincar e apontou, “a 

atividade lúdica é o berço obrigatório das atividades intelectuais da criança sendo por 

isso, indispensável à prática educativa”. Ele acredita que os jogos são uma possibilidade 

de aprendizado. 

Na visão de Freire (2004, p. 10), acredita que o brincar faz parte da vida, é algo 

inerrante à infância, de modo que as próprias crianças não conseguem ser perceber: 

No começo da nossa vida o jogo nos guiava como uma divindade: 

absoluto, mas pouco percebido. Nem sabíamos que jogávamos. Por 

pouco não nos esquecíamos de voltar ao mundo real e ficávamos a 

mercê do Senhor jogo para sempre. Nem sei como lhe escapamos. 

Depois, veio o amadurecimento e o acalmou-se, ficou um pouco morno, 

meio esquecido, porém, sempre à espreita. Agora nessa última fase da 

vida, volta a ser arrebatador, como se não houvesse mais motivos 

disponíveis para se esquivar de jogar ou de ser jogado. (FREIRE, 2004, 

p. 10). 

O autor defende a existência do jogo em todas as etapas da vida do homem. Desse 

modo, os jogos fazem parte da diversão em todas as fases da vida. Do termo diante “jogo” 

usado por Freire, é necessário entender o conceito de jogos e brincadeiras. Alguns autores 

pensam que estão tão próximos que os tratam como sinônimos. 

Silva (2004), define o jogo como:  

Uma construção cultural transmitida e/ou permitida em qualquer 

contexto social; experimentada autonomamente ou construída na 

relação com seus pares, influenciados pela estrutura de rede social 

(família, igreja, associações, escolas), processos educativos e acesso a 

bens materiais e culturais (SILVA, 2004, p. 164). 
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Assim, o autor acredita que os jogos são forma de expressão cultural que se 

espalha independentemente da cultura e do ambiente social.              

 

JOGO E BRINCADEIRA COMO ATIVIDADES PEDAGÓGICAS 

DIRECIONADAS  

 O uso de jogos e brincadeiras podem permitir que os professores aumentem a 

vitalidade da sala de aula e, assim, aprendam espontaneamente. Usando o jogo 

corretamente, o professor pode adotar outras estratégias para ajudá-lo a planear a lição. 

 Segundo Rau (2007, p. 49), “os jogos utilizados como recursos didáticos para os 

jogos requerem uma contextualização em larga escala dos alunos, utilizando materiais 

específicos e prestando atenção à sua história”. Em outras palavras, ao definir jogos ou 

atividades humorísticas, os professores precisam conhecer a função do recurso 

selecionado, a sua aplicabilidade e a relação entre o recurso e o conteúdo do trabalho e os 

objetivos educacionais esperados.  

Lara (2005) corrobora foi destacado que “o jogo deve ser considerado como uma 

atividade destinada a ajudar os alunos a pensar com clareza, desenvolver a criatividade e 

o raciocínio lógico”. Nesse sentido, o uso de jogos e entretenimento não deve ser o 

objetivo final. Para ter um objetivo, os professores precisam ter claros sobre os seus 

planos para as atividades a serem realizadas. 

Lopes (2011, p. 33) destacou “os mais diversos métodos podem ser ineficazes se 

não forem adaptados aos estilos de aprendizagem das crianças”. Portanto, ao definir jogos 

ou quaisquer outras atividades recreativas, os professores devem considerar as 

necessidades educacionais dos alunos e se adaptar às suas atividades de ensino à medida 

que os alunos aprendem. “É importante que o educador determine os objetivos a serem 

alcançados na utilização dos jogos e saiba escolher os jogos adequados ao momento 

educativo.” (LOPES, 2011, p. 33). 

Um ambiente motivador é fator preponderante para o início da alfabetização e o 

professor deve propor práticas pedagógicas que reúnam elementos que estimulem a 

aprendizagem, onde o aluno possa realizar com prazer as tarefas que lhe são propostas e 

o lúdico é um recurso educacional que poderá auxiliar tanto o processo de ensino, como 

o da aprendizagem.  
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METODOLOGIA 

 Foi realizada uma entrevista com as docentes de uma escola pública do município 

de Lambari D’Oeste/MT, de modo a entender os seus pontos de vistas sobre a 

aprendizagem lúdica. As entrevistas regulares são consideradas uma técnica que permite 

o contato com o sujeito em questão e pode ler subjetivamente o contexto alvo. 

Em relação a entrevista fornece uma maneira interativa para uma pessoa obter 

informações sobre um determinado tópico de outra pessoa. A flexibilidade dessa técnica 

possibilita obtenção de informações complexas e detalhadas. 

A construção deste estudo se caracteriza por uma abordagem de cunho qualitativo, 

que apresenta o desafio da análise subjetiva, mas também permite determinar uma cena 

com base em quem está inserido. Para o entendimento do conceito de pesquisa qualitativa, 

González Rey (2002) afirma: 

A pesquisa qualitativa se debruça sobre o conhecimento de um objeto 

complexo: a subjetividade, cujos elementos estão implicados 

simultaneamente em diferentes processos constitutivos do todo, os 

quais mudam em face do contexto em que a expressa o sujeito concreto. 

A história e o contexto que caracterizam o desenvolvimento do sujeito 

marcam sua singularidade, que é a expressão da riqueza e plasticidade 

do fenômeno subjetivo. (GONZÀLEZ REY, 2002, p. 55). 

A estrutura da análise dos dados concentra-se na percepção de Bardin (2011, p. 

47), o termo análise de conteúdo designa: um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações visando a obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição 

do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência 

de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) 

destas mensagens. 

 

APRESENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS DADOS  

ANÁLISE DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DA ESCOLA 

PESQUISADA  

O Projeto Político Pedagógico (PPP) é o que define a identidade da escola e indica 

os caminhos para ensinar com qualidades, ele é projetado pela equipe e constrói a imagem 

da organização através de muito diálogo. De acordo com Veiga (1995): os elementos que 
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causam reflexões positivas em um Projeto Político Pedagógico estão descritos de forma 

que se segue: 

Finalidades, que são as pretensões, os objetivos do grupo; estrutura 

organizacional (administrativa e pedagógica) que é a 

interação  política, nas questões de ensino-aprendizagem e no 

currículo; currículos que é o responsável pela organização dos 

conteúdos relações com os contextos sociais em torno de uma ideia 

integradora; tempo escolar, refere-se a organização do trabalho escolar 

de como sejam criados espaços para reflexões e discussões que 

estimulem a participação de todos no processo de decisão;  relações de 

trabalho que devem ser mediadas por atitudes recíprocas e coletivas em 

contraposição aos princípios de divisão do 

trabalho; avaliação dinâmica, que procure entender, explicitar e 

detectar os problemas para encaminhar ações para suas soluções. 

(VEIGA, 1995, p. 39). 

As três palavras que compõem o nome do documento contam muito: a primeira e 

o projeto, porque reúne recomendações para ações especifica a exercitadas num período 

específico. O segundo é político porque considerar a escola como um espaço para o 

cultivo de cidadãos conscientes, responsáveis e críticos, que agirão individual e 

coletivamente na sociedade, para mudar a sua direção de desenvolvimento, e o terceiro é 

o método de ensino, porque define e organiza atividades e projetos educacionais 

necessários ao processo de ensino e aprendizagem (NOVA ESCOLA, GESTÃO. 2020). 

Ao combinar esses três aspectos, o PPP passa a ganha o poder de um guia – o guia 

não apenas aponta a direção para gerentes e professores, mas também indica o caminho 

para funcionários, estudantes e famílias. 

  

ANÁLISE DA ENTREVISTA COM AS PROFESSORAS 

Na entrevista, foram analisadas as questões um (01), dois (02), três (03), quatro 

(04), cinco (05), seis (06), sete (07), oito (08) e (09) nove. Dentre as professoras que 

participaram da pesquisa Sônia, Dâmaris e Marli, vale ressaltar que as entrevistadas 

autorizaram em citar os seus nomes neste trabalho de pesquisa. 

Na primeira pergunta, foi questionado que conceito a docente tem da ludicidade:  

“O lúdico é uma atividade de entretenimento que dá prazer e diversão 

aos docentes e os demais envolvidos nos jogos e brincadeiras ao mesmo 

tempo, adquirindo aprendizado.” (Sônia) 

“Lúdico é uma atividade de entretenimento, que do prazer e diverte 

todos os envolvidos.” (Dâmaris) 
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“O Lúdico é uma forma de desenvolver a criatividade, os 

conhecimentos, através de brincadeira, jogos, música e danças. O 

intuito é educar, ensinar, e divertimento e interagindo com os outros.” 

(Marli) 

Nas falas das professoras entrevistas percebe que jogos podem fornecer muitas 

alternativas de trabalho o lúdico na sala de aula, primeiramente por que o jogo por si 

carrega uma carga de motivação positiva, que diferencia as aulas de educação física das 

outras.  

Tendo em vista que quando as atividades de entretenimento e laser, e durante o 

primeiro processo de ensino, é necessário entender que a coexistência de relações de 

grupo e diversidade cultural é um fator promissor e decisivo no processo de formação da 

criança. 

Nesta mesma perspectiva, Santin (2004) declara que: 

O indivíduo que brinca é espontâneo, e no ato de brincar, a realidade é 

transformada, personagens e mundos de ilusão são criados, colocando-

se diante de desafios, riscos, de imprevistos, de suspense. O jogo lúdico 

apresenta uma dimensão humana que proporciona alegria e euforia a 

criança ao perceber suas possibilidades e a oportunidade de representá-

las e retratá-las (SANTIN, 2004, p. 27). 

Brincar pode ser entendido como uma das motivações e uma das condições 

importante para que as pessoas desfrutem de acomodação e entretenimento na escola. 

Portanto, jogar não deve ser esquecido em nenhuma fase da vida. É claro que deve ser 

fortalecido e alterado a qualquer momento. 

Na segunda questão, se o lúdico é fator que favorece a aprendizagem, as docentes 

responderam que: 

“Sim, o lúdico é um recurso muito enriquecedor e facilita 

aprendizagem, pois o mesmo desenvolve uma boa saúde mental, 

que facilita o processo de socialização, comunicação, expressão 

e a construção do conhecimento.” (Sônia) 

“Sim, o brincar faz parte da infância, ajuda a se descobrir e a 

descobrir o mundo a sua volta. Possível usar a didática de uma 

forma chamar atenção da criança, ajudando-a desenvolver o seu 

processo cognitivo de uma maneira natural e no tempo correto. 

O lúdico é importante para que se aprenda de uma maneira fácil 

e até mesmo adequada, com o lúdico a criança também se integra 

a cultura, se desenvolve socialmente em brincadeira em grupo. 

Ela expressa-se e se comunica melhor.” (Marli) 
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“Sim, o lúdico pode gerar aprendizagem quando é inserido 

corretamente no planejamento das aulas.” (Dâmaris) 

Diante dos relatos, é possível perceber que atualmente os educadores têm se 

interessado em utilizar atividades lúdicas como forma de estimular e inovar as atividades 

realizadas em sala de aula.  Rau (2007, p. 85) elenca o lúdico como contributo a 

aprendizagem em várias áreas do desenvolvimento. A autora lega que:  

O lúdico como recurso pedagógico direcionado às áreas do 

desenvolvimento e aprendizagem pode ser muito significativo no 

sentido de encorajar as crianças a tomar consciência dos conhecimentos 

sociais que são desenvolvidos durante o jogo, os quais podem ser 

usados para ajudá-los no desenvolvimento de uma compreensão 

positiva da sociedade e na aquisição de habilidades. (RAU, 2007, p. 85) 

Vale ressaltar a necessidade de compreensão pelo professor sobre os conceitos de 

jogos, brincadeiras e outras manifestações que convergem para o fenômeno lúdico, o que 

demanda a assunção de novas posturas e maior comprometimento. 

Dando prosseguimento à discussão referente à entrevista, a pergunta seguinte era 

para saber se no planejamento de aula, utiliza-se jogos e brincadeiras e faz utilização deles 

como recursos didáticos.  

Segundo elas: 

“Sim, costumo me utilizar da caixa de jogos do PNAIC, pelo 

menos, uma vez por semana. Os jogos que mais utilizo são de 

formação de palavras, alfabeto móvel, palavras dentro de outra, 

sequências didáticas com brincadeiras etc.” (Sônia) 

“Sim, em matemática jogos que envolvam as quatro operações, 

material dourado, dominó de frações entre outros. Em português, 

jogos que contemplem a leitura e a escrita de palavras. Sejam 

eles de material concretos e digitais.” (Dâmaris) 

“Sim, são utilizados principalmente jogos voltados ao ensino da 

matemática e ao momento de recreação. Como por exemplo: 

dominós, jogos da memória, bingos, entre outros.” (Marli) 

Percebe-se que todas as falas das professoras convertem para o mesmo ponto, 

onde as entrevistas demonstraram acreditar que o uso de jogos e brincadeiras em seus 

planejamentos de aula pode ajudar no processo de aprendizagem, pois despertam a 

atenção dos alunos. 

Tendo em vista que brincar é um impulso natural da criança, que aliado à 

aprendizagem torna-se mais fácil à obtenção do aprender devido à espontaneidade das 
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brincadeiras através de uma forma intensa e total.  Em contrapartida, existem aqueles 

alunos que não estão muito interessados em jogos e brincadeiras no ambiente escolar, 

portanto, os professores precisam encontrar uma maneira. Segundo Vasconcellos (2000), 

do ponto de vista educacional, o planejamento é um ato de educação político, porque 

revela intenções: 

Planejar é elaborar o plano de intervenção, aliando às exigências de 

intencionalidade de colocação em ação, é um processo mental, de 

reflexão, no que lhe concerne não uma reflexão qualquer, mas grávida 

de intenções. (VASCONCELLOS, 2000, p. 43). 

O autor dá o significado de intervenção, ação e reflexões sobre medidas. É nesse 

aspecto que o comportamento do planejamento pressupõe uma consciência da mudança 

e, sem ela, não pode promover a mudança. 

A quarta questão levantada na entrevista, questiona se as docentes participam ou 

já participaram de cursos para trabalhar com a ludicidade, as respostas foram as seguintes: 

“Sim, participo, a escola fornece alguns cursos para aprimorar 

o ensino e trabalhar a ludicidade. Na minha visão os recursos 

oferecidos não são suficientes. O lúdico faz parte da minha 

metodologia constrói vários jogos educativos, para atender à 

necessidade dos meus alunos, trabalho também com projetos 

sobre a ludicidade, pois o lúdico proporciona aprendizagem.” 

(Sônia) 

“Participo esporadicamente de formação continuada que auxilia 

a trabalho o lúdico.” (Dâmaris) 

“A professora disse que participa conforme a secretaria de 

educação disponibiliza a cada ano letivo.” (Marli) 

A formação continuada fornece muita ajuda nesse processo, pois pode ajudar os 

docentes a melhorar gradualmente a sua prática de ensino, apoiando assim os alunos na 

construção do conhecimento, não apenas no acúmulo de informação. 

Porque, de acordo com pressupostos de Delors (2003): 

Os professores são também afetados por esta necessidade de 

atualização de conhecimentos e competências. A sua vida profissional 

deve organizar-se de modo que tenham oportunidade, ou antes, se 

sintam obrigados a aperfeiçoar sua arte, e beneficiar-se de experiências 

vividas em diversos níveis da vida econômica, social e cultural. 

(DELORS, 2003, p. 166). 

Pois, a importância dos professores que continuam receber treinamento é 

enfatizada novamente para melhorar a sua prática de ensino, em vez de torná-los tão 
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monótonos e onerosos para ambas às partes envolvidas no processo de ensino-

aprendizagem. 

Seguindo essa perspectiva de ludicidade, a quinta questão proposta às professoras 

tinha o objetivo de saber se as atividades lúdicas recreativas podem promover a 

socialização entre os alunos, segundo as entrevistadas: 

“sim, pois é através dos jogos e brincadeiras que percebemos a 

socialização no comportamento das crianças que formas que elas 

possam se comunicar os modos de agir de pensar, sentir, com o 

seu meio a qual está inserida, pois, a socialização é um processo 

interativo.” (Sônia) 

“Sim, o lúdico busca o divertimento através de brincadeiras e 

contos, esse mundo do lúdico exige uma interação e socialização 

das crianças é desse que eles se interagem.” (Marli) 

“sim, o lúdico promove a socialização dos alunos e percebe-se 

no decorrer das atividades avaliativas melhor rendimento 

escolar.” (Dâmaris) 

Todas as professoras concordaram que, jogos e brincadeiras são atividades de 

socialização entre todas as atividades humanas. Por meio dessas atividades, os indivíduos 

socializam, elaboram conceitos, propõem ideias, estabelecem relações lógicas e integram 

conceitos. Essas atividades fazem parte da construção do sujeito. 

Segundo Santos (2011) a sala de aula é um espaço de convergência de realidades 

que precisam ser problematizadas e permeadas pela ação do professor. Através do lúdico, 

o professor tem a oportunidade de inovar a sua prática de ensino, pois além de realizar 

atividades interessantes, o professor também pode proporcionar a interação entre os 

alunos, melhorando assim a forma de seu relacionamento. 

 Estas mediações podem recuperar o lúdico em suas disciplinas, abordando 

diversas questões sobre o brincar, como: a relação adulta x criança, o brinquedo, sua 

história, a brincadeira e seu espaço.  

Ainda nesse contexto, Santos (2011, p. 15), afirma “é preciso que os profissionais 

de educação reconheçam o real significado do lúdico para aplicá-lo adequadamente, 

estabelecendo a relação entre o brincar e o aprender”. 

Na sexta questão levantada, acredita que as atividades lúdicas os alunos adquirem 

habilidades tão defendidas pelos teóricos. 
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“Sim, pois segundo os teóricos as brincadeiras são de grande 

relevância para o desenvolvimento e aprendizado das crianças, 

pois brincando aprende.” (Sônia) 

“Sim, os jogos visam desenvolver nos alunos as potencialidades, 

intelectual física e motores e em união com o educador propicia 

o aprendizado particular da brincadeira como uma fonte de 

atividade.” (Dâmaris) 

“Sim, o brincar faz parte do desenvolvimento cognitivo, social, 

biológico, motor e afetivo da criança. O brincar representa para 

criança uma linguagem própria de conexão com mundo e a 

hipótese de desenvolver habilidades essenciais no 

desenvolvimento integral, segundo alguns teóricos.” (Marli) 

Pode ser visto nas respostas que todos os professores usam no seu cotidiano, os 

jogos e brincadeiras como ferramenta nas suas vidas diárias pra ajudar a aprender e 

desenvolver o seu conteúdo de acordo com as falas dos teóricos. 

Froebel, Montessori e Decroly, foram os primeiros educadores a ingressarem na 

pré-escola e iniciarem a educação sensorial utilizando-se de jogos e materiais didáticos. 

Rompendo a educação tradicional, Wajskop (2007) afirma que: 

Foram os primeiros pedagogos da educação pré-escolar a romper com 

a educação verbal e tradicionalista de sua época. Propuseram uma 

educação sensorial, baseada na utilização de jogos e materiais didáticos, 

que deveria traduzir por si a crença em uma educação natural dos 

instintos infantis (WAJSKOP, 2007, p. 119) 

Portanto, percebe-se que as atividades lúdicas proporcionam uma aprendizagem 

social, pois as crianças se desenvolvem desde cedo através do seu contexto social e 

familiar, com a experiência histórica dos adultos e através do próprio mundo criado por 

eles.  

Sabendo que essa ferramenta didática necessita de espaço para serem explorada, 

a sétima questão é se considera que empregar jogos e brincadeiras contribui para uma 

aprendizagem significativa e como é esta ação, obtivemos as seguintes respostas: 

“sim, com jogos e brincadeiras que promovam desafios e 

enigmas a serem decifrados como, por exemplo, o jogo caça ao 

tesouro.” (Sônia) 

“Dependendo das características de cada jogo, assim como de 

seu objetivo, isso pode acontecer de diferentes maneiras.” 

(Dâmaris) 

“Sim, pois como já falei, o lúdico traz prazer para a criança, eles 

aprendem em forma de brincadeiras, e isso, tira eles do quadro, 
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pincel, livro e caderno, o que muitas vezes eles consideram chato, 

porém, não deixo de usar quando vejo necessidade.” (Marli) 

As respostas das entrevistas podem ser complementadas ou justificadas por 

Vygotsky (1987) quando o teórico afirma que a brincadeira favorece a criação da Zona 

de Desenvolvimento Proximal, a qual implica a relação entre o nível de desenvolvimento 

real – determinado pela capacidade de solução de problemas de modo independente – e 

o nível de desenvolvimento potencial – em que se encontram as funções psicológicas em 

processo de amadurecimento, potencialmente emergentes, mas ainda não suficientemente 

consolidadas. Pois ao brincar a criança age além do comportamento da sua faixa etária e 

da sua realidade diária, produzindo atividades e experiências novas, criando modos de 

pensar e agir no mundo que desafiam o seu conhecimento já internalizado. 

Diante disso, vemos nas falas das professoras que os jogos e as brincadeiras 

podem ser ferramentas didáticas propulsoras do conhecimento, de cunho prazeroso e que 

instiga significativamente a interação e socialização das crianças, entre elas e com o 

conteúdo abordado. 

Seguindo nesta perspectiva, a oitava questão levantada foi se a ludicidade é 

inserida na organização do trabalho pedagógico da escola, se tem algum projeto que 

contempla essa ação, as entrevistadas responderam que: 

“Sim, a aprendizagem e significativa e, os alunos aprendem na 

sala de aula e colocar em prática na vida cotidiana.” (Sônia) 

“Sim, os jogos são de suma importância no processo de ensino.” 

(Dâmaris) 

“Sim, as atividades lúdicas, de modo geral, são capazes de 

promover uma aprendizagem significativa, uma vez que a 

criança desenvolve as habilidades de forma prazerosa.” (Marli) 

Consequentemente, todas as professoras concordaram que é necessario haver, por 

parte do educador, busca constante de novas atividades como jogos e brincadeiras que 

visem tornar o ensino mais atraente e prazeroso, também ajuda a estimular diferentes 

programas de conhecimentos necessários para a aprendizagem em crianças. 

Kishimoto (2011) define o jogo sendo:  

Quando as regras do jogo são executadas, quando a criança está imersa 

em ações divertidas, as ações que ela realiza. Pode-se dizer que isso está 

jogando. Dessa forma, os brinquedos e jogos estão diretamente 
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relacionados às crianças e não devem ser confundidos com jogos. 

(KISHIMOTO, 2011, p. 26). 

Obviamente, os educadores devem saber explorar e organizar espaços, de modo a 

fornecer às crianças materiais que possam promover o aprendizado através de jogos e 

brincadeiras.  

Na última questão, quer saber se entrevistadas encontra dificuldades em utilizar a 

ludicidade em sala de aula, as entrevistas responderam que: 

“Não, pois a ludicidade é uma das importantes aliadas na minha 

prática pedagógica.” (Sônia) 

“Não, encontro dificuldades.” (Dâmaris) 

“Sim, uma das maiores dificuldade é fazer com quer todos 

entendam de forma clara e fácil aquilo que está a ser apresentado 

de forma lúdica e transmitir algo que fique bem explicativo e de 

fácil compreensão.” (Marli) 

Por meio da brincadeira, o professor tem a oportunidade de tornar a sua prática 

pedagógica inovadora, pois além de realizar atividades interessantes, o professor também 

pode proporcionar a interação entre os alunos, melhorando assim a forma de 

relacionamento deles. 

 Kishimoto (1994) considera essencial a definição de determinados termos que 

para a sociedade podem possuir o mesmo significado: jogo, brinquedo e brincadeira. No 

final da análise, percebe-se que as professoras combinaram jogos e brincadeira no 

trabalho diário. Dessa forma, ele torna-se um personagem que procura usar jogos e 

brincadeira como aliado no processo de ensino. No entanto, isso exige que eles tenham 

tempo, interesse, materiais e motivação suficientes para fazê-lo. 

 

CONCLUSÕES  

As práticas realizadas possibilitaram a articulação dos jogos e brincadeiras, 

permitindo verificar o quanto é importante trabalhar a unidade entre teoria e prática, bem 

como é preciso planejar atividades voltadas para a realidade dos alunos, para conseguir 

atingir os objetivos estabelecidos no processo de ensino e aprendizagem.  

O Projeto Político Pedagógico escolar é formular ações efetivas para promover o 

aprendizado e as habilidades de cada aluno e a comunicação está entre o líder e a equipe 

que deve transmitir confiança, lealdade ao trabalho. Com isso, foi permitido atingir o 
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objetivo principal de nortear a presente pesquisa, “A importância dos jogos como 

ferramenta no processo de ensino: Um estudo na escola Fernão Dias Paes-município de 

Lambari D’Oeste-Mato-Grosso”. 

Os jogos e brincadeiras são de grande importância no processo de ensino, para 

que possam interagir com as condições proporcionadas, aprender a cooperar com os pares 

e conviver com a sociedade, o que contribui principalmente para o processo de ensino. 

A limitação deste trabalho é saber se adaptar ao ambiente escolar e aplicar 

corretamente jogos e brincadeiras, fazê-los coincidir com o conteúdo e buscar uma 

bibliografia consistente com a pesquisa. A pesquisa mostra como é importante e relevante 

usar métodos lúdicos em sala de aula, mas esses métodos devem ter objetivos definidos. 

Também é possível discutir esses pressupostos e o quanto os jogos e brincadeiras 

contribuem para o desenvolvimento psicológico e motor dos alunos em fase de 

alfabetização. Porque os jogos e brincadeiras mostram a criatividade e expressividade das 

crianças, além de inseri-las de forma divertida no meio social em que vivem. 

Portanto, discutimos com os autores que discutiram o tema desta tese no eixo 

teórico e realizamos uma análise detalhada a partir das visões desses teóricos. Desta 

forma, acreditamos que a comunidade científica pode possuir a propriedade do processo 

aqui desenvolvido, e perceber a importância dos jogos e brincadeira no contexto escolar. 
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CAPÍTULO IX 

A IMPORTÂNCIA DO LÚDICO NA EDUCAÇÃO INFANTIL: 

CONTRIBUIÇÕES PARA A PRÁTICA DOCENTE 

Maria do Carmo da Silva25 

DOI - Capítulo: 10.47538/AC-2020.14-09 

 

RESUMO:  

Este trabalho teve como objetivo analisar as percepções de duas professoras acerca do 

lúdico na Educação Infantil, assim como as atividades lúdicas desenvolvidas por estas em 

uma escola municipal localizada no município do Alto do Rodrigues-RN. Assim, o estudo 

tem como temática a importância do lúdico na Educação Infantil. Pode-se dizer que o 

lúdico é um meio pedagógico muito importante que os professores dispõem em suas 

práticas pedagógicas em sala de aula, pois por meio da ludicidade as crianças poderão 

aprender de forma mais prazerosa e sendo assim, esse aprendizado se torna mais 

significativo. Para a realização desse estudo, utilizou-se uma pesquisa de campo de 

caráter exploratório qualitativo, além de uma pesquisa bibliográfica, o instrumento de 

coletas de dados foi obtido por meio um questionário com 08 (oito) perguntas abertas 

destinadas a 02 (duas) professoras que atuam na Educação Infantil. Os resultados 

apontaram que as referidas professoras entendem o lúdico como uma ferramenta 

importante e que utilizam em suas práticas pedagógicas. Sabe-se que o lúdico é 

importante, mas as tais brincadeiras não devem acontecer de forma aleatória, é preciso 

que haja planejamento por parte dos professores. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação infantil. Lúdico. Ensino-aprendizagem. 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

Este trabalho surgiu no decorrer do nosso estágio quando percebemos a 

importância de se trabalhar com lúdico na Educação Infantil. O lúdico é uma ferramenta 

pedagógica muito importante e pode auxiliar os professores em sala de aula na 

aprendizagem, uma vez que a ludicidade oportuniza as crianças aprender de forma mais 

prazerosa e isso traz como consequência uma educação de qualidade. Isso pode se 

constatar durante o referido estágio que o lúdico trabalhado através de jogos e 

brincadeiras era inserido no processo de aprendizagem de maneira insatisfatória. Por isso, 

estudar e investigar sobre este tema é importante para mostrar que o mesmo é um método 
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que contribui para que a criança se desenvolva, pois, é através do brincar ela possa 

descobrir e inventar, ensinar regras, experimentar, relaxar e desenvolver suas habilidades. 

Com esta pesquisa iremos também reafirmar ao educador a respeito da importância do 

lúdico no processo de ensino-aprendizagem, tendo em vista que a criança aprende de 

modo mais prazeroso. 

Vale ressaltar que através das brincadeiras, a criança constrói o seu conhecimento 

de forma bem natural, trazendo para a sua realidade situações novas do seu mundo 

imaginário. É importante dizer que brincar possibilita o desenvolvimento, as brincadeiras 

estimulam áreas o desenvolvimento infantil, como por exemplo, motricidade, 

inteligência, sociabilidade, afetividade e criatividade. Desse modo, o brinquedo contribui 

para a criança exteriorizar seu potencial criativo. 

O trabalho teve como locus uma escola municipal do Alto do Rodrigues-RN onde 

foi realizada uma pesquisa com duas professoras a fim de saber qual a concepção delas a 

respeito do lúdico na Educação Infantil.  

Assim, este estudo nasceu pela necessidade de se discutir a respeito do tema, 

principalmente com professores que atuam na Educação Infantil e, sobretudo, pelo 

aprofundamento mais teórico mostrando como o lúdico é importante na aprendizagem da 

criança. A hipótese que norteou este trabalho pautou-se na crença de que o lúdico pode 

ser uma ferramenta que favorece a Educação Infantil no desenvolvimento integral da 

criança, juntando-se a ela a ação da família e da comunidade.  

Nessa perspectiva, o lúdico pode ser um agente facilitador do desenvolvimento da 

aprendizagem, por isso, acredita-se que os professores de Educação Infantil devem ter 

mais conhecimento sobre o tema, pois assim podem planejar suas aulas levando em 

consideração o desenvolvimento integral da criança.  

 

EDUCAÇÃO INFANTIL NO BRASIL  

Vale ressaltar que para uma boa relação ente infância e educação é preciso que 

haja uma boa formação do docente para atuar nesse campo. Pois, além de abordar 

conteúdos esse profissional precisa trabalhar no sentido do desenvolvimento integral da 

criança no processo de ensino-aprendizagem, nas dimensões motoras, cognitivas, afetivas 
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e social. Sendo apresentadas a partir das discussões de teóricos que fundamentam a 

importância da concepção do educador. 

A educação infantil foi conceituada, no art. 29 da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – Lei nº 9.394/96, como sendo destinada às crianças de até 6 anos de 

idade, com a finalidade de complementar a ação da família e da comunidade, objetivando 

o desenvolvimento integral da criança. 

Entendemos que os primeiros anos de Educação Infantil são muito importantes 

para o futuro das crianças, uma vez que permitem que elas exercitem em sociedade o que 

estão aprendendo na escola. É bom lembrar que é nessa fase que as crianças estão se 

afastando do núcleo familiar e agregando a outra instituição, onde precisam interagir 

como outros grupamentos sociais.  

Portanto, deve se levar em consideração que essa passagem de ambiente privado 

e de segurança que é a família para outro público ainda desconhecido para essas crianças. 

Essa mudança faz com a criança aprenda a lidar com seus desejos, além de conhecer seus 

limites. 

A prática pedagógica está ancorada no Sócio-interacionismo, pois é uma teoria de 

aprendizagem e que ocorre em contextos históricos, sociais e culturais. Como o próprio 

nome diz, seu foco dessa teoria está na interação social. 

Na perspectiva educação infantil Vygotsky é o teórico que mais dá base para a 

prática pedagógica. Este teórico está presente nos documentos voltados para educação 

infantil brasileira, especialmente na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Uma 

das principais contribuições desse teórico para educação é justamente defender os 

processos de aprendizagem como: a coordenação motora para o desenvolvimento, o 

brincar, cuidar, educar etc. 

Sabe-se que por meio de uma brincadeira de criança, pode-se compreender como 

ela vê e constrói o mundo. Pois as brincadeiras dão pistas de certas habilidades que não 

seriam esperadas pela sua idade. 

Vygotsky (1998) salienta que o jogo favorece a expressão ludo criativa, podendo 

abrir novas perspectivas do uso dos códigos simbólicos. Entretanto, para que esses 

conceitos se concretizem, é muito importante que se compreenda os diferentes estágios 
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de desenvolvimento mental infantil e adequar os brinquedos às potencialidades das 

crianças e, especialmente, buscar diferençar-se com o objetivo de explorar novas 

inteligências e áreas que ainda não foram exploradas. É grande a influência do brinquedo 

no desenvolvimento de uma criança. É na brincadeira que a criança aprende a agir num 

domínio cognitivo, ao invés de agir numa esfera visual externa, dependendo das 

motivações e tendências internas, e não por incentivos fornecidos por objetos externos. 

 

A LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL E OS DIREITOS DA CRIANÇA DE 0 A 5 

ANOS 

Vale ressaltar que a Lei Federal nº 8069/90, que estabeleceu o Estatuto da Criança 

e do Adolescente também assegurou o acesso à educação para crianças com menos de 

seis anos. Isso se torna uma obrigação do Estado e dos municípios em creches e pré‐

escolas. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Nº 9394/96 veio consolidar esse direito 

à educação infantil, o qual já está garantido pela Constituição Federal (AVILA, 2014). 

Com o reconhecimento legítimo da Educação Infantil, o ensino destinado a 

crianças de zero a cinco anos vem sofrendo adequações, muitas delas determinadas por 

medidas compulsórias, como ocorreu com a ampliação do Ensino Fundamental a partir 

da Lei Nº 11.274/06, e com a última alteração da LDB (Lei nº 12.796/2013 que altera a 

Lei Nº 9.394/1996) (AVILA, 2014). 

É bom lembrar que a educação infantil passou por um longo processo de 

construção, revisão de concepções, definições de diretrizes. Tudo isso com o objetivo de 

superar as caraterísticas de uma educação assistencialista a qual marcou a educação 

infantil por muito tempo.  Agora a perspectiva é de haja uma consolidação de uma 

educação fundada na relação cuidar – educar, sendo a criança reconhecida como um 

sujeito de direitos e com capacidade de interação e produção cultural.  

 

AS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA A EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil estão em 

consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica. Tais 
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diretrizes reúnem princípios que são fundamentos e procedimentos que são definidos pela 

Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, para orientar as políticas 

públicas e a elaboração, planejamento, execução e avaliação e implementação de 

propostas pedagógicas e curriculares de Educação Infantil. Ainda há como exigências das 

referidas diretrizes no sentido a observação da legislação estadual e municipal referentes 

ao assunto, assim como as normas do respectivo sistema (BRASIL, 2010). 

 

CONTRIBUIÇÕES DO LÚDICO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

A palavra lúdico vem do latim "ludus" que significa "jogo”. Entretanto esta 

palavra hoje também se estende ao brincar, bem como ao movimento espontâneo. O 

lúdico foi reconhecido na área da pedagogia e passou a ser reconhecido como um 

excelente aliado no desenvolvimento da criança (LIMA, 2013). 

De acordo com Antunes (2005, p. 33) “as implicações da necessidade lúdica 

extrapolaram as demarcações do brincar espontâneo”. Entende-se por essa citação que o 

lúdico não se restringe a crianças, ou seja, ele é importante em todas as fases da vida 

humana. Mas na idade infantil e na adolescência, o lúdico é voltado basicamente para o 

pedagógico.  

Para Neves (2009, p. 45, apud LIMA, 2013), “a criança e mesmo o jovem opõem 

uma resistência à escola e ao ensino, porque acima de tudo ela não é lúdica, não costuma 

ser prazerosa”. Seguindo esse raciocínio Carneiro (1995, p. 66) diz que “todas as pessoas 

têm uma cultura lúdica, que é um conjunto de significações sobre o lúdico”. Entende-se 

que o lúdico é importante na Educação Infantil é essencial para um aprendizado de forma 

mais natural, mas sem esquecer que o ato de brincar na educação deve ser planejado de 

forma que essa brincadeira seja importante para que haja a aprendizagem. 

Ainda segundo Antunes (2005, p. 34), 

a concepção da cultura lúdica é uma noção historicamente construída 

ao longo do tempo e, consequentemente, foi mudando conforme as 

sociedades, não se mantendo da mesma forma dentro das sociedades e 

épocas. 

 Dessa forma, entende-se que o lúdico vem sendo ao longo do tempo uma 

ferramenta importante para o aprendizado de uma forma geral, mas em especial as 

crianças, uma vez que brincar tem um significado mais importante para crianças do que 
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para os adultos. Observa-se que o lúdico é algo natural que vem dos primitivos quando 

estes dançavam, caçavam, pescavam em forma de brincadeiras.  

Antunes (2005, p. 56) diz que na Grécia antiga, Platão dizia que os primeiros anos 

de vida da criança precisavam ser ocupados por jogos. Mas na época do cristianismo esses 

jogos não eram bem vistos, porque eram vistos como profanos, sem sentido. 

Compreende-se assim que o entendimento de jogos e brincadeiras na Grécia Antiga era 

algo insignificante e contrariava o cristianismo.  

 “O jogo faz o ambiente natural da criança, ao passo que as referências abstratas 

e remotas não correspondem ao interesse da criança.” Jean Piaget (1998, p. 23, apud 

ANTUNES, 2005, p. 25) “retrata que os jogos não são apenas uma forma de 

entretenimento para gastar a energia das crianças, mas meios que enriquecem o 

desenvolvimento intelectual”. Diante dessas citações, é possível perceber a importância 

atribuída a ludicidade, pois é algo que favorece a saúde mental do ser humano e por isso 

deve ser visto como um espaço que merece atenção dos pais e educadores, pois é o espaço 

importante para que as crianças se expressem de forma natural e estabeleçam relação com 

direta com o espaço para que a criança possa exercer uma relação afetiva com as pessoas 

e com os objetos que as rodeiam.  

Portanto, é correto dizer que o lúdico permite um aprendizado e uma relação da 

criança com o espaço externo, além disso, entende-se que esse lúdico pode ser utilizado 

por qualquer disciplina que os professores estejam trabalhando. Ainda vale ressaltar a 

importância do lúdico na formação da personalidade das crianças. Por meio da atividade, 

a criança forma opiniões, tem ideias, constrói relações lógicas, além disso, contribui para 

o crescimento físico e desenvolvimento cognitivo e se relaciona com outras crianças.  

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

TIPO DE PESQUISA 

O presente estudo conta com uma pesquisa bibliográfica que buscou material já 

publicado como artigos de periódicos e materiais disponibilizados na Internet entre 

outros. Também conta com a pesquisa de natureza qualitativa, pois, permitiu trabalhar 
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com as falas de duas professoras que foram envolvidas no estudo. Para Minayo (1994, p. 

21 e 22):  

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se 

preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode 

ser quantificado, ou seja, ela trabalha com o universo de significados, 

motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a 

um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos 

que não pode ser reduzidos à operacionalização de variáveis.  

Além dessas pesquisas, o estudo contou com uma pesquisa de campo, que 

permitiu um contato direto com as professoras pesquisadas e uma maior aproximação a 

Educação Infantil. 

De acordo com Marconi (2005, p. 125), esse tipo de pesquisa “baseia-se na 

observação dos fatos tal como ocorrem na realidade”. 

 

CAMPO DE INVESTIGAÇÃO 

A pesquisa foi realizada em uma escola da Rede Municipal de Educação Infantil 

localizada na zona rural do sítio Barrocas do município do Alto do Rodrigues-RN. 

Comporta em sua estrutura física 380m2, e área construída de 25m2. Foi fundada no ano 

de 1972, pela Prefeitura Municipal da cidade a qual está localizada pela então prefeita a 

Senhora Maria Pureza Maia.  O nome da escola surgiu em homenagem a um dos 

primeiros habitantes desta comunidade e que falecera no período de sua construção. Por 

ser uma escola de pequeno porte, contava com 02 professores que vinham da cidade sede 

e 01 funcionário de apoio para manutenção da higiene das dependências e responsável 

pela merenda. 

Atualmente, suas instalações físicas são compostas de: 05 salas de aula, 01 

cozinha, 01 depósito, 01 almoxarifado, 01 secretaria, 05 banheiros sendo 02 masculinos, 

02 femininos e 01 para funcionários, e, por fim, mas não menos importante uma área 

descoberta que serve de pátio para o intervalo das crianças, a escola ainda conta com o 

acesso a Quadra Poliesportiva para o desenvolvimento de atividades físicas e eventos. 

Hoje contamos com o seguinte quadro de funcionários: 1 diretor, 1 supervisor ,01 

coordenador, 09 professores, 08 ASGs,  02 porteiros e 02 vigias. É considerada uma das 

maiores escolas da zona rural contando com 163 alunos matriculados, distribuídos nos 
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turnos matutinos com Ensino Fundamental Anos Iniciais e Vespertinos com a Educação 

Infantil. 

A entidade mantenedora é a Prefeitura Municipal de Alto do Rodrigues-RN sendo 

coordenada pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto. 

As salas de aulas são iluminadas e climatizadas, o abastecimento de água é feito 

através de poços artesianos sendo armazenada a água em uma caixa d’água com 

capacidade de 3 mil litros para consumo e manutenção da higiene e outras utilidades na 

escola.  

Necessário se faz proporcionar momentos de estudos com os professores voltados 

para esta temática, buscando oferecer diretrizes para que o trabalho a ser desenvolvido 

incorpore uma proposta metodológica valorizando as atividades lúdicas.  

 

INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

O instrumento de coleta de dados foi constituído de um questionário por meio um 

questionário com 08 (oito) perguntas abertas destinadas a 02 (duas) professoras que atuam 

na Educação Infantil. 

 

ANÁLISE DOS DADOS 

Foi indagado das professoras sobre o tempo em que elas trabalham na 

Educação Infantil, nesta questão obtivemos as seguintes respostas que estão na íntegra: 

P1: “Há 34 anos.” P2: “Há 4 anos.” 

Em seguida perguntamos se as professoras pesquisadas costumam utilizar 

atividades lúdicas em suas aulas e por quê. P1 respondeu: “Algumas vezes, porque 

depende do planejamento de aula.” P2: “Sim, porque atividades lúdicas são muito 

importantes para a aprendizagem das crianças, e através do lúdico que as crianças 

aprendem melhor o significado da leitura e da escrita”. 

Perguntamos também se na opinião delas, as crianças ainda na Educação 

Infantil podem aprender conteúdos de linguagem oral, matemática, música, 

movimento, natureza e sociedade e artes por meio de brincadeiras. P1 respondeu: 
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“pode sim, porque através da brincadeira eles prestam mais atenção, por causa da 

visualização e da oralidade.” E P2: “Com certeza, as crianças de qualquer idade precisa 

está relacionada ao mundo em que vivem. elas podem aprender tanto a linguagem, quanto 

as outras disciplinas, brincando e nesta brincadeira, ou seja, na interação uns com os 

outros que ela vai associando à escrita.” 

Outra indagação foi a respeito da opinião das professoras pesquisadas acerca 

das atividades lúdicas em sala de aula se essas atividades favorecem a socialização 

dos alunos e por quê. Dessa questão, obtivemos as seguintes respostas. P1 disse “Sim, 

porque eles se ente grão mais aprende a cumprir regras tempo e espaço.” P2: “Em minha 

opinião sim, é no brincar que as crianças aprendem os valores, como: amizade, respeito, 

amor, afeto e responsabilidade.” 

Ainda foram indagadas as pesquisadas se elas valorizam as brincadeiras 

tradicionais, por exemplo, Cantigas de roda para desenvolver seu trabalho e pede-

se para justificar.  P1 disse: “Com certeza valorizo sim, para preservar a cultura local e 

regional.” E P2: “Sim valorizo. Pois nas cantigas de roda, podemos trabalhar a leitura, a 

música, os gestos, (coreografias), os números o espaço e outros....” 

A sexta questão quis saber das entrevistadas se elas acreditam que o ato de 

brincar favorece o desenvolvimento da criança e por quê. As respostas foram as 

seguintes: P1: “Sim. Através da brincadeira, eles aprendem a obedecer a regras, aprender 

a competir e a respeitar os limites deles e de cada um.” E P2: “Sim. O ato de brincar é 

muito importante, pois desperta no aluno o gosto do aprender, tanto na produção oral, 

quanto na escrita e na convivência um com o outro.” 

Quando indagadas se acreditavam que se as brincadeiras fossem mais 

exploradas em seu trabalho as crianças teriam um comportamento melhor. As 

professoras pesquisadas, responderam: P1: “Sim. Porque tem, mas interação uns com os 

outros.” E P2: “Sim”. Depende da brincadeira, brincadeira não é só brincar por brincar, 

mas ensinar o aluno a ler e escrever dentro da brincadeira proposta pelo o professor 

naquele dia. 

As professoras ainda quando questionadas se encontram dificuldades para 

trabalhar utilizando brincadeiras.  P1 afirmou: “Às vezes sim, porque dependendo da 

brincadeira agente precisa de recursos e nem sempre tem.” E P2: “Não. Porque eu já 
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preparo a minha aula daquele dia, com o objetivo de acordo com o conteúdo que vou 

desenvolver no meu aluno.” 

Outra questão foi a respeito da opinião das pesquisadas se as brincadeiras 

favorecem a inclusão das crianças com deficiência. As respostas foram as seguintes: 

P1: “Sim. Nas brincadeiras as crianças se interagem uma com as outras, pois é através 

dela em que as mesmas buscam aprender de forma empregada das brincadeiras 

propostas.” E P2: “Sim. Em minha opinião as brincadeiras favorecem a inclusão das 

crianças deficientes, pois na brincadeira elas se interagem melhor com os demais 

colegas.” 

Por último, procuramos saber se na aula existe um espaço determinado para 

a utilização de brincadeiras. As respostas foram as seguintes: P1: “Não, pois o espaço 

é pequeno, mas na escola há uma quadra de esporte onde é utilizada para momentos de 

brincadeiras com os alunos.” P2: “Na escola em que trabalho não existe espaço suficiente 

na sala de aula para utilizar todo tipo de brincadeira, mas na escola existe uma quadra, 

onde podemos fazer as brincadeiras, sendo que as atividades escritas, em sala de aula.” 

De acordo com as respostas das professoras pesquisadas, entendemos que elas 

reconhecem a importância do lúdico na Educação infantil e que já utilizam em suas 

práticas pedagógicas. Essa concepção das professoras e reforçada por Pozo (2002, p. 70) 

quando afirma que:  

A utilização de atividades lúdicas como forma de facilitar o período de 

adaptação e socialização ao meio escolar, pois através do lúdico a 

criança vai se adaptando ao ambiente em que está inserido e com as 

pessoas que muitas vezes o compõem.  

Compreendemos que essa forma lúdica de motivação deve ser priorizada na 

Educação Infantil e precisa ser desenvolvida a partir da inserção de brincadeiras no 

planejamento escolar, privilegiando as atividades dinâmicas na sala de aula, a fim de 

tornar essa aprendizagem uma prática constante de busca pelo conhecimento no 

desenvolvimento das competências e habilidades das crianças.  

 

A IMPORTANCIA DO LÚDICO NA EDUCAÇÃO INFANTIL: CONTRIBUIÇÃO 

PARA A PRÁTICA DOCENTE 
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O professor Vale dizer o lúdico tem um papel fundamental para conduzir as 

práticas pedagógicas dos docentes. Tais práticas auxiliam os alunos a atingir os objetivos 

traçados por seus professores na aprendizagem dos conteúdos, conseguindo, assim, 

proporcionar a socialização dos desses alunos desenvolver a capacidade destes em 

assimilarem o conteúdo exposto da melhor forma possível. O lúdico tem por finalidade 

favorecer o desenvolvimento da pessoa humana numa dinâmica de inter–atuação lúdica. 

Principalmente, estimulando o processo de estruturação afetivo–cognitivo da criança. 

Sendo assim, o docente pode se utilizar desse instrumento tanto para o ensino-

aprendizagem quanto a socialização e criatividade durante as aulas. 

 O professor deve sempre se basear em brincadeira na educação infantil, não para 

ocupar tempo, mas para que a criança passe a desenvolver a intelectualidade, a 

autoconfiança, a exploração, a curiosidade, o raciocínio, a emoção, a psicomotricidade, 

que vai levá-la a ampliar os seus valores e agrupar-se de um modo sadio com os outros. 

Vale ressaltar que “lúdico proporciona alegria nos espaços em que se faz presente, ao 

mesmo tempo em que possibilita a esperança de liberdade o mundo todo, sugerindo 

também que há outras possibilidades para a vida humana” (ALVES, 1995, p. 42). O 

lúdico proporciona aos alunos um ambiente facilitador em que as crianças descobrem 

outras formas de expressar-se em todos os ambientes.  

 

RESULTADOS 

Podemos dizer que os resultados nos mostraram que as referidas professoras 

entendem o lúdico como uma ferramenta importante e que utilizam em suas práticas 

pedagógicas. Sabe-se que o lúdico é importante, mas as tais brincadeiras não devem 

acontecer de forma aleatória, é preciso que haja planejamento por parte dos professores.  

A pesquisa bibliográfica evidenciou que essa prática do lúdico na Educação 

Infantil já vem sendo utilizada em muitas escolas e que já existem muitas pesquisas 

confirmando a importância dessa ferramenta pedagógica para a melhoria da Educação 

Infantil. 

 

CONCLUSÃO  
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Este estudo tratou de uma pesquisa com duas professoras que trabalham em uma 

escola da zona rural do município do Alto do Rodrigues-RN. A pesquisa girou em uma 

ferramenta pedagógica muito importante para o desenvolvimento integral das crianças 

que é lúdico na educação Infantil.  

Observamos pelas respostas das professoras pesquisadas, que elas reconhecem a 

importância dessa ferramenta e até já utilizam em sala de aula, apesar de a escola com 

brinquedos que possam favorecer a metodologia por meio das brincadeiras. Pelas leituras 

realizadas para a realização desse trabalho, vimos que a ludicidade pode auxiliar os 

professores em sala de aula na aprendizagem das crianças, pois esta oportuniza as crianças 

aprender de forma mais prazerosa e, consequentemente, mais natural.  

Acreditamos que o lúdico deve ser mais valorizado nas instituições de ensino e 

principalmente na Educação Infantil, em que as crianças ainda não têm maturidade 

suficiente para compreender conceitos abstratos, e por meio das brincadeiras, elas podem 

aprender qualquer conteúdo de forma prazerosa. 

Vale ressaltar que durante o estágio supervisionado, podemos verificar como o 

lúdico é importante para o aprendizado das crianças.  

Esse estudo foi muito importante para aprimorar nossos conhecimentos a respeito 

do lúdico na Educação Infantil, além de ter contribuído para a discussão na escola em que 

foi realizada a pesquisa. 

Depois dessa pesquisa, podemos dizer que há uma grande necessidade de se 

discutir a respeito desse assunto, principalmente com professores que atuam na Educação 

Infantil, os quais devem se aperfeiçoar mais nesse tema.  Pois o lúdico pode ser um agente 

facilitador do desenvolvimento da aprendizagem, por isso, acredita-se que os professores 

de Educação Infantil devem ter mais conhecimento sobre o tema, pois assim podem 

planejar suas aulas levando em consideração o desenvolvimento integral da criança.  
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CAPÍTULO X 

A INCLUSÃO DO ALUNO SURDO NO ENSINO REGULAR E AS 

DIFICULDADES ENCONTRADAS NO AMBIENTE ESCOLAR 

Sâmara Mayara Catarina de Sena26 
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RESUMO: 

Este artigo propõe refletir sobre como está sendo implantada a política de educação de 

surdos em uma escola estadual do interior do Rio Grande do Norte no  Município de 

Assú,  buscando verificar se o que dizem as bases legais sobre a inclusão e ensino de 

alunos com surdez com diz com a realidade encontrada no município na rede regular de 

ensino, utilizando como metodologia a pesquisa de campo de cunho qualitativo, com 

aplicação de entrevista com roteiro semi-dirigido, com quatro professores do ensino 

regular que trabalham com uma turma onde estão matriculada duas alunas com 

deficiência auditiva. A interpretação dos dados foi feita através de cinco categorias: 

formação de professores, concepção de educação de surdos, concepção de língua de 

sinais, implementação da educação de surdos e avaliação da inclusão desses alunos no 

ensino regular. Os professores não têm formação para trabalhar com surdos e dessa forma 

não utilizam estratégias de ensino diferenciadas para a inclusão dessas alunas na aula, 

tendo a Libras como a língua própria dos surdos e avaliam a inclusão como em fase de 

implementação no município da escola estadual. 

PALAVRAS-CHAVE: Inclusão. Ensino Regular. Educação de Surdos. 

 

 

INTRODUÇÃO  

A presente pesquisa tem como objetivo verificar como está sendo implantada a 

política de educação de surdos em uma escola estadual do interior do Rio Grande do 

Norte no Município de Assú, buscando verificar se o que dizem as bases legais sobre a 

inclusão e ensino de alunos com surdez com diz com a realidade encontrada no município 

na rede regular de ensino. 

A educação de surdos tem sido alvo de muitos questionamentos, quando se discuti 

a inclusão desses alunos na escola regular. Diversos pesquisadores e estudiosos defendem 

a inclusão como importante, tais como: Marchesi (2010) Alves (2010), Ferreira (2010) e 
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Damázio (2010), o que vai exigir não só uma mudança na estrutura da escola, mas 

também, uma mudança de postura, atitudes e valores em respeito às diferenças. 

Diante desse contexto, o papel da escola inclusiva se direciona para a busca de 

uma educação que traga a todos seus alunos o acesso ao ensino-aprendizado e a 

permanência na escola, de modo que as necessidades e potencialidades de cada um sejam 

levadas em consideração. Favorecendo a comunicação e a integração, tanto para os surdos 

quanto para os ouvintes. 

No que diz respeito aos alunos surdos deve ser levado em consideração tanto a 

sua especificidade linguística quanto cultural.  

  

A INCLUSÃO DO ALUNO SURDO NO ENSINO REGULAR E AS 

DIFICULDADES ENCONTRADAS NO AMBIENTE ESCOLAR 

Em todo o mundo, a partir da década de 90 começa a disseminação de novas 

formas de pensar a educação visando atender as necessidades do mundo moderno. A 

Educação Inclusiva se consolida a partir da Conferência de Educação para Todos, 

ocorrida em 1990, tendo como objetivo a criação de mecanismos que pudessem atender 

a todos, sem distinção.  

A Declaração de Salamanca ocorrida em 1994 foi outro marco importante na 

história da educação para as pessoas com necessidades educativas especiais, objetivando, 

sem distinção a inclusão de todas as crianças no ensino regular, tenham elas necessidades 

educativas especiais ou não. 

Dentro deste panorama histórico, a inclusão chega ao Brasil tendo como eixo 

central a Constituição Federal de 1988 a qual fala que todos têm direito a educação 

(BRASIL, 1988) e com a criação da lei nº 9.394/96- Lei de Diretrizes e Bases Nacionais 

da 

Educação garantindo que o acesso e a permanência das pessoas com necessidades 

educativas especiais aconteçam preferencialmente nas redes do ensino regular para 

educandos com necessidades especiais. 

Entretanto, isso gerou certa confusão em relação à matrícula de alunos com 

necessidades educativas especiais no ensino comum e a não aceitação por parte de alguns 
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segmentos como professores e direção da escola, pois remete a ideia de optar entre o 

ensino regular e o especial. 

A Educação Inclusiva visa romper com velhos paradigmas existentes em nossa 

sociedade, tendo como ponto de partida que todos são seres humanos e os indivíduos 

aprendem por meio da sua singularidade, cada um com suas diferenças que os definem, 

tendo por intuito à busca de uma aprendizagem satisfatória, a contemplação de suas 

necessidades e o desenvolvimento pleno de cada um. A educação inclusiva se refere a 

educação voltada para todos e não apenas para aqueles que apresentam qualquer tipo de 

necessidade especial. A inclusão entende que devem ser oferecidas para todos que vivem 

e participam da sociedade condições que lhes favoreçam superar suas limitações.  

Para que a inclusão seja de fato concretizada, faz-se necessário repensar as 

práticas pedagógicas adotadas partindo da ideia de que todas as pessoas são capazes de 

aprender independentemente das necessidades, desde que, para isso sejam oferecidas 

condições favoráveis para seu o aprendizado. 

Dentro da perspectiva inclusiva, devemos entender que, se antes essas pessoas 

eram vistas como incapazes, e vivenciavam um modelo  de educação, no qual a pessoa 

tinha que se adaptar a escola, neste novo modelo, a escola deve fornecer os subsídios 

necessários para o desenvolvimento pleno do indivíduo. 

Torna-se necessário, um novo olhar em prol da Educação Inclusiva, uma vez que 

as leis em vigor garantem que todas as crianças sejam matriculadas na educação básica, 

porém, as escolas em sua grande maioria não estão preparadas para receber esses alunos 

e lhes oferece um ensino que não satisfaz as necessidades deles. 

O Ministério da Educação reconhece que incluir não significa simplesmente 

matricular os estudantes com necessidades educativas especiais na classe comum, e 

ignorar as suas necessidades, mas significa dar ao professor e a escola o apoio necessário 

à sua prática pedagógica (BRASIL, 1998). 

Neste sentido, a escola precisa organizar-se e planejar suas atividades visando 

atender as diferentes formas de aprendizagem, enquanto indivíduos de direitos e assim 

oferecer um ensino de qualidade. 
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A Educação de Surdos é pautada em um campo fértil de discussões, uma vez que 

faz uso de uma língua diferente da comunidade ouvinte, esbarrando em práticas 

predominantemente oralistas que tem na educação formal a sua forma de expressão, 

ocasionando um impasse para uma educação de qualidade voltada para a pessoa surda. 

Ao se tratar de inclusão de surdo no ensino regular faz-se necessário levar em 

consideração os aspectos linguísticos e culturais pertencentes à comunidade surda como 

fator de equidade de condições para o desenvolvimento pleno entre os indivíduos, tendo 

a Libras como eixo central. 

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, 

de 2008, afirma que: 

A Lei nº10. 436/02 reconhece a Língua brasileira de Sinais como 

meio legal de comunicação e expressão, determinados que sejam 

garantidas formas institucionalizadas de apoiar seu uso e difusão, 

bem como a inclusão da disciplina de Libras como parte 

integrante do currículo nos cursos de formação de professores e 

de fonoaudiologia (BRASIL, 2008, p. 9). 

Esse direito dos surdos se comunicarem em sua língua natural foi regulamentada 

pelo decreto nº 5.626 de 22 de dezembro de 2005 concedendo a criança surda o direito de 

ter uma educação baseada em uma proposta bilíngue, na qual deve haver a valorização e 

o reconhecimento da língua a qual o surdo tenha domínio. 

Contudo, apesar dos avanços consideráveis referentes à educação em nosso país, 

as leis em vigor ainda não são suficientes para garantir ao indivíduo um aprendizado 

eficaz, principalmente no que tange a pessoa surda, devido às práticas educativas em sua 

grande parte serem voltadas para a maioria ouvinte. 

 Libras, que é a língua específica da comunidade surda, de modo que os surdos 

sofrem as consequências da falta de comunicação por meio de sua língua natural, cuja 

modalidade é diferente das línguas da maioria dos sujeitos envolvidos no processo 

educativo. A língua de sinais é de modalidade visual-espacial e a oral é de modalidade 

oral-auditiva. 

A Libras por ser uma língua de modalidade viso-espacial, forma pela qual o surdo 

apreende, já que não tem acesso às influências da parte auditiva é a maneira mais 

adequada para garantir com sucesso a sua comunicação. Essa visão é contrária de ideias 



 

138 

 

que por muito tempo estigmatizaram e afastaram os surdos da sociedade e das políticas 

educacionais, estes sujeitos eram entendidos pela sociedade como seres incapazes de 

aprender e participar de atividades da vida em sociedade. Sendo impedidos até mesmo de 

ter direitos que dizem respeito as suas famílias como o casamento e o direito a receber 

herança dos seus pais. 

Somente após a década de 60 a língua de sinais adquiriu status linguísticos, a partir 

dos estudos científicos que comprovaram sua eficácia para a educação de surdos, 

confirmando que a língua de sinais tem todas as características e fundamentos de uma 

língua autêntica, portanto, o surdo deve aprender e se comunicar pela experiência visual. 

Neste sentido, sendo a libras a língua natural utilizada pela comunidade surda, 

está, portanto, deve ser adquirida primeiramente e a partir desta o surdo entrará em 

contato com a língua usada pela sociedade 

A Escola Estadual Tem. Cel. José Correia, em se tratando de educação especial 

para o atendimento a alunos surdos tem sido pioneira, pois foi a primeira escola no 

município de Assú/RN a receber um intérprete para o acompanhamento em sala de aula 

de alunos surdos, e em sua trajetória vem realizando um trabalho significativo. Diante 

disso é por meio de um estudo de caso que observamos a real situação de duas alunas 

uma com surdez e outra com deficiência auditiva em uma sala de aula do ensino 

fundamental nessa instituição de ensino. 

Maria Antônia e Helena (nomes fictícios por questão de ética), Antônia com 20 

anos e Helena com 18 anos de idade, aparentemente sem nenhuma deficiência, uma vez 

que não apresentam nenhuma deficiência física. As duas irmãs são totalmente iguais a 

qualquer outro integrante da sua turma que em média tem a mesma faixa etária delas, 

mesmo sabendo que elas apresentam uma diferença, a deficiência auditiva. 

Com relação a participação da família constatamos que os pais participam 

ativamente do processo ensino-aprendizagem das alunas, pois se encontram presentes as 

reuniões e eventos ocorridos na escola, tem conhecimento sobre a deficiência das suas 

filhas e buscam que tenham um maior contato com a cultura surda, ao leva-las e estimula-

las a fazer cursos de Libras. 

Antônia e Helena encontram-se inseridas em uma sala regular do 9º ano do ensino 

fundamental anos finais, em que na relação com os colegas de sala não encontram 
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dificuldades, pois tem mesma faixa etária da turma e usam a mesma linguagem. Os 

professores da sala regular têm o auxílio da intérprete para facilitar a compreensão das 

mesmas. Observamos que a aprendizagem das duas irmãs é igual a um aluno sem 

deficiência com algumas dificuldades na aprendizagem, onde uma das maiores 

dificuldades é a aprendizagem da língua culta. 

Para auxiliar no processo ensino-aprendizagem das irmãs, a escola possui a sala 

de recursos multifuncionais. Mas as alunas não frequentam regularmente a sala de 

recursos, somente quando tem dificuldade em realizar tarefas como provas e trabalhos 

que não envolvam a Língua Brasileira de Sinais. Em se tratando do espaço físico da sala 

de recursos, não enfrentam nenhuma dificuldade, porém a professora nos relatou que um 

dos motivos da ausência delas e de outros alunos com a mesma deficiência é pela falta de 

recursos didáticos para facilitar a aprendizagem deste público. 

Diante do exposto, podemos observar que a escola tenta fornecer um ensino de 

qualidade para Antônia e Helena, mesmo com dificuldades. A maior dificuldade 

encontrada pela escola é a comunicação, pois os seguimentos da escola não possuem o 

domínio da linguagem dos surdos.  

Com relação a esta categoria, sobre a formação de professores para o trabalho com 

alunos surdos, nenhum dos quatro sujeitos entrevistados tem formação, seja realizada pela 

secretaria de educação do estado ou por outros órgãos que oferecem cursos voltados para 

a área da surdez, a fim de melhorar o trabalho com esses alunos. 

Dentro desta categoria destacamos o tempo de atuação de trabalho desses 

profissionais com os alunos surdos de forma que possa nos ajudar no desenvolver desse 

trabalho. P1 Lucas: 3anos; P2 Tarcísio: 3 anos; P3 Ana: 1 ano e P4: Talita: 1 ano. 

Dois professores destacaram que a dois anos a secretaria de educação do estado 

ofereceu uma formação para o trabalho com esses alunos em que participaram duas 

professoras que inclusive eram professoras da turma das duas irmãs, mas no ano seguinte 

não estavam mais na sala de aula e não foi cumprido o que havia sido combinado 

anteriormente com os demais professores, que não estiveram presentes a essa formação, 

que seria o repasse do que havia sedo passado na formação para os demais professores 

especialmente para os que trabalhavam com a citada turma. 
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Já as duas professoras também dizem não ter recebido nenhuma formação para 

este trabalho porem uma delas demonstra muito interesse em aprender a língua de sinais 

para melhor se comunicar as alunas. A professora Talita (P4) enfatiza que: 

Não tenho formação para o trabalho com alunos surdos, mas entendo que essa 

língua é muito importante para os docentes com alunos que tem necessidades auditivas. 

Já busquei fazer cursos por conta própria, mas, não consegui nenhum aqui na cidade. 

Por outro lado, a professora Ana (P3) nos disse o seguinte: Não tive nenhum tipo 

de formação para esse trabalho o que ocorreu foi uma promessa feita em uma formação 

continuada que a segunda fase da formação seria uma capacitação para o trabalho com 

alunos surdos. 

Analisando a fala dos professores, verificamos a dificuldade que este tem em 

trabalhar com esses alunos, sem conhecer sua língua. Conforme afirmam os professores. 

Sem a presença da intérprete não teríamos como nos comunicar com essas alunas, 

como fazer a exposição das aulas e muito menos como ajudar a realizar as atividades. 

Por outro lado, constatamos que mesmo se a devida formação os professores têm 

um certo cuidado ao dar aula para essa turma, sempre se voltando para essas alunas no 

momento da exposição da aula e explicação das atividades. 

Não devemos de forma alguma afirmar que o não recebimento de formação por 

parte dos professores os torna culpados pelo fracasso escolar dos alunos surdos, mas 

queremos destacar a importância do trabalho em sala de aula de maneira que todos os 

alunos consigam compreender o que está sendo estudado e os professores ao trabalharem 

levando em consideração suas particularidades e tenham uma certa segurança ao trabalhar 

com esses alunos quando não tiver um intérprete na sala de aula. 

Diante de tal situação Carvalho (2010) nos aponta a seguinte questão sobre a 

formação continuada para os professores: 

Convém trazer para discussão o sentido e o significado da 

formação continuada que a coloca, apenas, restrita aos cursos 

oferecidos aos professores para se atualizarem. Reconheço que 

eles são necessários, que trazem, muitas informações e novas 

teorias, mas a experiência mostra que se tornam insuficientes se 
não houver, como rotina das escolas, encontros de estudos e de 
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discussão sobre o fazer pedagógico, envolvendo a comunidade 

escolar (CARVALHO, 2010, p. 161). 

Nesse sentido, verificamos que é de suma importância que os professores passem 

por formação continuada, porém, essa formação não deve ser entendida como algo para 

a escola ou como obrigação do professor buscá-la fora da escola, mas como algo que se 

organiza dentro do próprio ambiente escolar e abra espaço para que se discuta e se 

viabilize a promoção e a sensibilização de toda a comunidade escolar em torno da 

diversidade. 

Quanto à metodologia usada com os alunos surdos três dos quatro professores, 

dizem não utilizam uma metodologia diferenciada para esses educandos, devido à 

presença da intérprete de Libras que faz essa mediação sem que eles tenham uma maior 

preocupação. 

Como diz a professora Talita: Não consigo me comunicar com facilidade com 

uma delas e se não fosse a intérprete não conseguiria incluir alunos surdos nas aulas (P4 

Talita). 

A professora Ana nos expõe que “durante a aula não faço muita diferença quanto 

a metodologia que vou usar, mas sempre sorrio, faço alguns gestos e tento ser gentil para 

me comunicar com elas. No mais espero que a intérprete faça a mediação do que está 

sendo explicado. 

Observamos que essa professora mesmo sem experiência com alunos surdos tem 

uma certa preocupação com essas alunas e mesmo com a presença da intérprete ela tenta 

dar a sua aula incluindo essas duas alunas. O que certamente ajuda na construção do 

aprendizado e da inclusão dessas alunas na sala de aula. 

A prática pedagógica utilizada para educação de surdos requer metodologias 

diferenciadas, que forneça subsídios adequados para que os conteúdos abordados possam 

ser apreendidos pelos educandos surdos de forma significativa. 

Quanto a avaliação da inclusão do aluno surdo no ensino regular os entrevistados 

avaliam de forma parcialmente negativa, como relata o professor Tarcísio, “Ela não é 

satisfatória, enfrentamos muitas dificuldades ao trabalhar com alunos surdos por não 

termos conhecimento da língua que eles usam. Por outro lado, temos a ajuda da intérprete 
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que faz a mediação do que acontece em sala de aula e nos ajuda na comunicação com 

essas alunas. 

Professora Talita, nos expressa uma avaliação que precisa ser dada mais atenção.  

Eu avalio que a inclusão é feita de forma parcial, por termos a presença de um 

intérprete de Libras dentro da sala de aula, porém o estado não nos capacita para 

trabalharmos com esses alunos e não sabemos o que fazer com que eles estejam na sala. 

Avalio que deveria ter um olhar mais específico, mas se o professor não tiver 

conhecimento da sua língua, como irá desenvolver um trabalho com ele, então em vez de 

incluir acaba excluindo (P4 Talita). 

 Podemos notar nas palavras dessa professora que é necessário que haja mais 

atenção na inclusão desses alunos, para que não seja apenas mais um incluído sem que 

sua participação seja efetivada. Isso não deve partir somente dos professores, mas também 

dos participantes da comunidade escolar, pois a inclusão não termina na inserção desses 

educandos nas classes regulares, mas é um processo que se constitui a partir desse 

movimento, por isso deve ser encarado por todos de forma acolhedoras, trazendo a esses 

alunos respostas positivas para seu ingresso e permanência na escola. 

Partindo dos pressupostos mencionados ao longo dessa concepção, verificamos 

que para a inclusão acontecer é necessário o trabalho em conjunto de toda a comunidade 

escolar, trazendo para a escola a importância do trabalho com a diversidade, 

compreendendo e observando que ainda precisa melhorar bastante para que a verdadeira 

inclusão aconteça de maneira significativa, apresentando aos educandos retorno 

satisfatório de sua entrada no espaço escolar, a começar principalmente pelos 

investimentos necessários na formação inicial e continuada dos professores. 

Diante dos resultados, temos a compreensão de como está ocorrendo o processo 

de inclusão dos alunos surdos na Escola Estadual Ten. Cel. José Correia, ressaltando que 

sua implantação precisa ser encarada com mais responsabilidade por todos os membros 

da comunidade escolar e sociedade em geral, pois não adianta temos políticas que só 

valem no papel, mas precisa sim de pessoas comprometidas com a educação desses 

alunos, que a tempos veem lutando por seus direitos como cidadãos e que hoje merecem 

uma educação em condições justas e dignas como qualquer outro cidadão. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 A pesquisa realizada referente à realidade da inclusão dos surdos no ensino 

regular permitiu analisar que este processo se encontra com   bastante dificuldade na 

Escola Estadual Ten. Cel José Correia. 

Verificamos por meio das entrevistas que os professores, em sua maioria, não 

possuem formação para trabalhar com alunos surdos, e não tem a possibilidade de 

promover um ensino de qualidade levando em consideração as particularidades de cada 

um. 

Referentes à concepção de educação de surdo, três professoras disseram não 

utilizar uma metodologia diferenciada para o trabalho com os alunos surdos. Uma das 

professoras utiliza alguns gestos para se comunicar com as alunas, refletindo em sua 

prática a desvalorização da língua de sinais. 

Três dos sujeitos entrevistados concebem a Libras, como a linguagem própria da 

comunidade surda, forma pelo qual o surdo se comunicar destacaram sua importância, ao 

falar sobre esta concepção revelando-nos pouco conhecimento a respeito da língua natural 

da comunidade surda. 

Quanto à implementação de educação de surdos, três dos professores não usam 

métodos diferenciados ao lidar com alunos surdos e assim dificultam a compreensão dos 

conteúdos par deles, ao utilizar-se de uma única metodologia para atender a todos os 

alunos, enquanto uma das entrevistadas utiliza gestos e gentilezas para se comunicar com 

as alunas.  

O não uso de métodos diferenciados para a aprendizagem da pessoa surda gera 

um grande impasse no processo de ensino aprendizagem da pessoa surda, pois não leva 

em consideração a diferença e as especificidades de cada um. Enquanto uma escolhe ter 

o mínimo de comunicação e tenta tornar os assuntos acessíveis para o aluno surdo, mesmo 

com a presença da intérprete na sala, privando-lhes assim, o direito dele de ter acesso a 

todos os conteúdos pertinentes a sua série. 

Os professores avaliam a inclusão dos surdos no ensino regular como um avanço 

parcial no setor educacional, porém, ainda está em processo de implementação nas 

escolas para que o ensino de qualidade chegue ao acesso de todos. 
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Deste modo, a pesquisa nos possibilitou compreender que a inclusão de alunos 

surdos requer mudanças na prática educativa, preparando os profissionais que venham a 

trabalhar com esses alunos em prol de atender a todas as pessoas e respeitando as 

diferenças. Desse modo, a inclusão para o aluno surdo deve ser a prática que oportunize 

o acesso a sua língua e a valorização de sua aprendizagem, atendendo ao seu direito 

constitucional de acesso e usufruto com qualidade da educação. 

Assim, não basta a criação de leis que indiquem a inclusão, mas precisa ser 

implementada políticas públicas de formação de professores, investimento na 

acessibilidade das escolas, compra de materiais adequados e a contratação de 

profissionais especializados, como os intérpretes de Libras, Professores de Libras, 

professores bilíngues para a Educação infantil e anos iniciais para fazer a ponte 

comunicativa para o aluno surdo. A pesquisa em questão aponta uma realidade específica 

do interior do Rio Grande do Norte, em que os alunos surdos estão nas escolas e não 

podemos torná-los invisíveis, mas se faz necessário valorizar sua língua, cultura e 

identidade como meios de oportunizar a sua aprendizagem. 
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CAPÍTULO XI 

A INCLUSÃO DO ALUNO SURDO NO ENSINO REGULAR ENTRE O 

DISCURSO LEGAL E A REALIDADE ESCOLAR: UM ESTUDO CASO 

Sâmara Mayara Catarina de Sena27 
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RESUMO: 

A presente pesquisa tem como objetivo verificar como está sendo implantada a política 

de educação de surdos em uma escola estadual do interior do Rio Grande do Norte no 

Município de Assú, buscando verificar se o que dizem as bases legais sobre a inclusão e 

ensino de alunos com surdez com diz com a realidade encontrada no município na rede 

regular de ensino. A educação de surdos tem sido alvo de muitos questionamentos, 

quando se discuti a inclusão desses alunos na escola regular. Diversos pesquisadores e 

estudiosos defendem a inclusão como importante, tais como: Marchesi (2010) Alves 

(2010), Ferreira (2010) e Damázio (2010), o que vai exigir não só uma mudança na 

estrutura da escola, mas também, uma mudança de postura, atitudes e valores em respeito 

às diferenças. Diante desse contexto, o papel da escola inclusiva se direciona para a busca 

de uma educação que traga a todos seus alunos o acesso ao ensino-aprendizado e a 

permanência na escola, de modo que as necessidades e potencialidades de cada um sejam 

levadas em consideração. Favorecendo a comunicação e a integração, tanto para os surdos 

quanto para os ouvintes. No que diz respeito aos alunos surdos deve ser levado em 

consideração tanto a sua especificidade linguística quanto cultural.  

PALAVRAS-CHAVE: Inclusão. Ensino Regular. Educação de Surdos. 

 

 

AS LEIS DE INCLUSÃO 

Em todo o mundo, a partir da década de 90 começa a disseminação de novas 

formas de pensar a educação visando atender as necessidades do mundo moderno. A 

Educação Inclusiva se consolida a partir da Conferência de Educação para Todos, 

ocorrida em 1990, tendo como objetivo a criação de mecanismos que pudessem atender 

a todos, sem distinção.  

A Declaração de Salamanca ocorrida em 1994 foi outro marco importante na 

história da educação para as pessoas com necessidades educativas especiais, objetivando, 
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sem distinção a inclusão de todas as crianças no ensino regular, tenham elas necessidades 

educativas especiais ou não. 

Dentro deste panorama histórico, a inclusão chega ao Brasil tendo como eixo 

central a Constituição Federal de 1988 a qual fala que todos têm direito a educação 

(BRASIL, 1988) e com a criação da lei nº 9394/96-Lei de Diretrizes e Bases Nacionais 

da Educação garantindo que o acesso e a permanência das pessoas com necessidades 

educativas especiais aconteçam preferencialmente nas redes do ensino regular para 

educandos portadores de necessidades especiais. 

Entretanto, isso gerou certa confusão em relação à matrícula de alunos com 

necessidades educativas especiais no ensino comum e a não aceitação por parte de alguns 

segmentos como professores e direção da escola, pois remete a ideia de optar entre o 

ensino regular e o especial. 

A Educação Inclusiva visa romper com velhos paradigmas existentes em nossa 

sociedade, tendo como ponto de partida que todos são seres humanos e os indivíduos 

aprendem por meio da sua singularidade, cada um com suas diferenças que os definem, 

tendo por intuito à busca de uma aprendizagem satisfatória, a contemplação de suas 

necessidades e o desenvolvimento pleno de cada um. A educação inclusiva se refere a 

educação voltada para todos e não apenas para aqueles que apresentam qualquer tipo de 

necessidade especial. A inclusão entende que devem ser oferecidas para todos que vivem 

e participam da sociedade condições que lhes favoreçam superar suas limitações.  

Para que a inclusão seja de fato concretizada, faz-se necessário repensar as 

práticas pedagógicas adotadas partindo da ideia de que todas as pessoas são capazes de 

aprender independentemente das necessidades, desde que, para isso sejam oferecidas 

condições favoráveis para seu o aprendizado. 

Dentro da perspectiva inclusiva, devemos entender que, se antes essas pessoas 

eram vistas como incapazes, e vivenciavam um modelo de educação, no qual a pessoa 

tinha que se adaptar a escola, neste novo modelo, a escola deve fornecer os subsídios 

necessários para o desenvolvimento pleno do indivíduo. 

Torna-se necessário, um novo olhar em prol da Educação Inclusiva, uma vez que 

as leis em vigor garantem que todas as crianças sejam matriculadas na educação básica, 
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porém, as escolas em sua grande maioria não estão preparadas para receber esses alunos 

e lhes oferece um ensino que não satisfaz as necessidades dos deles. 

O Ministério da Educação reconhece que incluir não significa simplesmente 

matricular os estudantes com necessidades educativas especiais na classe comum, e 

ignorar as suas necessidades, mas significa dar ao professor e a escola o apoio necessário 

à sua prática pedagógica (BRASIL, 1998). 

Neste sentido, a escola precisa organizar-se e planejar suas atividades visando 

atender as diferentes formas de aprendizagem, enquanto indivíduos de direitos e assim 

oferecer um ensino de qualidade. 

 

O PROCESSO DE ENSINO: A EDUCAÇÃO DE SURDOS 

A Educação de Surdos é pautada em um campo fértil de discussões, uma vez que 

faz uso de uma língua diferente da comunidade ouvinte, esbarrando em práticas 

predominantemente oralistas que tem na educação formal a sua forma de expressão, 

ocasionando um impasse para uma educação de qualidade voltada para a pessoa surda. 

Ao se tratar de inclusão de surdo no ensino regular faz-se necessário levar em 

consideração os aspectos linguísticos e culturais pertencentes à comunidade surda como 

fator de equidade de condições para o desenvolvimento pleno entre os indivíduos, tendo 

a Libras como eixo central. 

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, 

de 2008, afirma que: 

A Lei nº10. 436/02 reconhece a Língua brasileira de Sinais como 

meio legal de comunicação e expressão, determinados que sejam 

garantidas formas institucionalizadas de apoiar seu uso e difusão, 

bem como a inclusão da disciplina de Libras como parte 

integrante do currículo nos cursos de formação de professores e 

de fonoaudiologia (BRASIL, 2008, p. 9). 

Esse direito dos surdos se comunicarem em sua língua natural foi regulamentada 

pelo decreto nº 5.626 de 22 de dezembro de 2005 concedendo a criança surda o direito de 

ter uma educação baseada em uma proposta bilíngue, na qual deve haver a valorização e 

o reconhecimento da língua a qual o surdo tenha domínio. 
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Contudo, apesar dos avanços consideráveis referentes à educação em nosso país, 

as leis em vigor ainda não são suficientes para garantir ao indivíduo um aprendizado 

eficaz, principalmente no que tange a pessoa surda, devido às práticas educativas em sua 

grande parte serem voltadas para a maioria ouvinte. 

 Libras, que é a língua específica da comunidade surda, de modo que os surdos 

sofrem as consequências da falta de comunicação por meio de sua língua natural, cuja 

modalidade é diferente das línguas da maioria dos sujeitos envolvidos no processo 

educativo. A língua de sinais é de modalidade visual-espacial e a oral é de modalidade 

oral-auditiva. 

A Libras por ser uma língua de modalidade viso-espacial, forma pela qual o surdo 

apreende, já que não tem acesso às influências da parte auditiva é a maneira mais 

adequada para garantir com sucesso a sua comunicação. Essa visão é contrária de ideias 

que por muito tempo estigmatizaram e afastaram os surdos da sociedade e das políticas 

educacionais, estes sujeitos eram entendidos pela sociedade como seres incapazes de 

aprender e participar de atividades da vida em sociedade. Sendo impedidos até mesmo de 

ter direitos que dizem respeito as suas famílias como o casamento e o direito a receber 

herança dos seus pais. 

Somente após a década de 60 a língua de sinais adquiriu status linguísticos, a partir 

dos estudos científicos que comprovaram sua eficácia para a educação de surdos, 

confirmando que a língua de sinais tem todas as características e fundamentos de uma 

língua autêntica, portanto, o surdo deve aprender e se comunicar pela experiência visual. 

Neste sentido, sendo a libras a língua natural utilizada pela comunidade surda, 

está, portanto deve ser adquirida primeiramente e a partir desta o surdo entrará em contato 

com a língua usada pela sociedade. 

Historicamente as concepções para a educação de pessoas com surdez se 

fundamentaram em três abordagens diferentes: o Oralismo, Comunicação total e o 

Bilinguismo. As escolas pautavam-se no Oralismo visando capacitar as pessoas surdas 

para o uso da língua da comunidade ouvinte na modalidade oral, como única forma de 

inseri-las na sociedade. 

Para que se fosse atingido esse objetivo a maior parte do tempo que as crianças 

passavam na escola era dedicado ao treinamento oral a fim de que futuramente pudesse 
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dominar a língua oral e assim ser inseridos, porém essa proposta educacional não 

conseguiu atingir resultados satisfatórios, porque muitas pessoas com surdez não 

conseguiam produzir sons orais devido ao grau de profundidade de surdez e em muitos 

casos biologicamente um esforço muito grande. Além de não permitir qualquer forma de 

comunicação por meio das mãos. 

Em seguida veio a Comunicação Total, que considerava o surdo de forma natural, 

aceitando suas dificuldades e possibilitando todo e qualquer recurso possível para a 

comunicação, buscando potencializar a interação desse indivíduo com a sociedade. Os 

resultados obtidos com essa concepção formam questionados quanto aos desafios da vida 

cotidiana. 

 A linguagem gestual, visual, os textos orais, os textos escritos e as interações 

sociais pareciam não possibilitas um desenvolvimento satisfatório e os alunos surdos 

continuavam isolados em seus grupos e excluídos do contexto maior da sociedade. Essa 

concepção não valorizava a língua de sinais, podendo se dizer que a comunicação total 

era uma outra fase do oralismo. 

As duas concepções oralismo e comunicação total não favoreceram o 

desenvolvimento das pessoas surdas, por focalizar o domínio da modalidade oral, 

negando a língua natural desses indivíduos e provocando perdas consideráveis nos 

aspectos cognitivos, socioafetivos, linguísticos, políticos, culturais e na aprendizagem. 

Por outro lado, abordagem educacional por meio do bilinguismo visa capacitar a 

pessoa com surdez para a utilização de duas línguas no cotidiano escola e na vida social, 

quais sejam: a língua de sinais e a língua da comunidade ouvinte. Estudos tem mostrado 

que essa abordagem corresponde melhor as necessidades do aluno com surdez, me virtude 

de respeitar a língua natural e construir um ambiente propício para a sua aprendizagem 

escolar. 

Diante dessas concepções torna-se urgente repensar a educação escolar dos alunos 

com surdez, tirando o foco do confronto do uso desta ou daquela língua e buscar 

redimensionar o debate atual acerca da qualidade da educação escolar e das práticas 

pedagógicas. É preciso construir um campo de comunicação e de interação amplos, 

possibilitando que a língua de sinais e a língua portuguesa, preferencialmente escrita, 



 

150 

 

tenham lugares de estaque na escolarização dos alunos com surdez, mas que não sejam o 

centro de todo o processo educacional. 

De acordo com o Decreto 5.626 de 2005, as pessoas com surdez têm direito a uma 

educação que garanta a sua formação, em que a Língua Brasileira  de Sinais e a Língua 

Portuguesa, preferencialmente na modalidade escrita, constituam línguas de instrução, e 

que o acesso as duas línguas ocorra de forma simultânea no ambiente escolar. 

Colaborando para o desenvolvimento de todo o processo educativo  

 

METODOLOGIA 

A presente pesquisa configura-se como uma pesquisa de campo de cunho 

qualitativo, segundo Chizzotti (1991, p. 80) a valorização da relação entre sujeito e objeto, 

ressaltando que a “contradição dinâmica do fato observado e a atividade criadora do 

sujeito que observa as oposições contraditórias entre o todo e a parte e os vínculos do 

saber e do agir com a vida social dos homens”. (apud CAVALCANTE, 2013, p. 04). 

 

EDUCAÇÂO DE SURDOS: CONCEPÇÕES 

Nessa categoria nosso objetivo foi investigar sobre a metodologia que os 

professores adotam como fundamental para o processo educacional desses alunos. Diante 

disso, as entrevistas nos informam as seguintes opiniões. “Durante a aula, sorrio, faço 

alguns gestos e tento ser gentil” (P3 professora Ana), quando questionados a respeito do 

assunto os demais professores nos disseram não ter a menor facilidade em desenvolver o 

trabalho com as alunas e o máximo que fazem é dar a sua aula se voltando o tempo todo 

para elas, para que seja feita a leitura labial por parte da aluna surda e para que a que tem 

deficiência auditiva possa ouvir e tentar repassar para a irmã, quando não houver a 

presença da interprete de Libras na sala de aula. 

Assim, se observa que mesmo não estando tão explicito a concepção de educação 

de surdos desses profissionais, evidenciamos que há uma relação com os indícios de uma 

concepção bilíngue partindo da hipótese das ações que os professores utilizam para 

desenvolver seu trabalho, como o uso de alguns gestos e ao falar voltado para as alunas, 
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levando em consideração o canal visual-espacial, meio pelo qual os alunos surdos tem 

facilidade de compreender o que está sendo repassado em na sala de aula. 

 Verificamos que aos poucos os professores vão introduzindo timidamente uma 

concepção de caráter bilíngue no espaço escolar. O Bilinguismo entre tanas definições 

pode ser considerado o uso que as pessoas fazem de diferentes línguas (duas ou mais) em 

diferentes contextos sociais. 

Porém, mesmo com o enfoque de uma educação por meio da concepção bilíngue 

o fato de três dos quatro professores alarem sobre no momento da explicação o professor 

se voltar para as alunas para que uma dela faça a leitura labial. Diante desse pressuposto, 

podemos verificar o quanto ainda está presente na sociedade e no interior das escolas 

resquícios de fazer com que o aluno surdo se utilize da concepção oralista, método pelo 

qual consiste em usar a fala como ponte para a comunicação e não a valorização da Língua 

de Sinais. 

Diante disso, entendemos que o processo de inclusão dos alunos surdos no ensino 

regular, está ocorrendo mais com o objetivo de cumprir as leis que determinam que este 

aluno deve estar incluído neste sistema. No que diz respeito a formação continuada para 

os professores. No entanto, ainda requer muitas ressignificações das práticas educacionais 

e da visão acerca do surdo e de sua educação, a fim de fazer com que a inclusão dos 

surdos não seja apenas a ampliação de matrícula nas salas regulares sem as devidas 

precauções que favoreceram sua real participação no processo ensino-aprendizado. 

 

LÍNGUA DE SINAIS 

Sugerimos essa questão no roteiro de entrevista, para entendermos se os 

educadores que atuam com os alunos surdos na escola, tem compreensão da LIBRAS 

como uma língua, que tem estrutura e gramática específica, considerada como o meio 

mais correto para comunicação e aprendizagem desses alunos. 

Ao serem questionado a respeito da Língua de Sinais, obtivemos as seguintes 

respostas, três dos quatro professores disseram não ter nenhum conhecimento sobre a 

Libras além de saber que é usada para que os surdos se comuniquem, desconhecem o 
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caráter de língua e se referem a esta como uma linguagem como diz a professora Ana ( 

P3) na entrevista. “Para mim a Libras é uma linguagem que é feita com as mãos”  

Segundo Honora & Frizanco (2009) reafirmando o que já havíamos dito a língua 

de sinais se constitui de variedade linguística apresentando aspectos morfológicos, 

sintáticos e semânticos e se diferenciando das demais línguas por utilizarem o canal 

visuoespacial, tornando a LIBRAS a identidade do sujeito surdo. 

Em contraposição a essa concepção, dos outros professores a professora Talita ( 

P4) diz que “ a Libras é uma língua que possui toda uma estrutura e é por meio dela que 

os surdos se comunicam e é a língua própria da comunidade surda. 

No que diz respeito ao incentivo do uso da Libras, na escola todos os professores 

afirmaram que não existe estímulo a propagação do uso da mesma na escola, para que 

haja interação entre surdos e ouvinte no espaço escolar, além do contanto que é tido na 

sala em que as irmãs estudam através da intérprete, dos professores do Atendimento 

Educacional Especializado e do contato que alguns alunos mantem com elas. 

A partir das referências feitas pelos entrevistados diante de suas falas, que o 

incentivo do uso da LIBRAS no ambiente escolar não acontece, levantamos uma questão 

que precisa ser vista, e está relacionada a participação de todos os membros da 

comunidade escolar, quanto ao conhecimento da língua de Sinais. É pertinente fazer essa 

ressalva, pois não adianta somente o professor do AEE e o intérprete terem esse 

conhecimento, mas é necessário a difusão para que a comunidade escolar saiba e 

compreenda a importância que o uso da Libras tem para a comunicação com esses alunos. 

 

ESTRATÉGIAS PARA O TRABALHO COM ALUNOS SURDOS 

Quanto à metodologia usada com os alunos surdos três dos quatro professores, 

dizem não utilizam uma metodologia diferenciada para esses educandos, devido a 

presença da intérprete de Libras que faz essa mediação sem que eles tenham uma maior 

preocupação. 

Como diz a professora Talita: Não consigo me comunicar com 

facilidade com uma delas e se não fosse a intérprete não conseguiria 

incluir alunos surdos nas aulas (P4 Talita). 
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A professora Ana nos expõe que “durante a aula não faço muita diferença quanto 

a metodologia que vou usar, mas sempre sorrio, faço alguns gestos e tento ser gentil para 

me comunicar com elas. No mais espero que a intérprete faça a mediação do que está 

sendo explicado. 

Observamos que essa professora mesmo sem experiência com alunos surdos tem 

uma certa preocupação com essas alunas e mesmo com a presença da intérprete ela tenta 

dar a sua aula incluindo essas duas alunas. O que certamente ajuda na construção do 

aprendizado e da inclusão dessas alunas nas aulas. 

A prática pedagógica utilizada para educação de surdos requer metodologias 

diferenciadas, que forneça subsídios adequados para que os conteúdos abordados possam 

ser apreendidos pelos educandos surdos de forma significativa 

 

INCLUSÃO DO SURDO NO ENSINO REGULAR 

Quanto à avaliação da inclusão do aluno surdo no ensino regular os entrevistados 

avaliam de forma parcialmente negativa, como relata o professor Tarcísio, “Ela não é 

satisfatória, enfrentamos muitas dificuldades ao trabalhar com alunos surdos por não 

termos conhecimento da linguagem que eles usam. Por outro lado, temos a ajuda da 

intérprete que faz a mediação do que acontece em sala de aula e nos ajuda na comunicação 

com essas alunas. 

Professora Talita, nos expressa uma avaliação que precisa ser dada mais atenção.  

Eu avalio que a inclusão é feita de forma parcial, por termos a presença 

de um intérprete de Libras dentro da sala de aula, porem o estado não 

nos capacita para trabalharmos com esses alunos e não sabemos o que 

fazer sem que eles estejam na sala. Avalio que deveria ter um olhar mais 

específico, um olhar especial para eles, porque muitas vezes a inclusão 

é o aluno surdo está ali, mas se o professor não tiver conhecimento da 

sua linguagem, como irá desenvolver um trabalho com ele, então em 

vez de incluir acaba excluindo (P4 Talita). 

Podemos notar nas palavras dessa professora que é necessário que haja mais 

atenção na inclusão desses alunos, para que não seja apenas mais um incluído sem que 

sua participação seja efetivada. Isso não deve partir somente dos professores, mas também 

dos participantes da comunidade escolar, pois a inclusão não termina na inserção desses 

educandos nas classes regulares, mas é um processo que se constitui a partir desse 
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movimento, por isso deve ser encarado por todos de forma acolhedoras, trazendo a esses 

alunos respostas positivas para seu ingresso e permanência na escola. 

Partindo dos pressupostos mencionados ao longo dessa concepção, verificamos 

que para a inclusão acontecer é necessário o trabalho em conjunto de toda a comunidade 

escolar, trazendo para a escola a importância do trabalho com a diversidade, 

compreendendo e observando que ainda precisa melhorar bastante para que a verdadeira 

inclusão aconteça de maneira significativa apresentando aos educandos retorno 

satisfatório de sua entrada no espaço escolar, a começar principalmente pelos 

investimentos necessários na formação inicial e continuada dos professores. 

Diante dos resultados, temos a compreensão de como está ocorrendo o processo 

de inclusão dos alunos surdos na Escola Estadual Ten. Cel. José Correia, ressaltando que 

sua implantação precisa ser encarada com mais responsabilidade por todos os membros 

da comunidade escolar e sociedade em geral, pois não adianta temos políticas que só 

valem no papel, mas precisa sim de pessoas comprometidas com a educação desses 

alunos, que a tempo veem lutando por seus direitos como cidadãos e que hoje merecem 

uma educação em condições justas e dignas como qualquer outro cidadão. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa realizada referente à realidade da inclusão dos surdos no ensino regular 

permitiu analisar que este processo encontra bastante dificuldade na Escola Estadual Ten. 

Cel José Correia. 

Verificamos por meio das entrevistas que os professores em sua maioria, não 

possuem formação para trabalhar com alunos surdos, e não tem a possibilidade de  

promover um ensino de qualidade levando em consideração as particularidades de cada 

um. 

Referentes à concepção de educação de surdo, três professoras disseram não 

utilizar uma metodologia diferenciada para o trabalho com os alunos surdos. Uma das 

professoras utiliza alguns gestos para se comunicar com as alunas, refletindo em sua 

prática a desvalorização da língua de sinais. 
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Três dos sujeitos entrevistados concebem a Libras, como a linguagem própria da 

comunidade surda, forma pelo qual o surdo se comunicar destacaram sua importância, ao 

falar sobre esta concepção revelando-nos pouco conhecimento a respeito da língua natural 

da comunidade surda. 

Quanto à implementação de educação de surdos, três dos professores não usam 

métodos diferenciados ao lidar com alunos surdos e assim dificultam a compreensão dos 

conteúdos par deles, ao utilizar-se de uma única metodologia para atender a todos os 

alunos, enquanto uma das entrevistadas utiliza gestos e gentilezas para se comunicar com 

as alunas.  

O não uso de métodos diferenciados para a aprendizagem da pessoa surda gera 

um grande impasse no processo de ensino aprendizagem da pessoa surda, pois não leva 

em consideração a diferença e as especificidades de cada um. Enquanto uma escolhe ter 

o mínimo de comunicação e tenta tornar os assuntos acessíveis para o aluno surdo, mesmo 

com a presença da intérprete na sala, privando-lhes assim, o direito dele de ter acesso a 

todos os conteúdos pertinentes a sua série. 

Os professores avaliam a inclusão dos surdos no ensino regular como um avanço 

parcial no setor educacional, porém, ainda está em processo de implementação nas 

escolas para que o ensino de qualidade chegue ao acesso de todos. 

Deste modo, a pesquisa nos possibilitou compreender que a inclusão de alunos 

surdos requer mudanças na prática educativa, preparando os profissionais que venham a 

trabalhar com esses alunos em prol de atender a todas as pessoas e respeitando as 

diferenças. Desse modo, a inclusão para o aluno surdo deve ser a prática que oportunize 

o acesso a sua língua e a valorização de sua aprendizagem, atendendo ao seu direito 

constitucional de acesso e usufruto com qualidade da educação. 

Assim, não basta a criação de leis que indiquem a inclusão, mas precisa ser 

implementada políticas públicas de formação de professores, investimento na 

acessibilidade das escolas, compra de materiais adequados e a contratação de 

profissionais especializados, como os intérpretes de Libras para fazer a ponte 

comunicativa para o aluno surdo. A pesquisa em questão aponta uma realidade específica 

do interior do Rio Grande do Norte, em que os alunos surdos estão nas escolas e não 
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podemos torná-los invisíveis, mas ao contrário valorizar sua língua, cultura e identidade 

como meios de oportunizar a sua aprendizagem. 
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CAPÍTULO XII 

A MULTIMODALIDADE DOS JOGOS DIGITAIS INCENTIVO À 

INTERAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO 

AUTISTA (TEA) 

Aline Maria Gonzaga28; Edvânia Alexandre de Abreu29; 

Ciro Carlos Antunes30. 
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RESUMO: 

No âmbito dos estudos atuais analisar o uso da Multimodalidade e dos Recursos 

Tecnológicos, nos jogos digitais de domínio público, existentes na internet, como 

ferramenta para alfabetizar e proporcionar integração dos alunos com Transtorno do 

Espectro Autista (TEA) foi algo muito relevante, pois muitos de nossos alunos têm em 

seu o desenvolvimento da linguagem atrasos consideráveis, e acreditávamos que os 

recursos multimodais digitais eram suportes interessantes de interação, pois os alunos 

com TEA precisavam de estímulos para desenvolver o contato afetivo e interpessoal com 

seus pares. Assim, este artigo teve por objetivo de discutir como os recursos multimodais 

dos jogos digitais incentivam o aluno com (TEA), a interagir desenvolvendo a 

alfabetização e a comunicação verbal, como forma de integração com seus colegas, no 

contexto da escola. Abordamos os conceitos de Autismo, Multimodalidade, 

Alfabetização Multimodal, Alfabetização Digital, Jogos Digitais; posteriormente, 

analisamos observações sobre um aluno com TEA, coletadas em uma Escola Pública 

Estadual do município de Montes Claros. Com intuito de responder quais são as 

contribuições para a alfabetização usamos o suporte jogos digitais, trabalhados em sala 

de aula, e em, outrossim, na consequentemente de integração dos alunos com TEA. Nessa 

perspectiva partimos da hipótese de que a exploração dos jogos digitais fazia com que o 

aluno interagisse concretamente com seus colegas. A metodologia deste estudo seguiu 

orientação da pesquisa-ação do estudo de caso, numa perspectiva de abordagem 

qualitativa, em que, no que diz respeito aos instrumentos de investigação, proporcionou, 

ao aluno, práticas lúdicas, que o levou a desenvolverem competências de leituras e escrita 

que possibilitou ampliação do processo de alfabetização e letramento digital, assim 

desenvolveu também a interação e comunicação oral. As análises apontam que o aluno 

conseguiu, de maneira satisfatória, responder às interações com seus colegas quando em 

contato com os jogos digitais, pois construiu sentido em suas interações interpessoais e 

sociais. 

PALAVRAS-CHAVE: Alfabetização Digital. Multimodalidade. Interação Escolar. 
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INTRODUÇÃO                                                                      

A preocupação com a integração dos alunos com Transtorno do Espectro Autista 

- TEA, no contexto do espaço escolar, tem-se motivado devido ao aumento do 

aparecimento de alunos com esse Transtorno. De acordo com Assunção Junior e 

Kuczynski (2007), os autistas, além de não compartilharem atenção e interesse, com seus 

pares, são possíveis identificar prejuízos consideráveis também sob aspectos relacionados 

ao olhar referencial (alternância de olhar entre objeto/pessoa), no apontar e em mostrar 

declarativos, em olhar para onde o outro está olhando/apontando, haja vista a dificuldade 

em empreender a ação de acompanhar a linha de visão do outro, bem como suas 

expressões faciais. Oliveira (2009) chama atenção para o fato de que acompanhar a linha 

de visão do outro, compartilhar estados emocionais e compreender as intenções 

comunicativas do outro são elementos fundamentais para o processo de formação e 

reconhecimento dos símbolos. 

Assim acreditamos que trabalhar com a multimodalidade estamos, pois, 

trabalhando com o conceito de Kress e Van Leeuwen (1996); Kress (2003 e 2010). 

Segundo os autores o texto multimodal é aquele, cujo significado se realiza por mais de 

um código semiótico, já que não se caracteriza como multimodal apenas o texto que 

contém imagens, mas todo aquele conjunto estético de gráficos, tabelas, links, 

infográficos compõem a multimodalidade. Existem vários jogos digitais de alfabetização, 

de domínio público existentes na internet que promove a interação desses alunos e facilita 

o desenvolvimento de suas integrações e oralidades. Nós somos seres multimodais e 

usamos essa característica para transmitir nossas mensagens. Outrossim, para 

verificarmos a multimodalidade, é necessário fazê-los sair de seu mundo interior para se 

comunicarem com o exterior, e as imagens facilitam essa transição. 

Neste prisma de construção, a linguagem multimodal foi o incentivo que 

precisávamos para nossa análise, e essa evolução de linguagem requer alunos que 

interpretem novos tipos de mensagens em ícones, links entre outros. Sendo assim o aluno 

com TEA apresenta um obstáculo desafiador para os educadores, uma vez que esses 

alunos não conseguem ou não adquiriram o hábito de comunicação e ou leituras longas, 

preferindo, pois, formas mais abreviadas, com textos muito curtos, veiculadas nas mídias, 

sobretudo digitais. Isso acaba demonstrando uma preferência dos alunos ao uso das novas 
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tecnologias entre as quais estão sempre em contato com as mensagens/linguagens por 

aplicativos ou redes sociais como whatsapp, messenger e facebook. Dessa forma, 

percebemos a importância de estudar o uso de ferramentas tecnológicas, a fim de 

desenvolver a alfabetização digitalmente e a interação dos alunos com TEA com os 

colegas de classe incentivando e ampliando seu processo de ensino e aprendizagem. 

 

REVISÃO DE LITERATURA 

TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) 

Atualmente evidenciam etiologias diferentes para o Autismo e também teorias 

variadas sobre; o TEA é uma síndrome comportamental, na qual o processo de 

desenvolvimento infantil encontra-se profundamente distorcido (GILLBERT, 1990; 

RUTTER, 1996). A primeira descrição dessa síndrome foi apresentada por Leo Kanner, 

em 1943, com base em onze casos de crianças que ele acompanhava e que possuíam 

algumas características em comum a incapacidade de se relacionarem com outras 

pessoas; severos distúrbios de linguagem (sendo esta pouco comunicativa) e uma 

preocupação obsessiva pelo que é imutável (sameness).  

Nós devemos, então, assumir que estas crianças tenham vindo ao 

mundo com uma inabilidade inata de formar o usual, biologicamente 

determinado, contato afetivo com outras pessoas, da mesma forma que 

outras crianças vêm ao mundo com deficiências físicas ou intelectuais 

inatas (KANNER, 1943. p. 250). 

A posição de Kanner foi a de que dificilmente se poderia atribuir todo o quadro 

apresentado pela criança ao tipo de relacionamento com os seus pais, dado o intenso 

isolamento social da criança, desde o começo de sua vida. Visto como uma séria 

anormalidade no processo de desenvolvimento e que está presente desde cedo na vida da 

criança (evidência dessa desordem deve ser aparente nos primeiros 36 meses de vida de 

acordo com o DSMIV/APA (1994).  

Outros exemplos de transtornos que fazem parte do espectro – e que anteriormente 

eram considerados diagnósticos distintos – são: a Síndrome de Asperger e o Transtorno 

Global do Desenvolvimento. Algumas características marcantes dos diferentes graus de 

alunos com TEA; essas características dependem dos graus apresentados. Em caso de 

grau leve, o problema na comunicação pode ser percebido, mas não é empecilho para que 

o paciente interaja socialmente e nem deixe de desempenhar funções que valorizarem 
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ainda mais o seu contato com as demais pessoas. Alguns problemas de organização 

tendem a favorecer a ajuda de uma pessoa. Entretanto, são situações pontuais que, 

acompanhadas por um profissional, devem mostrar progressos, se apresentar um grau 

moderado. As deficiências de linguagem são aspectos muito comuns nesse grau. Além 

disso, os autistas moderados também necessitam de um determinado suporte e podem 

apresentar algum transtorno de comunicação. 

Já em casos de um grau severo, caracteriza-se com maior seriedade já que a 

criança ou o adulto convive com problemas para se expressar, habilidades cognitivas 

baixas, inflexibilidade comportamental e tendem mais ao isolamento. Neste caso, a 

intervenção deve começar o quanto antes para que os efeitos do autismo não 

comprometam a qualidade de vida do paciente e de sua família. 

O TEA aparece quatro vezes em maior número em meninos do que em meninas 

(RUTTER, 1985; WING, 1981) e há alguma evidência de que as meninas tendem a ser 

mais severamente afetadas (WING, 1996). Entretanto, isso pode ser devido à tendência 

de meninas com autismo apresentarem QI mais baixo do que os meninos, pelo menos nos 

estudos de Lord e sua equipe (LORD; SCHOPLER, 1985). Pesquisamos alguns fatos 

sobre o autismo e verificamos que: 

Alguns Institutos de controle e prevenção de doenças americanos, como o CDC 

Centers for Disease Control and Prevention, estimam a prevalência do Transtorno do 

Espectro Autista como 1 em 68 crianças nos Estados Unidos. Isso inclui 1 em 42 meninos 

e 1 em 189 meninas. Esse mesmo instituto afirma que hoje existe 1 caso de autismo para 

cada 110 pessoas. Extrapolando esses números, estima-se que o Brasil tenha hoje cerca 

de 2 milhões de autistas. Aproximadamente 407 mil pessoas somente no estado de São 

Paulo. Estima-se que 50.000 adolescentes com autismo se tornam adultos – e perdem 

serviços de autismo escolarizados – a cada ano. Cerca de um terço das pessoas com 

autismo permanecem não verbais. Cerca de um terço das pessoas com autismo têm uma 

deficiência intelectual. Certos problemas médicos e de saúde mental frequentemente 

acompanham o autismo. Eles incluem distúrbios gastrointestinais, convulsões, distúrbios 

do sono, déficit de atenção e hiperatividade (TDAH), ansiedade e fobias. 

Diversos fatores são apontados sobre as origens do autismo, englobando a relação 

de aspectos que podem ser genéticos. A multifatorialidade é explicada pelo fato de não 

https://www.vittude.com/blog/tdah-transtorno-deficit-de-atencao-hiperatividade/
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haver um gene específico associado ao transtorno do espectro autista, e sim uma 

variedade de mutações e anomalias cromossômicas que vem sendo associadas a ele.  

Os principais sintomas do autismo, decorrentes de problemas físicos no cérebro, 

são os distúrbios no ritmo de aparecimentos de habilidades físicas, sociais linguísticas, a 

reações anormais às sensações. Já as funções ou áreas mais afetadas são: visão, audição, 

tato, dor, equilíbrio, olfato, gustação e maneira de manter o corpo; a fala e a linguagem 

ausentes ou atrasadas, certas áreas específicas do pensar, presente sou não, ritmo imaturo 

da fala, restrita compreensão de ideias o uso de palavras sem associação com o significado 

e o relacionamento anormal com os objetivos, eventos e pessoas, respostas não 

apropriadas a adultos e crianças, objetos e brinquedos não usados de maneira devida.  

Além desses sintomas acima citados, os autistas podem apresentar agressividade, 

autoagressão, agitação, irritabilidade, déficits de atenção e controle motor, temor 

excessivo abjetos inofensivos ou ausência de medo em resposta a perigos reais e 

transtornos de humor efetivos.  

Atualmente têm-se fortes indicações de que o autismo seja um transtorno orgânico 

e não genético. Quanto mais cedo se diagnosticar maiores serão as chances de evitar os 

avanços do Transtorno, o diagnóstico deve ser feito por um profissional com formação 

médica.  

 

A INCLUSÃO DO ALUNO COM TEA NO CONTEXTO ESCOLAR  

Muito tem-se evoluído na questão da Inclusão no Brasil, na Proposta de Educação 

Inclusiva (TRATADO DA GUATEMALA, 1991; DECLARAÇÃO DE SALAMANCA, 

1994) declaram que todos os alunos devem ter a possibilidade de integrar-se ao ensino 

regular, mesmo aqueles com deficiências sensoriais, mentais, cognitivas ou que 

apresentem transtornos severos de comportamento, preferencialmente sem defasagem 

idade-série. 

 A escola, segundo essa proposta, deverá adaptar-se para atender às necessidades 

destes alunos inseridos em classes regulares. Portanto, a educação inclusiva deverá ser 

posta em prática numa escola inclusiva que busque ações que favoreçam a integração e a 

opção por práticas heterogêneas. 
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 Corroborando com o assunto em 1996 foi publicada a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional, que em seu artigo 59 preconiza que os sistemas de ensino devem 

assegurar aos alunos currículo, métodos, recursos e organização específicos para atender 

às suas necessidades.  

Nesta mesma perspectiva 2008, foi publicada a Política Nacional de Educação 

Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, que preconiza o acesso, a participação e 

a aprendizagem dos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 

altas habilidades, nas escolas regulares (BRASIL, 2008). 

Assim, o Ministério da Educação programou a política de inclusão que pressupõe 

a reestruturação do sistema educacional, com o objetivo de tornar a escola um espaço 

democrático que acolha e garanta a permanência de todos os alunos, sem distinção social, 

cultura, étnica, de gênero ou em razão de deficiências e características pessoais. 

Nesse processo a escola é entendida como um espaço de todos, no qual os alunos 

constroem o conhecimento segundo suas capacidades, expressam suas ideias livremente, 

participam ativamente das tarefas de ensino e se desenvolvem como cidadãos, nas suas 

diferenças.  

Educar uma criança autista é uma experiência que leva o professor a rever 

questionar suas ideias sobre desenvolvimento, educação normalidade incompetência 

profissional. Torna-se um desafio descrever um impacto dos primeiros contatos entre este 

professor e estas crianças tão desconhecidas e na maioria das vezes imprevisíveis 

(BEREOHFF, 1991). 

Assim uma intervenção pedagógica lúdica, interessante e não tão cansativa para 

amenizar um pouco a rotina desgastante desse aluno que deseja alcançar seus colegas, 

mas não consegue e/ou não sabe como acabando ficando muitas vezes excluído, em seu 

mundo particular. 

Observamos que o conceito de inclusão deve estar contemplado no projeto 

pedagógico da escola. Atividades com esse propósito se encaixam no dia a dia dos 

professores e alunos e tendem a dar resultados em longo prazo (CAVALCANTI, 2006). 
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Ainda nesse viés o nível de desenvolvimento da aprendizagem do autista 

geralmente é lento e gradativo, portanto, caberá ao professor adequar o seu sistema de 

comunicação a cada aluno (SANTOS, 2008). 

O professor tem a responsabilidade a dar atenção especial insensibilização dos 

alunos e dos envolvidos para saberem quem são e como se comportam esses alunos 

autistas. Deve-se entender que ensino é o principal objetivo do trabalho com crianças 

autistas. Ensinar coisas funcionais para a criança autista é a essência de um trabalho 

adequado e a persistência é um grande aliado deste objetivo. É preciso atender 

prontamente toda vez que a criança autista solicitar e tentar o diálogo, a interação 

essencial para esse convívio escolar. 

Vimos as escolas como protagonistas neste papel fundamental de aceitar/ incluir 

um aluno regularmente matriculado e frequentando as aulas em salas de aulas comuns, 

com um professor de Apoio, somente, não basta. O material pedagógico tem de ser 

apropriado às especificidades desse aluno, as práticas pedagógicas adaptadas, mas dentro 

dos assuntos dos conteúdos curriculares para não se distanciar tanto do ensino 

aprendizagem dos outros alunos, mas trabalhados de maneira adaptada e respeitando o 

tempo e as limitações deste aluno.  

Compreendemos que a inclusão escolar impõe uma escola em que todos estejam 

inseridos sem quaisquer condições pelas quais possam ser limitados em seu direito de 

participar ativamente desse processo, segundo suas capacidades, e sem que nenhuma 

delas possa ser motivo para diferenciação que os excluirá das suas turmas. Observamos 

escolas que existem alunos portadores de autismo frequentando, em sua maioria, escolas 

especiais ou classes especiais de condutas típicas, dentro das escolas regulares.  

Analisamos que a escola precisa promover uma educação inclusiva para melhorar 

o ensino e aprendizagem dessas pessoas como diferentes estilos e comportamentos 

respeitando seus tempos e especificidades. Acreditamos que a inclusão de alunos com 

autismo deve ser uma temática a ser sempre discutida pelos profissionais da área da 

educação. 

 

MULTIMODALIDADE  
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E neste contexto de inclusão não podemos deixar de pensar em uma intervenção 

pedagógica sem levar em consideração o ser humano atual imerso no mundo digital assim 

tão multimodal, seria negar uma oportunidade de um olhar comunicativo e expressivo 

com os vários modos de linguagens hoje apresentados, assim usamos os nossos sentidos 

que nos permitem interagir com o mundo exterior de forma multimodal. Corroborando 

sobre para Kress (2010), vários Modos Semióticos (linguagem, imagem, música, gestos, 

arquitetura, dentre outros) que são realizados a partir de várias modalidades sensoriais 

(visual, auditiva, tátil, olfativa, gustativa e cinética) passam a ser considerados como 

participantes do denominado fenômeno multimodal. Consoante a Multimodalidade um 

texto, uma música, um gesto, nunca foram vistos da mesma maneira as falas ganharam 

imagens, movimento, brilho, cor, por exemplos.  

A multimodalidade acontece à proporção que a forma e o significado se 

organizam textualmente, e este fenômeno acontece por diferentes modos semióticos. E a 

consequência para as crianças, seres multimodais e precocemente digitais, apresentam 

certas facilidades em seus comportamentos em descobrir suas capacidades e 

competências interpretativas e de comunicação com o novo, antes até que os adultos, 

compreendem o processo da Multimodalidade com mais fluidez, assim nos apropriamos 

deste contexto para nossa pesquisa com os jogos digitais de domínio público existentes 

na internet. 

[...] Acreditamos que a comunicação visual está se tornando um campo 

cada vez menos de especialistas e cada vez mais crucial à comunicação 

pública. Isso inevitavelmente leva ao surgimento de novas regras, mais 

formais de ensino. Não ser letrado em comunicação visual poderá 

acarretar sanções sociais. Dominar o chamado letramento visual será 

uma questão de sobrevivência especialmente nos locais de trabalho 

(KRESS; VAN LEEUWEN, 2006 [1996], p. 13).  

Por isso também, o desejo de trabalhar com os jogos digitais para fins de 

alfabetização e incentivo à interação dos alunos com TEA, usando a comunicação visual 

logo o letramento visual, para ações de interação comunicacionais com esses alunos. 

 

 A ALFABETIZAÇÃO MULTIMODAL  
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Nessas perspectivas como não falarmos em alfabetização multimodal, numa 

contemporaneidade marcada por linguagens que estão em constantes evoluções e 

transformações.  

Segundo as interferências mais variadas do homem, dos contextos 

comunicativos assim a alfabetização também, deve estar atenta a essas 

mudanças inevitáveis. O estudo da linguagem que combina dois ou 

mais modos de significado resulta em alfabetização multimodal, um 

termo que se origina na semiótica social; onde está diretamente 

relacionado á multimodalidade, que se refere à constituição de 

múltiplos modos na simbiose ou construção de significado (VIEIRA, 

2015). 

As práticas de linguagem e de letramento sempre foram multimodais, porque a 

comunicação requer atenção a diversos tipos de significados, sejam palavras faladas ou 

escritas, imagens visuais, gestos, postura, movimento, som ou silêncio. No entanto, 

inegavelmente, as possibilidades da mídia digital e da produção textual impulsionadas 

pelas pessoas deram origem a um aumento exponencial na circulação de textos 

multimodais em ambientes digitais em rede. Por essa razão, 

[...] em contextos multimodais, as imagens transformam-se em 

referências diretas ou indiretas da realidade física e social, sendo 

necessária uma escolha seletiva, tendo em vista que as sociedades usam 

imagens como um modo de legitimar argumentos e fatos relatados e 

descritos, entretanto não podemos ignorar que as imagens usadas pelas 

diversas mídias contribuem com a identificação das formações 

ideológicas construídas nesses diferentes espaços midiáticos [...] 

(VIEIRA, 2015; p. 45-46). 

Com este olhar o estudo da alfabetização multimodal nas escolas e na sociedade 

é um campo emergente de pesquisa, que começa com o importante reconhecimento de 

que a leitura e a escrita raramente são praticadas como habilidades distintas, mas estão 

intimamente ligadas ao uso de textos multimodais, muitas vezes em contextos digitais. 

As implicações da alfabetização multimodal para pedagogia, currículo e avaliação na 

educação é um campo em expansão da pesquisa multimodal. Além disso, há uma atenção 

crescente às práticas de alfabetização multimodal que são praticadas em contextos sociais 

informais, desde a primeira infância até a adolescência e a idade adulta.  

Desse modo, 

[...] no discurso multimodal, quando há imagens, a modalização realiza-

se pela combinação das cores entre si, pelos usos de tons claros e 

escuros, pela escolha de sombra e luz, ou ainda pelo uso de alto e baixo 



 

166 

 

relevo, pela escolha do modelo de tipografia, de iconografia, ou modo 

de combinação, ou arranjo (VIEIRA, 2015; p. 46). 

Nesse viés temos as mudanças na pedagogia da alfabetização que estão 

gradualmente ocorrendo nas salas de aula em resposta aos contextos contemporâneos de 

comunicação e aprendizado. Essas mudanças são diversas, à medida que professores e 

pesquisadores educacionais tentam projetar uma nova pedagogia para responder ao 

potencial das tecnologias digitais dentro das políticas existentes de currículo e avaliação.  

A partir disso, pode-se inferir que um estudante 'alfabetizado multimodal' deve 

ser sensibilizado para o potencial de significado e as escolhas proporcionadas na produção 

do texto, tornando-se uma habilidade aprimorada de fazer escolhas deliberadas e efetivas 

na construção e apresentação do conhecimento. Armados com tal entendimento, os alunos 

não apenas se tornarão consumidores exigentes de textos multissemióticos, mas também 

se tornarão produtores competentes de textos multimodais interesse nosso em uma 

intervenção pedagógica como está analisada. 

 

ALFABETIZAÇÃO DIGITAL 

A alfabetização digital foi um de nossos anseios nesta pesquisa, pois percebemos 

em nossos alunos uma capacidade enorme de se adaptarem às novas tecnologias, sendo 

que os mesmos também têm muitas dificuldades de leituras e escritas, no caso desde aluno 

da pesquisa com TEA, ainda nem foi alfabetizado, pois têm inúmeros problemas de 

cognição que atrapalham e ou atrasam seu processo e de ensino aprendizagem, uma vez 

que apresenta um quadro de Autismo leve, todavia não retém conhecimento. Assim o 

Transtorno dificulta seu processo de alfabetização. 

Estes alunos interagem digitalmente com muita desenvoltura e conseguem atingir 

seus objetivos, logo estão sendo letrados digitalmente. Sendo assim nossa preocupação 

em investir em uma formação crítica e proativa desses alunos.  

Visamos uma educação, que desenvolva nos indivíduos competências de 

formação mais proativa, completa, na leitura e na escrita, pois a cada dia mais ferramentas 

para facilitar e aumentar o acesso à informação que são apresentadas a esses alunos.  
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É necessário que o indivíduo tenha condições de elaborar este insumo recebido, 

transformando-o em conhecimento esclarecedor e libertador, em benefício próprio e da 

sociedade onde vive (BARRETO, 1994). 

Esta proposta vai de acordo com o conceito de information literacy. Ainda sem 

uma tradução concreta para o português, traz a expressão “competência informacional”, 

o conceito trata, de forma ampla, da educação para o uso da informação. Precisamos 

preparar os alunos para ser competente em informações, um aluno deve ser capaz de 

reconhecer em uma informação sua necessidade, sua relevância, sua veracidade, a 

importância de divulgação da mesma.  

As competências mais elevadas de aprendizagem incluem a formulação de 

questões, a avaliação da informação de acordo com sua pertinência e exatidão, a 

organização da informação e, finalmente, a aplicação da informação para responder às 

questões originais – o último e mais valioso passo no processo (DOYLE apud DUDZIAK 

2003).  

Alguns conceitos, ainda, em construção tentam compreender mais profundamente 

a alfabetização digital; consoante Bonilla (2004) a alfabetização digital é apenas como 

uma habilitação básica para usar as novas tecnologias numa perspectiva do usuário 

consumidor de bens, serviços e informações, já Buzato (2003) acredita que alfabetização 

está relacionada somente a codificação/decodificação da escrita e sugere o termo 

“letramento digital” relacionando-o à habilidade para construir sentido, capacidade para 

localizar, filtrar e avaliar criticamente informação eletrônica. Corroborando Silva (2002), 

por sua vez, relaciona alfabetização com construção social e, portanto, alfabetização 

tecnológica seria a capacitação para utilização inteligente e crítica da tecnologia: saber 

quando e por que utilizá-la e exercer a cidadania.  

Portanto, por esta pesquisa percebemos que alfabetização digital desenvolve 

habilidades ligadas á informação ajudando e auxiliando no processo de aprendizagem. 

Muito mais que somente decifrando signos, é uma habilitação básica, mas com fins de 

Letramentos variados, ensinar conforme o modo como eles aprendem é facilitar o 

processo e o tornar mais prazeroso. 

 

JOGOS PEDAGÓGICOS DIGITAIS  
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O processo de ensino/aprendizagem sofre constantes influências da sociedade, 

devido às mudanças e avanços tecnológicos, os quais interferem em nosso cotidiano 

escolar, de modo a observarmos como os nossos alunos aprendem, como se comunicam 

com seus pares; e nossas práticas pedagógicas não podem ficar obsoletas frente a tantos 

avanços tecnológicos desta modernidade, assim pensamos nos Jogos Digitais para 

incentivar a interação do aluno com TEA, analisado, com seus pares. Os jogos são 

importantes aliados para o trabalho com a alfabetização, sendo fundamentais para a 

aprendizagem devido a sua dimensão lúdica. Conforme Brandão (2009). 

Sendo assim, "Nos momentos de jogo, os estudantes mobilizam saberes acerca da 

lógica de funcionamento da escrita, consolidando aprendizagens já realizadas ou se 

apropriando de novos conhecimentos nessa área”. Por essa razão, aprender brincando é 

uma maneira divertida de aprender, e para isso, é fundamental considerarmos o ambiente 

apropriado para a prática assim como os recursos se não forem adequados ao invés de 

minimizar, potencializam-se os problemas de leitura e de escrita, uma vez que o 

retrocesso está ligado à ineficácia, muitas vezes, de muitas práticas que não os atendem 

em suas restrições linguísticas. 

Assim também são as adaptações quanto aos currículos imprescindíveis para 

qualquer aluno com dificuldades de aprendizagem e não somente os alunos com TEA.      

Corroborando com o assunto quando acontecem os desenvolvimentos iniciais das 

crianças, podemos destacar os jogos de construção, tão bem estudados por Chauncey 

(1979), Venguer e Venguer (1988). Por meio desses jogos, as crianças desenvolvem 

noções de equilíbrio, de formas, de espaço, dentre outras habilidades.  

Nessa perspectiva vimos os jogos, como recurso pedagógico que motiva a 

expressão e socialização das práticas de inserção social.  

Na alfabetização, os jogos digitais podem ser fortes aliados para que os alunos 

reflitam sobre o sistema de escrita, de maneira multimodal sentido prazer em estar 

digitando, ao invés de, por exemplo, copiando várias vezes uma mesma grafia para treinos 

ortográficos. Digitando e seguindo as regras dos jogos, as crianças constroem saberes 

sobre a lógica de funcionamento da escrita, concretizando aprendizagens já realizadas e 

apropriando-se de novas habilidades de leitura e escrita. É preciso criar situações em que 

os alunos possam sistematizar aprendizagens, tal como propõe Kishimoto (2003): 
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A utilização do jogo potencializa a exploração e construção do 

conhecimento, por contar com a motivação interna, típica do lúdico, 

mas o trabalho pedagógico requer a oferta de estímulos externos e a 

influência de parceiros bem como a sistematização de conceitos em 

outras situações que não jogos (KISHIMOTO, 2003, p. 37-38). 

Assim, o professor, facilitador e mediador do processo de ensino aprendizagem, 

precisa ser um profissional atento aos recursos didáticos em função dos seus objetivos, 

logo o planejamento e a avaliação durante todo o processo se faz uma exigência; visto 

que no caso de nossa pesquisa estudamos, anteriormente, os jogos digitais para alunos 

com TEA e selecionamos os mais adequados para atingir nossos objetivos. Diferentes 

estudos, realizados tanto no Brasil como no exterior, apontam a adequação de a instituição 

escolar promover, desde o último ano da educação infantil, aqueles jogos que levam à 

reflexão sobre palavras, rimas e sílabas semelhantes (MORAIS, 2004). Conforme a 

pesquisa quer desenvolver através dos Jogos digitais a consciência fonológica, sendo que 

esta é um conjunto de habilidades necessárias, mas não suficientes para que o aluno se 

alfabetize.  

Portanto, os jogos digitais de alfabetização oportunizam, de maneira lúdica e 

prazerosa aos alunos desenvolverem habilidades e competência de interação trabalhando 

com a linguagem e escrita, de maneira mais ampla e reflexiva, em um contexto voltado à 

língua escrita, de maneira modal e proativa. 

 

METODOLOGIA 

 O estudo seguirá orientação da pesquisa-ação, numa perspectiva de abordagem 

qualitativa, no que diz respeito aos instrumentos de investigação, faremos uso de jogos 

de alfabetização de domínio público, existentes na internet, para observação da interação 

do aluno autista com os outros colegas e professores através jogos de alfabetização 

digitais.  

As figuras 1 e 2 apresentam os aplicativos usados aplicativos utilizados no 

presente trabalho. Os dados foram anotados e observados durante a execução dos Jogos 

Pedagógicos direcionados, com a colaboração de um aluno do sexo masculino, do 9º ano, 

quinze anos de idade, com diagnóstico de autismo desde os 10 anos. O aluno apresenta 

além do atraso de linguagem, outros traços comuns ao TEA como estereotipias, variações 

de humor e baixo desenvolvimento cognitivo. O aluno foi matriculado na escola aos 5 
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anos de idade. De acordo com relatos fornecidos pela mãe do aluno, inicialmente houve 

muita dificuldade da criança em se habituar à sala de aula, porém, com o passar do tempo 

e ao adotar uma prática pedagógica adaptada às condições do aluno, ele conseguiu se 

habituar à vida escolar, tendo desenvolvido consideravelmente sua capacidade de 

socialização e cognitiva.  

Os critérios para escolha do sujeito da pesquisa foram, primeiramente, que o aluno 

tivesse sido diagnosticado com TEA, considerando o atraso de linguagem, e que estivesse 

matriculada no sistema regular do ensino, optando-se, igualmente, que a o aluno estivesse 

na faixa etária entre os 10 e 15 anos, ou seja, inserida no Ensino Fundamental.  

A referida observação foi durante quatro aulas de língua Portuguesa com a ajuda 

da professora de Apoio, consistindo em observação e registros escritos de interação 

protagonizadas pelos alunos. Tais dados foram coletados em uma escola da rede Estadual 

de Ensino do município de Montes Claros- MG. O material coletado durante a pesquisa 

foi analisado e transcrito para este artigo; o qual permite futuras pesquisas por 

interessados no assunto. 

As análises foram feitas, observando-se principalmente o modo como os recursos 

multimodais, jogos de alfabetização de domínio público, existentes na internet, e que 

foram utilizados pelo aluno autista nos momentos de interação, com os colegas e 

professores. Logo, foi proposto à explicação pela pesquisadora da explicação da GDV 

que envolvia o gênero, as explicações foram bem recebidas pelos alunos, a aula muito 

produtiva e os alunos ficaram motivados com a ideia de participarem das ações com os 

jogos de alfabetização e o aluno autista o tempo todo se sentiu agente do processo de 

aprendizagem e conseguiu interagir melhor com muitos alunos que antes nem tinha 

chegado a conversar. É importante ressaltar que este trabalho se encontra totalmente 

amparado pelos critérios éticos de pesquisa envolvendo seres humanos. 

As pesquisadoras fizeram curso de capacitação pela Superintendência Regional 

de Ensino, 22ª SRE, e perceberam o quanto podem inovar nas práticas pedagógicas 

usando os Jogos como motivadores também para outros objetivos. Como neste estudo de 

caso: A interação do aluno com TEA e seus pares em sala de aula. 
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Figura 1 – “O ABC autismo” 

 

 
Fonte: Página na internet 

 
 

Figura 2 – “Melhor aplicativo Educacional para Crianças aprender Ler e contar” 

 

 
Fonte: Página da internet 

 

 

RESULTADO E DISCUSSÃO 

Nossa pesquisa corrobora com os trabalhos de Katiane Leôncio da Silva; Flaviane 

Karine Albuquerque de Moura; Rafaella Asfora Lima. (Universidade Federal de 

Pernambuco - UFPE), Fernanda Alves Sá, Alcilene Dalília de Sousa, Everaldo Barbosa 

da Silva Júnior e Romuere Rodrigues Veloso e Silva (Universidade Federal do Piauí, 

Picos), pesquisadoras e pesquisador temas citados neste artigo.  

Partindo da perspectiva que o aluno com TEA precisa de um apoio, uma 

motivação para interagir com seus pares, faz-se importante que a pessoa que está á frente 

do trabalho de interação com esta criança reconheça e respeite, através de pequenas ações, 

o tempo de resolução das atividades e respostas que o aluno dá aos estímulos propostos, 

as limitações das particularidades, que o TEA traz, e o objetivo que o aluno quer alcançar 

naquele momento. A afetividade é muito importante nesse processo, pois, o aluno se se 
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sentir seguro consegue desenvolver sua comunicação consequentemente respondendo às 

interações esperadas.  

Conversando com a professora de Apoio que o acompanha verificamos que o 

aluno é desenvolvido em muito em vários aspectos observados, sua maturidade 

intelectual e cronológica está mais aproximada, uma vez que os alunos com TEA têm 

maturidade intelectual muitas vezes bem diferenciada, da cronológica. O que não o priva 

de se envolver em confusões devido à ingenuidade de sua personalidade, no aspecto 

motor e psicomotor tem evoluído bastante na quadra com os jogos com os colegas e 

atualmente já aceita participar dos torneios e interclasses.  

Nos aspectos pedagógicos a professora demonstra-se satisfeita, pois o aluno está 

conseguindo desenvolver habilidades relacionadas a todos os conteúdos curriculares, de 

forma adaptadas com o seu nível, de acordo com a avaliação de todos os professores ele 

está mais responsável, dando menos desculpas para não fazer os exercícios propostos e 

tendo mais disposição para ganhar os respectivos vistos em todas as disciplinas, pois o 

aluno este ano tem todos os cadernos das respectivas matérias.  

Em relação à perspectiva do aspecto cognitivo ainda falta muito para conseguir 

alfabetizá-lo, pois ele não retém conhecimento, então sempre avança, mas retrocede em 

alguns momentos esquecendo tudo que foi fixado anteriormente. Já no aspecto das 

habilidades interpessoais/afetivas e comunicativas está avançando, a parceria da 

professora de Apoio e sua mãe são essenciais para esse trabalho com o aluno. O aluno 

está se alfabetizando para se comunicar por whatshapp com os colegas, o estímulo está 

funcionando, agora aumentou o vocabulário de forma surpreendente. O aluno já consegue 

comunicar gaguejando menos com a Diretora e a Supervisora começou a resolver alguma 

situação rápida extra classe. Anos atrás não saia da sala de aula para nada, e estava sempre 

se sentindo mal por não conseguir acompanhar a turma. Já vai à biblioteca pegar os livros, 

conta e devolve a mesma quantidade para a bibliotecária; um avanço considerável. 

Merece todo nosso respeito e consideração, é um guerreiro nessa sociedade tão veloz, 

mutável e informativa. 

 

CONCLUSÃO 
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Com o uso dos jogos de alfabetização de domínio público, existentes na internet, 

o qual apresentamos para o aluno com TEA e o mesmo compartilhou com os outros 

colegas; concluímos que o aluno consegue, de maneira particular, responder às interações 

utilizando recursos multimodais, que aparecem dentro do aplicativo, observou essa 

interação acontece desde o olhar e de gestos representativos que foram se concretizando 

conforme foram acontecendo às interações da criança com seus colegas. Desde o 

momento em que o aluno segura o tablete e o divide, no intuito de mostrar ao colega 

como se joga o jogo de alfabetização até o momento de comemorar com o colega o 

sucesso no jogo. Devemos estar, sempre, atentos às ressignificações de interação para que 

o aluno alcance os objetivos desta análise e do próprio aluno com TEA ao participar do 

jogo.  

Através da realização deste estudo, percebeu-se que os recursos multimodais, no 

caso os jogos, permitiram a interação da criança autista. As contribuições para a 

alfabetização usando o suporte jogos digitais, trabalhados em sala de aula, foram positivas 

com relação à integração dos alunos com TEA.  

A hipótese de que a exploração dos jogos digitais faz com que o aluno interaja 

concretamente com seus colegas foi respondida com sucesso.  

A metodologia deste estudo e os instrumentos de investigação, como o uso de 

tabletes e computadores para observação da interação através dos jogos digitais foram 

suportes imprescindíveis para o sucesso do trabalho, levaram os alunos a desenvolverem 

a alfabetização digital, e a multimodalidade nos jogos contribuiu para ampliar as 

competências de leituras e escrita garantindo o progresso do processo de alfabetização e 

letramento digitais, consequentemente desenvolvendo também a interação e comunicação 

oral.  

As análises apontam que o aluno com TEA analisado conseguiu, de maneira 

satisfatória, responder às interações com seus colegas quando em contato com os jogos 

digitais, pois construiu sentido em suas interações interpessoais e sociais o tornando mais 

proativo garantindo segurança para desenvolver assim também sua autonomia. 

Portanto ressaltamos a importância do uso dos recursos multimodais como 

ferramenta para alfabetização digital da criança com TEA, assim como proporcionam 
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interações satisfatórias desenvolvem também o cognitivo e motiva a aluno nas atividades 

diárias, uma vez que aprender de forma lúdica, e hoje, digital, é muito prazeroso. 
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CAPÍTULO XIII 

A PSICOPEDAGOGIA NA ABORDAGEM DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 

Igor Alessandro da Silva Melo31; Manoel Nazareno de Melo32; 

Maria de Fátima de Melo Ferreira33; Jéssica Regina Gomes Paiva da Silveira34. 

DOI - Capítulo: 10.47538/AC-2020.14-13 

 

RESUMO: 

O papel do Psicopedagogo na prática escolar ainda é pouco presente nas instituições, pode 

se dizer que é um profissional para atuar no auxílio e esclarecimento no processo de 

ensino-aprendizagem do ensino regular ou especial, com objetivo principal de prevenir 

contra o fracasso do aluno e direcionar as práticas pedagógicas dos professores.  No 

ambiente escolar, o psicopedagogo pode auxiliar no processo de aprendizagem a partir 

das dificuldades apresentadas pelos alunos em todos os aspectos, cognitivos, afetivos e 

sociais, impedindo que estas dificuldades interfiram na aprendizagem e na convivência 

dentro da sala de aula e do ambiente escolar como um todo. Este profissional contribui 

com a escola em diversos pontos para obter qualidade de ensino aprendizagem e 

fortalecer o papel social da escola dentro da comunidade que está inserida. Entretanto, 

pode se dizer que sua função principal é sinalizar os elementos possam iluminar e 

fortalecer o processo de aprendizagem na escola. Dentro de suas atribuições, o 

psicopedagogo também deve acompanhar aconselhar e colaborar com a equipe gestora a 

fim do desenvolvimento de ações animadoras que trazem mudanças educacionais, 

impedindo que aconteçam dificuldades no decorrer do processo da construção do 

conhecimento. Esta é uma pesquisa bibliográfica, baseada nos estudos de Ujiie (2016), 

Nascimento (2013), Fabrício (2000). Portanto, é importante a atuação do psicopedagogo 

nas diversas práticas do contexto escolar, considerando as necessidades, os conflitos e 

competências apresentada por cada aluno, assim ele fortalece uma ligação com os pais, 

professores, equipe pedagógica. 

PALAVRAS-CHAVE: Psicopedagogo. Dificuldades. Aprendizagem. Preventivo. 

Escola. 

 

INTRODUÇÃO 

A escola é a responsável pela formação do ser humano, através da construção do 

saber, assim, o trabalho do Psicopedagogo no ambiente escolar tem como objetivo 
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principal a prevenção das dificuldades e abordagem de mecanismos para auxiliar na 

solução dos problemas apresentados pelos alunos e família.  

Visando a quantidade de alunos com dificuldades de aprendizagem e de desafios 

envolvendo a família e a escola, o trabalho do psicopedagogo ganha importância e 

destaque nas instituições escolares, mostrando cada vez mais necessários. 

Observa se que a escola sem a atuação de um psicopedagogo na equipe gestora, é 

uma instituição com deficiência de pessoal, apresentando um trabalho escolar didático- 

pedagógico com muitas dificuldades e improdutivo. 

No âmbito da Educação especial, o processo de ensino- aprendizagem e a 

aquisição do conhecimento do aluno, exige muita habilidade do professor em sala de aula, 

da sistemática educacional utilizada, da condição física da escola, e da equipe de 

profissionais competentes, para acompanhar as necessidades particulares de cada aluno. 

O trabalho do Psicopedagogo no ambiente escolar visa a prevenção e busca 

produzir uma educação voltada para habilidades de resolver problemas, este objetivo 

existe em devido o grande número de crianças de alto grau de complexidade na 

aprendizagem e outros desafios ligados a família e a escola, os quais exigem uma atuação 

psicopedagogia nas escolas crescente. 

 

O TRABALHO PSICOPEDAGOGICO NO AMBIENTE ESCOLAR NA 

PERSPECTIVA DA EDUCAÇAO ESPECIAL 

Todo processo de aprendizagem sofre influências diretas e indiretas, dentro e fora 

do ambiente escolar, e por esta razão surgem muitas dificuldades no ato de aprender, no 

processo de desempenho na Educação Especial dos alunos, não seria diferente, então a 

psicopedagogia tem o objetivo de englobar e interceder na aprendizagem. 

A partir de um olhar voltado para um trabalho preventivo, o psicopedagogo 

apresenta uma prática pedagógica de coordenação da equipe escolar, diretamente dentro 

da própria escola. Em sua atuação ele deve ter visão ampla para identificar diversos 

distúrbios presentes na construção de aprendizagem; Também deve envolver – se nas 

relações da comunidade escolar, com propósito de viabilizar a convivência,  a inclusão 

a e troca de conhecimentos; também deve organizar práticas pedagógicas em 



 

179 

 

consonância as características dos alunos individualmente e coletivamente; ser um 

mestre educativo, vocacional e ocupacional, todas essas  ações devem estar voltadas 

para o crescimento e desenvolvimento cognitivo, social e afetivo dos alunos para uma 

Educação especial de qualidade. 

Atualmente a psicopedagogia trouxe uma ideia explicita dos aspectos cognitivos, 

afetivos e sociais que lhe são inerentes no processo escolar. 

O Psicopedagogo tem o papel de “[...] analisar os fatores que favorecem, intervêm 

ou prejudicam uma boa aprendizagem em uma instituição.” (NASCIMENTO, 2013, p. 

1). 

A partir de um trabalho diagnóstico, o psicopedagogo propõe um trabalho com 

base em intervenções e metodologias correspondentes com o resultado do diagnóstico e 

para isso, propõe uso materiais e instrumentos, sempre valorizando o estímulo visual aos 

alunos.  

Este trabalho diagnóstico a ser realizado pelo psicopedagogo deve envolver o 

professor, o aluno e a aprendizagem, assim, ele pode especular sobre transtornos, 

patologias e até distúrbios que interferem na aprendizagem. Essas descobertas podem 

chegar a graves déficits no desempenho escolar, tornando se necessário uma intervenção 

psicopedagógica.  A falta de um acompanhamento psicopedagógico nas escolas de 

Educação especial, contribui para um processo de aprendizagem limitado, cheio de 

entraves e atrasos, trazendo outras consequências para o aluno como a desistência pela 

escola. 

 Conforme Ujiie (2016, p.146), aponta como importante ação psicopedagógica:  

O psicopedagogo necessita conhecer e valorizar as diferentes 

aprendizagens construídas ao longo da história de vida da pessoa, 

considerando que estas podem contribuir para enaltecer a aprendizagem 

ou favorecer o aparecimento de dificuldades. O olhar e a escuta para 

aquele que aprende, considerando suas experiências, conhecimentos, 

sentimentos, valores, habilidades, dificuldades e potencialidades é a 

atitude que se espera do psicopedagogo que trabalha considerando a 

totalidade da pessoa. 

Ainda abordando o trabalho do psicopedagogo em um ambiente escolar, não 

podíamos deixar de destacar o quanto é importante uma formação profissional, e seu 

Código de Ética (ABPP, 2011, p. 2) o qual evidencia que: A formação do psicopedagogo 



 

180 

 

se dá em curso de graduação e/ou em curso de pós graduação – especialização “lato 

sensu” em Psicopedagogia, de acordo com a legislação em vigor. Para um profissional 

atuar no campo da psicopedagogia, sendo escola ou não, existe o Código de ética do 

Psicopedagogo no seu artigo 6º aponta que: 

Estarão em condições de exercícios da Psicopedagogia os profissionais 

graduados e/ou pós-graduados em Psicopedagogia - especialização 

"lato sensu" - e os profissionais com direitos adquiridos anteriormente 

à exigência de titulação acadêmica e reconhecidos pela ABPp. É 

indispensável submeter - se à supervisão psicopedagógica e 

recomendável processo terapêutico pessoal. 

O trabalho do psicopedagogo escolar dentro da Educação Especial exige um 

desempenho para um trabalho multidisciplinar, em consonância com outros profissionais 

em outras áreas especificas que atendem aos alunos como: psicóloga, fonoaudióloga, 

assistente social, especialista da área da medicina entre outros profissionais de acordo 

com as necessidades de cada caso. 

Ujii (2016) afirma e chama a atenção e coloca como indispensável a associação 

do trabalho do psicopedagogo com os demais profissionais na área da educação, assim as 

ações de trabalho devem contribuir prioridade e investimentos diretamente em casos de 

alunos e de suas respectivas necessidades. 

O melhor lugar para o psicopedagogo desempenhar seu trabalho, é na escola, pois, 

a escola é um lugar de descobertas e efetivas aprendizagens, por isto é o lugar do fazer 

psicopedagógico. É no ambiente escolar que acontecem os diversos problemas como 

bloqueios que interferem na aprendizagem. É no ambiente escolar que o aluno demonstra 

suas deficiências e necessidades cognitivas, sociais, motoras e afetivas e todas elas estão 

ligadas ao desenvolvimento global.  

A psicopedagogia educacional precisa ser uma realidade na área da educação, seus 

benefícios são muitos e o ganho envolve todos os profissionais da instituição, diretores, 

professores e coordenadores pedagógicos, por isso todos precisam repensar o papel da 

escola quanto a Educação Especial, frente às dificuldades do aluno e os diversos fatores 

envolvidos no processo de sua aprendizagem. Entretanto, os alunos que por alguma razão 

não conseguem desenvolver sua aprendizagem, precisam de assistência e 

acompanhamento apropriado, para favorecer uma aprendizagem gradativa, afinal sabe se 

que nestes casos a escola não obtém sucesso sozinha, e para atender toda demanda de 
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deficiência de aprendizagem, é indispensável a atuação, o desempenho e a colaboração 

de um profissional especializado, como o psicopedagogo.  

Nesta perspectiva a escola necessita de um psicopedagogo que trabalhe por meio 

de estratégias e tratamento apropriados, este profissional deve desenvolver uma linha 

de trabalho, com tratamento psicopedagógico, o qual visa à resposta de aprendizagem 

em espaços escolares com vista a uma Educação Especial. A equipe gestora juntamente 

com o Psicopedagogo deve mobilizar na idealização de um lugar adequado às 

capacidades de aprendizagens de forma a evitar comprometimentos do ensino 

aprendizagem. Dos alunos com dificuldades diversas.  

Para alcançar tais objetivos de aprendizagem, deve – se disponibilizar uma 

metodologia diferente de intervenção com indicativo de desenvolver com mais 

facilidade todo processo escolar. O trabalho escolar na visão de uma Educação Especial 

de um psicopedagogo é desafiador, esses desafios aparentemente não comprometem o 

desenvolvimento do aluno aos olhos do professor, ao contrário disso, o professor 

possivelmente avalia o aluno como fraco e sem habilidades de aprendizagens, e muitas 

vezes não conhecem os profundos motivos, assim este trabalho se torna tão necessário.  

Ao olhar de um psicopedagogo, toda esta avaliação do desempenho do aluno, 

mostra a necessidade de uma intervenção continua, e para isso é necessária uma 

formação pessoal e profissional que compreendem uma identidade própria e singular, 

capaz de reunir qualidades, habilidades e competências de atuação no ambiente escolar. 

Pressupõe que, com psicopedagogos trabalhando nas escolas, as diversas dificuldades 

apresentadas pelos alunos, e o número de crianças com problemas seria bem menor.  

Partindo do pressuposto na visão de um trabalho pedagógico de uma instituição 

escolar, o qual propõe trabalhar para atender de duas formas: para atender as dificuldades 

na escola, onde seu objetivo é induzir e readaptar o aluno à sala de aula, facilitando o 

respeito às necessidades e ritmos do aluno. Com principal objetivo de valorizar as funções 

cognitivas ligadas ao afetivo, conduzindo o aluno a aprendizagem dos conceitos e 

objetivos da aprendizagem formal.  

E outro está relacionado aos pedagogos, orientadores e professores com principal 

objetivo de trabalhar as relações de convivências entre professor e aluno, e ainda de adotar 
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didáticas pedagógicas, relacionando as ao afetivo e ao cognitivo, visando aprendizagens 

e conceitos nas diferentes áreas do conhecimento.  

Como já foi anteriormente citado, o psicopedagogo é um profissional habilitado 

para auxiliar os educadores e alunos, através de acompanhamentos pedagógicos 

individualizados e coletivos, em sala de aula e nos ambientes extraclasse, favorecendo 

ao professor criar estratégias de ação.  

Acredita-se que o trabalho da Psicopedagogia quando encontra 

consonância e parcerias na escola, pode promover efeitos muito 

positivos para a minimização das dificuldades que emergem no 

contexto escolar, apesar de representar um constante desafio, pois 

requer o envolvimento de toda a equipe, e um desejo permanente de 

mudanças, para que as transformações, de fato, ocorram 

(NASCIMENTO, 2013). 

É importante lembrar que o psicopedagogo também atua para impedir as 

dificuldades de aprendizagem, e não apenas identifica – lós na busca por várias ações 

escolares que os alunos participam para desenvolver suas potencialidades. 

Ainda pode se afirmar que a psicopedagogia é prioritariamente identificada e 

compreendida como um trabalho que deve estar paralelo a psicanálise, pedagogia e a 

psicologia, em objetivo de resolver problemas no ambiente escolar, de origem do 

ambiente familiar, escolar, do meio social, econômico, cultural ou outros. 

A psicopedagogia trabalha e estuda a aprendizagem, o sujeito que 

aprende, aquilo que ele está apontando como a escola em seu conteúdo 

sociocultural. É uma área das Ciências Humanas que se dedica ao 

estudo dos processos de aprendizagem. Podemos hoje afirmar que a 

Psicopedagogia é um espaço transdisciplinar, pois se constitui a partir 

de uma nova compreensão acerca da complexidade dos processos de 

aprendizagem e, dentro desta perspectiva, das suas deficiências. 

(FABRICIO, 2000, p. 35). 
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Figura 1- Atuação do Psicopedagogo 

 
Fonte: https://www.google.com/Finstitutoneurosaber.com.br/atuacao-psicopedagogo- no-disturbio-de-aprendizagem. 

 

 
Figura 2 – O trabalho Psicopedagógico em clinica/ consultório 

 
Fonte: https://www.google.com/psicoenvolver.com.br/Fo-que-acontece-no-consultorio-psicopedagogico 

 

 

Figura 3 – Psicopedagogia Clínica e Institucional 

 
Fonte: https://www.google.com/Fanaclaudiagardinpsicopedagoga.wordpress.com 

 

https://www.google.com/Finstitutoneurosaber.com.br/atuacao-psicopedagogo-
https://www.google.com/psicoenvolver.com.br/Fo-que-acontece-no-consultorio-psicopedagogico
https://www.google.com/Fanaclaudiagardinpsicopedagoga.wordpress.com
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CONCLUSÃO 

As instituições escolares têm como ponto em comum os diversos problemas de 

aprendizagem, por isso faz-se necessário que todos os envolvidos neste processo sejam 

habilitados para suas funções e que entre a equipe tenha a participação de um 

psicopedagogo para atuar junto aos demais profissionais, nos problemas de 

aprendizagem, para que compreendam melhor a influência de fatores dentro e fora das  

escolas e como devem ser trabalhados de forma a reduzir as diversidades  de 

aprendizagens no dia a dia. 

Na área da educação muitas pesquisas são realizadas em busca da melhoria de 

aprendizagem, porém essas pesquisas ainda não são suficientes, principalmente sobre a 

importância do psicopedagogo como mediador entre as dificuldades e o aluno, tendo 

como objetivo principal o desempenho de um bom trabalho nas escolas, no combate a 

defasagem de aprendizagem.  

Os professores refletem sobre a aprendizagem dos alunos, levando em 

consideração o porquê esse aluno não consegue aprender, porém não identificam os 

fatores que interferem de forma, negativa, na aprendizagem e motivo que o leva ao 

fracasso do aluno, da escola e da família desse aluno. Enfim, por esta razão se faz tão 

necessário o trabalho de psicopedagogos, juntos aos profissionais da escola, com 

propósito de trabalhar com estratégias e intervenções psicopedagógicas em prol sucesso 

na aprendizagem, onde o aluno é o protagonista de sua aprendizagem em toda vida 

escolar. 

Há anos compreendia se que o trabalho psicopedagógico era apenas através de 

clínicas particulares, todavia esta ideia veio sofrendo alterações e as perspectivas também 

vêm mudando, em busca da redução nas dificuldades de aprendizagem nas escolas com 

Educação Especial e no final a redução dos altos índices de fracasso escolar.  

No ambiente escolar é fato, que por falta de conhecimento psicopedagógico, na 

maioria das vezes a equipe pedagógica desvalorizam os alunos com baixos rendimentos 

e aqueles que têm problemas cognitivos, físicos ou mentais, isso por não saberem então 

como trabalhar de forma eficaz. Por este motivo o papel do psicopedagogo na escola com 

Educação Especial é tão necessário, isso porque eles conhecem as habilidades necessárias 

para aprendizagem dos alunos, dentro das escolas e até mesmo no ambiente familiar. 
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As especificidades adequadas de um psicopedagogo têm claramente as funções 

definidas a seguir: identificar, garantir, restituir e impulsionar nas dificuldades de 

aprendizagem em todas as extensões do ensino. Este profissional tem aptidão para 

influenciar os alunos nos momentos de ensino aprendizagem, oferecendo oportunidades 

e novas metodologias pedagógicas com objetivo de valorizar, oferecer e auxiliar em todas 

as dificuldades de aprendizagem, propondo metodologias e técnicas para avançar no 

desempenho e o progresso da aprendizagem de cada aluno. 
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RESUMO: 

Este artigo pretende apresentar uma análise documental dos aspectos legais do 

atendimento educacional especializado aos alunos com altas habilidades ou superdotação, 

no período de 2001 a 2015. Trata-se do discurso produzido a partir das legislações 

vigentes, que somente com a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional em 1996 – Lei nº 9.393 de 20 de dezembro de 1996 – e com a aprovação do 

Plano Nacional de Educação em 2001, que este atendimento às pessoas com altas 

habilidades ou superdotação foi reconhecido legalmente. A educação dos alunos com 

altas habilidades ou superdotação está incluída na Educação Especial (conforme Leis de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional e Decreto nº 3298/99), que é uma modalidade 

de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino. No entanto, 

no Brasil ainda se encontram propostas isoladas para o atendimento desses alunos. Com 

esse objetivo, foi realizado um estudo investigativo com a finalidade de compreender os 

aspectos relacionados às altas habilidades/superdotação e a sua constituição histórica. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação. Atendimento educacional. Altas 

habilidades/superdotação. 

 

 

INTRODUÇÃO 

O presente artigo buscou conhecer os movimentos históricos e os contextos 

sociais que envolvem esse fenômeno, bem como as propostas e os atendimentos 

educacionais oferecidos a estes alunos. Para isso será necessário compreender a 

constituição sócio-histórica do que estamos considerando como altas 

habilidades/superdotação. O objetivo deste artigo é avançar no movimento e nos 

desdobramentos que envolvem os atendimentos aos alunos com altas habilidades ou 

superdotação.  
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Questões relativas ao tema de altas habilidades ou superdotação vêm mobilizando 

pesquisas em diversos países, fruto de fatores, tais como: reconhecimento das vantagens 

para o país que investe na educação de estudantes que se destacam por seu potencial 

superior e valorização da necessidade de um atendimento diferenciado àqueles que se 

sobressaem por suas habilidades e talentos. 

O objetivo comum nos estudos sobre altas habilidades ou superdotação tem sido 

o de propiciar o desenvolvimento do potencial destes alunos, visando que este 

conhecimento seja utilizado em favor das necessidades da sociedade, e, também, que não 

seja mobilizado para outros grupos que contrapõem as leis sociais e prejudicam a 

organização que favorece o capital. O sistema econômico atual exige cada vez mais das 

pessoas. Devido a velocidade com que o conhecimento passou a ser transmitido por meios 

eletrônicos, foi introduzida a necessidade de constante inovação, que compreende no 

domínio e a conquista de novas habilidades, desenvolvimento e aperfeiçoamento de 

talentos, junto com a urgência de agir e pensar com maior criatividade. 

Essa postura exige uma combinação de inteligências para resolvermos problemas 

e criarmos novos produtos necessários ao desenvolvimento de nossa cultura, que é 

baseada na acumulação de riqueza. O objetivo é manter o sistema para aqueles que detêm 

o domínio dos meios de produção e mantém a força do capital. Neste contexto, as pessoas 

consideradas inteligentes, criativas e com habilidades específicas (para utilizá-las no 

trabalho) são consideradas um bem para a nação, pois são exploradas em seus potenciais 

para produzir riqueza, conhecimento científico e, consequentemente, poder sobre outros 

povos. 

No Brasil, nos deparamos com outra realidade, as pessoas com altas habilidades 

ou superdotação, e a maioria dos alunos das escolas regulares de ensino, não encontram 

na escola um ambiente favorável para o desenvolvimento e aproveitamento de suas 

potencialidades (ALENCAR, 1999).  

 

A EDUCAÇÃO DE ALUNOS COM ALTAS HABILIDADES OU 

SUPERDOTAÇÃO NA POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 

Entendemos que para compreender a Educação Especial sob a perspectiva da 

educação inclusiva é preciso investigar a história da educação, considerando que o 
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atendimento à criança “normal” e à criança com deficiência é motivada pela organização 

social e o modo de organização da produção material.  No decorrer da história, o 

atendimento educacional aos alunos com deficiência, foi concebido por princípios que 

refletem diferentes paradigmas nas relações da sociedade com esse segmento 

populacional.  

A organização da Educação Especial esteve, ao longo de sua história, determinada 

por um critério básico: a definição de um grupo de sujeitos que, por diversas razões, não 

corresponde à expectativa de normalidade ditada pelos padrões sociais vigentes. Dessa 

forma, no decorrer da história a Educação Especial se constituiu em uma área da educação 

destinada a apresentar respostas educativas a alunos que, não apresentariam 

possibilidades de aprendizagem no coletivo das classes comuns.  

No Brasil, a atenção às pessoas com altas habilidades existe desde 1929, quando 

a psicóloga e educadora Helena Antipoff, de origem russa, chega ao Brasil a convite do 

governo do estado de Minas Gerais, para participar da implantação da reforma de ensino 

conhecida como Reforma Francisco Campos-Mário Casassanta. Antipoff chama a 

atenção para a importância de desenvolver estratégias para atender esta população. 

(DELOU, 1998) 

A LDBEN nº 5692 de 1971 trata dos alunos com deficiências, e pela primeira vez 

contempla os alunos com altas habilidades/superdotação de modo explícito. O 

atendimento destinado a esse público é tratado de modo aligeirado indicando apenas um 

tratamento especial a ser regulamentado pelos Conselhos de Educação: “Os alunos que 

apresentem deficiências físicas ou mentais, os que se encontrem em atraso considerável 

quanto à idade regular de matrícula e os superdotados deverão receber tratamento 

especial, de acordo com as normas fixadas pelos competentes Conselhos de Educação” 

(BRASIL, 1971, p. 3).  

Saviani (2006, p. 126) destaca a legitimação do tecnicismo na LDBEN 5692/1971, 

afirmando que esta lei “completa o ciclo das reformas educacionais destinadas a ajustar 

a educação brasileira à ruptura política perpetrada pelo golpe militar de 64”, com o 

objetivo de manter a ordem socioeconômica. 

Dessa maneira, a LDBEN nº 5692/1971 e o parecer 848/72 viabilizaram a 

ampliação dos serviços da Educação Especial na década de 1970, com a criação de 
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classes, escolas especiais e Serviços de Educação Especial em todas as Secretarias 

Estaduais de Educação. No entanto, de acordo com Jannuzzi (2006), a expansão desses 

serviços não foi suficiente para atender esse público, a organização social não 

possibilitava transformações significativas, o que imperava era o gozo dos direitos para 

uma pequena parcela da população, os mais favorecidos. 

Em 1973, foi criado o Centro Nacional de Educação Especial (CENESP), com 

“finalidade de promover, em todo o território nacional, a expansão e melhoria do 

atendimento aos excepcionais” (BRASIL, 1973, p. 1). Este órgão normativo, vinculado 

ao MEC, foi criado com a promessa de desenvolver políticas de atendimento em todo o 

país e organizar os serviços oferecidos. Quanto aos fatores internos fica destacado a 

criação de associações filantrópicas que se agremiavam em federações, clínicas e serviços 

particulares de atendimento, campanhas, serviços e a organização dos próprios alunos 

com deficiência em prol de sua causa. Estas ações possibilitaram a criação deste órgão 

normativo (CENESP) para viabilizar políticas mais efetivas de atendimento em todo o 

país. 

Uma das ações das diretrizes básicas de ação desenvolvidas pelo CENESP 

(BRASIL, 1974) é a introdução dos trabalhos relacionados a altas 

habilidades/superdotação nas ações do Poder Público. Para Bueno (1993, p. 106), a 

inclusão desses sujeitos em um contexto de precariedade do ensino púbico: 

[...] respondeu muito mais ao processo de elitização do ensino, na 

medida em que pregava a retirada do meio escolar comum daquelas 

crianças consideradas intelectualmente superiores e que, ‘por 

coincidência’, eram oriundas, na esmagadora maioria, dos extratos 

sociais superiores.  

O que está posto na legislação suprema do Brasil, traz implicações para a 

organização do ensino deste público. Por trás da igualdade dos direitos, a Educação 

Especial oculta a função fundamental que exerceu e tem exercido: a segregação e 

exclusão educacional por meio da privatização, assistencialismo e manutenção da ordem 

social e econômica, práticas arraigadas na sua história. A reorganização do capital a partir 

da década de 1990, traz a necessidade de mudança do paradigma da integração para a 

inclusão e as transformações provocadas na organização da Educação Especial. 

Desta forma, o movimento de inclusão traz como premissa básica, propiciar a 

Educação para todos, uma vez que, o direito do aluno com necessidades educacionais 
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especiais e de todos os cidadãos à educação é um direito constitucional, garantido pela 

Constituição Federal de 1988. No entanto, sabemos que a realidade desse processo 

inclusivo ainda é bem diferente do que se propõe na legislação e requer ainda muitas 

discussões relativas ao tema. O que podemos perceber é que numa comparação entre a 

legislação e a realidade educacional. 

Somente com a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em 

1996 – Lei nº 9.393 de 20 de dezembro de 1996 – e com a aprovação do Plano Nacional 

de Educação em 2001, o atendimento às pessoas com altas habilidades/superdotação foi 

reconhecido legalmente.  

A educação dos sujeitos com altas habilidades/superdotação é incluída na 

Educação Especial (conforme Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e Decreto 

nº 3298/99), que é uma modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na 

rede regular de ensino, e que durante sua trajetória histórica preocupou-se com uma 

população que não encontrava respostas educativas no sistema convencional de ensino. 

No entanto, no Brasil ainda se encontram propostas isoladas para o atendimento desses 

alunos. 

 

O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 

No ano de 2007, uma portaria normativa de 24 de abril, dispõe sobre a criação do 

"Programa de Implantação de Salas de Recursos Multifuncionais”, considerando o art. 61 

do Decreto nº 5.296/2004, que define como ajudas técnicas os produtos, instrumentos, 

equipamentos ou tecnologia adaptados ou especialmente projetados para melhorar a 

funcionalidade da pessoa portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.  

 Fruto da Resolução CNE/CEB Nº 2/2001, o atendimento educacional 

especializado constituiu-se em estratégia pedagógica da escola para oferecer respostas às 

necessidades educacionais especiais dos alunos, favorecendo o seu acesso ao currículo, 

por isso instituiu criar o Programa de Implantação de Salas de Recursos Multifuncionais 

com o objetivo de apoiar os sistemas públicos de ensino na organização e oferta do 

atendimento educacional especializado e contribuir para o fortalecimento do processo de 

inclusão educacional nas classes comuns de ensino. Estas salas são espaços organizados 



 

191 

 

com equipamentos de informática, ajudas técnicas, materiais pedagógicos e mobiliários 

adaptados, para atendimento às necessidades educacionais especiais dos alunos.  

Conforme o Art. 2º deste documento, ficou designado às Secretarias de Educação 

Especial desenvolver o Programa. Os recursos para a implementação das ações previstas 

nesta Portaria ocorreriam por conta de dotações consignadas anualmente ao Ministério 

da Educação. O Documento Orientador do Programa Implantação de Salas de Recursos 

Multifuncionais objetivou informar os sistemas de ensino sobre as ações do Programa, 

instituído pelo Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização, Diversidade e Inclusão/SECADI, para apoiar a organização e oferta do 

atendimento educacional especializado – AEE aos estudantes com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, matriculados 

no ensino regular.  

Para isso, foi previsto a implantação das Salas de Recursos Multifuncionais nas 

escolas comuns da rede pública de ensino, com o intuito de atender a necessidade 

histórica da educação brasileira de promover as condições de acesso, participação e 

aprendizagem dos estudantes público alvo da educação especial no ensino regular, 

possibilitando a oferta do atendimento educacional especializado de forma complementar 

ou suplementar à escolarização.  

  No contexto das políticas públicas para o desenvolvimento inclusivo da escola, 

está inserido a organização das salas de recursos multifuncionais, com a disponibilização 

de recursos e de apoio pedagógico para o atendimento às especificidades educacionais 

dos estudantes público alvo da educação especial matriculados no ensino regular. Esta 

nova organização está fundamentada nos marcos legais e princípios pedagógicos, da 

igualdade de condições de acesso à participação em um sistema educacional inclusivo. A 

Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (MEC, 

2008) define a Educação Especial como modalidade de ensino transversal a todos os 

níveis, etapas e modalidades, que disponibiliza recursos e serviços e o atendimento 

educacional especializado, complementar ou suplementar, aos estudantes com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação no 

ensino regular.  
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No ano de 2008, o Decreto nº 6.571 institui no âmbito do FUNDEB, o duplo 

cômputo da matrícula dos estudantes público alvo da educação especial, uma em classe 

comum da rede pública de ensino e outra no atendimento educacional especializado 

(AEE). De acordo com a definição do Decreto n° 7611/2011, que incorporou o Decreto 

acima referido, as salas de recursos multifuncionais seriam ambientes dotados de 

equipamentos, mobiliários e materiais didáticos e pedagógicos para a oferta do 

atendimento educacional especializado.  

O Conselho Nacional de Educação, por meio da Resolução CNE/CEB nº 4/2009, 

estabeleceu as Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na 

Educação Básica, definindo que, segundo o Art. 5º: 

O AEE é realizado, prioritariamente, nas salas de recursos 

multifuncionais da própria escola ou em outra de ensino regular, no 

turno inverso da escolarização, não sendo substitutivo às classes 

comuns, podendo ser realizado, em centro de atendimento educacional 

especializado de instituição especializada da rede pública ou de 

instituição especializada comunitárias, confessionais ou filantrópicas 

sem fins lucrativos, conveniadas com a secretaria de educação ou órgão 

equivalente dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios. 

A escola deveria cumprir sua função social, construindo uma proposta pedagógica 

capaz de valorizar as diferenças, com a oferta da escolarização nas classes comuns do 

ensino regular e do atendimento as necessidades educacionais específicas dos seus 

estudantes. Essa concepção está expressa nas Diretrizes Nacionais da Educação Básica, 

instituídas pela Resolução CNE/CEB nº 4/2010, conforme disposto no seu Parágrafo 1ºdo 

Art. 29:  

Os sistemas de ensino devem matricular os estudantes com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação nas classes comuns do ensino regular e no 

atendimento educacional especializado (AEE), complementar ou 

suplementar à escolarização ofertado em sala de recursos 

multifuncionais ou em centros de AEE da rede pública ou de 

instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins 

lucrativos.  

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 

traz como objetivos não só a oferta do atendimento educacional especializado, mas 

também a formação dos professores, a participação da família e da comunidade e a 

articulação intersetorial das políticas públicas, para a garantia do acesso dos estudantes 
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com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação, no ensino regular.  

Conforme dispõe a Resolução CNE/CEB nº 4/2009, art. 10º, o Projeto Político 

Pedagógico - PPP da escola de ensino regular deve institucionalizar a oferta do AEE, 

prevendo na sua organização:  

I - Sala de recursos multifuncionais: espaço físico, mobiliários, 

materiais didáticos, recursos pedagógicos e de acessibilidade e 

equipamentos específicos;  

II - Matrícula no AEE de estudantes matriculados no ensino regular da 

própria escola ou de outra escola;  

III - Cronograma de atendimento aos estudantes;  

IV - Plano do AEE: identificação das necessidades educacionais 

específicas dos estudantes, definição dos recursos necessários e das 

atividades a serem desenvolvidas;  

V - Professores para o exercício do AEE; 

Considerando as diretrizes do atendimento na Sala de Recurso Multifuncional 

(BRASIL, 2009), o atendimento em contraturno e a garantia de serviços e apoios que 

contribua para formação acadêmica nas classes comuns do ensino regular é possível 

pensar nas funções plurais para o atendimento às especificidades dos alunos atendidos 

neste serviço, para isso a Sala de Recurso Multifuncional pode contar com o trabalho de 

mais de um professor especializado. Esse serviço deve promover a complementação ou 

suplementação curricular com articulação entre a proposta pedagógica do ensino comum 

e o atendimento educacional especializado. 

É preciso considerar que o processo de inclusão deve estar articulado com a 

formação continuada de professores engajados na luta pela diminuição gradativa da 

exclusão escolar de seus alunos por meio da aquisição de conhecimentos teóricos e 

práticos necessários para o desenvolvimento dos seus educandos atendidos no AEE e na 

sala comum.  

 

CONSIDERAÇÕES  

A educação inclusiva nos dias atuais com base em seus princípios e pressupostos 

tem papel importante na vida das pessoas, a escola e o que ela ensina devem contribuir 

para transformá-las. A cultura não cria nada, apenas modifica as habilidades naturais em 
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concordância com os objetivos do homem, assim as reservas naturais da criança com altas 

habilidades/superdotação, constituem-se formas culturais de comportamento. 

Por isso, a escola precisa fornecer condições adequadas aos seus alunos para que 

cada criança com altas habilidades e também todos os alunos, de uma forma geral, tenham 

acesso, autonomia e segurança para percorrer o processo de ensino-aprendizagem.  

Neste contexto, incluir possibilita a manutenção e o fortalecimento do sistema, 

além de amenizar as tensões sociais. No mesmo sentido, é essencial lutar pelo acesso ao 

conhecimento científico a todos os alunos.  

Entendemos que há profunda necessidade e urgência em se buscar a compreensão, 

o entendimento e formas reais de viabilização para a inclusão, que vão além do respaldo 

legal. Há que se buscar mudanças de diversas naturezas, nos diversos segmentos da 

sociedade, sendo a escola um dos segmentos com papel relevante no processo de inclusão. 
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CAPÍTULO XV 

ATUAÇÃO DO ESPECIALISTA EM ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL EM 

TEMPOS DE PANDEMIA 
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RESUMO: 

O presente artigo aborda o contexto pandêmico da doença COVID-19 instaurado no 

Brasil e a atuação dos especialistas em orientação educacional, que exercem suas funções 

na educação básica no município de Itajaí-SC. A investigação de cunho qualitativo 

exploratório, englobou a pesquisa bibliográfica e análise de documentos divulgados nas 

mídias oficiais do município ou vinculação interna, mas de caráter e interesse público. 

Buscou refletir sobre os impactos do distanciamento social na rotina de trabalho dos 

orientadores educacionais e interpela sobre a prática emergente desses profissionais na 

mediação das relações pedagógicas inerentes ao ensino remoto. 

PALAVRAS-CHAVE: Pandemia. Orientação educacional. Ensino remoto. Educação 

básica. 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

O campo de produções acadêmicas no formato de artigos, teses e dissertações é 

vasto, existem publicações sobre diversas temáticas, embora que algumas áreas 

despertem mais interesse dos pesquisadores do que outras. Para elaborar este trabalho, foi 

realizado um levantamento no Portal de Periódicos e no Catálogo de Teses e Dissertações, 

ambos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 

Como descritor de busca foi utilizado o termo orientação educacional e como filtro o 

período de publicação entre 2015 e 2020. Dentro desse recorte temporal foram 

encontrados 5 artigos, 11 dissertações e 1 tese que de fato abordavam essa categoria como 

foco de pesquisa principal ou secundário. A quantidade ínfima de publicações acerca da 

atuação dos orientadores educacionais  em diferentes contextos, níveis e modalidades de 

ensino, demonstram que ainda se tem muito a avançar neste campo e há lacunas a serem 

exploradas, essa constatação por si só, justifica a relevância social e científica desse 
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artigo, que poderá contribuir com a reflexão a respeito das práticas emergentes na atuação 

dos especialistas em orientação educacional em virtude desse contexto de pandemia que 

estamos vivenciando.   

Esse trabalho teve como foco estabelecer reflexão sobre como ocorre atualmente  

o desenvolvimento das funções de orientação educacional no município de Itajaí-SC 

mediante as orientações e procedimentos metodológicos para o desenvolvimento das 

aulas não presenciais (ITAJAÍ, 2020a) em atendimento a  Resolução nº002, de 3 abril de 

2020, do Conselho Municipal de Educação de Itajaí – COMED, que trata dos critérios 

para reposição de aulas de forma a totalizar as 800 horas letivas prevista para  de 2020, 

no âmbito do Sistema Municipal de Ensino de Itajaí (ITAJAÍ, 2020a). 

O artigo está organizado em tópicos. O primeiro expõe brevemente como a 

profissão de orientação educacional se estabeleceu no Brasil, o segundo aborda a 

“transição” do ensino presencial para o remoto e no terceiro realiza-se uma reflexão sobre 

as práticas que vêm sendo desenvolvidas pelos especialistas em orientação educacional 

no município de Itajaí -SC mediante o ensino não presencial. 

 

A ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL: UM OLHAR PARA LEGISLAÇÃO   

A dinâmica de atuação do orientador educacional está entrelaçada com a maneira 

que a profissão foi esculpida sócio historicamente, norteada pela fundamentação teórica 

que trata das suas práticas pedagógicas, e ainda, relacionada com aspectos legais que 

definem suas funções e atribuições.   

O estabelecimento da profissão de orientação educacional, perpassou momentos 

históricos importantes, para os autores Giacaglia e Penteado (2011) a orientação 

educacional surgiu formalmente e passou a atuar no ambiente escolar, principalmente em 

virtude da Revolução Industrial. A Revolução Industrial que ocorreu no final do século 

XVIII início do século XIV, forjou transformações no mundo trabalho e a necessidade de 

capacitar a mão de obra para atender a demanda das fábricas, por um longo tempo a escola 

serviu como instituição de preparação dos indivíduos para atuarem no mercado de 

trabalho. Nesse período a orientação educacional, estava voltada a descobrir e incentivar 

as aptidões dos alunos, era denominada de orientação profissional e vocacional 

(GARCIA, 1990). 
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A orientação educacional teve o exercício da profissional regulamentada por meio 

da Lei nº 5. 5564 de 21 de dezembro de 1968 que sofreu alterações dadas pelo Decreto nº 

72.846 de 26 de setembro de 1973. Dentre as principais atividades prescritas no Decreto 

Grinspun (2010) destacou: a determinação que o serviço de orientação educacional fosse 

implementado nas escolas e que o orientador educacional então coordenasse os processos 

de orientação vocacional;  sistematizasse o levantamento de dados referentes aos alunos; 

realizasse assessoramento aos professores quanto a informações relativas aos alunos; 

encaminhasse quando necessário os alunos para atendimentos com outros profissionais 

especialistas que pudessem contribuir com o processo de aprendizado dos alunos,  e 

ainda, que fizesse acompanhamento dos estágios emitindo quando necessário parecer 

relacionados à orientação educacional. 

Após um breve salto na história, na década de 90 com a promulgação da Lei nº 9. 

934, de 20 de dezembro de 1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), a 

orientação educacional aparece novamente no âmbito legal, porém o texto da Lei limita-

se a mencionar o profissional de orientação educacional como cargo técnico e a elencar 

quais as exigências quanto a formação acadêmica para atuar como orientador 

educacional. A breve menção desse profissional na principal Lei da área da educação, 

abre de certa forma lacunas para o enfraquecimento dessa categoria e diminuição do seu 

espaço de atuação no mercado de trabalho (GIACAGLIA; PENTEADO, 2011). 

A orientação educacional no seu processo de constituição legal, conforme 

brevemente abordado nesse tópico, passou por diversas transformações ao longo da 

história e ainda hoje muitas são as inquientações que rodeiam a prática profissional nas 

unidades de ensino desse país, ou melhor, nas instituições em que a categoria ainda atua, 

pois em vários municípios o cargo de orientador educacional foi substituído por 

coordenadores pedagógicos ou técnico em assuntos educacionais.  

 

ALGUMAS MUDANÇAS: “TRANSIÇÃO” DO ENSINO PRESENCIAL PARA O 

REMOTO 

Em acato a Portaria nº 343 emitida pelo MEC as atividades educativas presenciais 

foram suspensas no Brasil no dia 18 de março, objetivando diminuir a disseminação da 

doença Covid-19. A rotina dos orientadores educacionais passou por diversas alterações 
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que assim como os professores, foram surpreendidos e sujeitados desafiados a dar 

continuidade no seu trabalho de forma remota.  

Diante da pandemia e das recomendações de isolamento social, a “transição” do 

ensino presencial para o ensino remoto ocorreu instantaneamente, sem que antes os 

profissionais da educação tivessem tido capacitação específica para atuar frente nova 

demanda de ensino que estava emergindo. Embora as Tecnologias Digitais de Informação 

e Comunicação (TDICs), façam parte do nosso cotidiano e nas últimas décadas tenham 

conquistado espaço de destaque na mediação das relações sociais, englobando diferentes 

dimensões da vida humana: trabalho, lazer, estudos, entre outras. Utilizar-se unicamente 

das TDICs para desenvolver a prática pedagógica é sem dúvida um grande desafio. 

Promover a formação dos estudantes de maneira efetiva, por meios dos ambientes 

de aprendizagem remotos, englobando e interagindo com as TDICs, não fazia parte da 

dinâmica de trabalho de muitos profissionais da educação, que vinham desenvolvendo 

em suas salas de aulas presenciais um ensino mais tradicional, menos engajando com os 

recursos tecnológicos.  Num formato de educação que muita vez se aproxima da 

concepção de “educação bancária” mais focado no professor, na exposição dos conteúdos 

(FREIRE, 2005). No contexto pandêmico não é viável promover uma educação estática, 

pois a sala de aula virtual é mais dinâmica, mais desafiadora, mais democrática e requer 

novas práticas de atuação que sejam interativas e ativas. Que façam com que os alunos se 

sintam motivados em dedicar uma parte de seu tempo as atividades escolares.  

No Brasil ainda há um abismo social muito grande e a situação pandêmica serviu 

para trazer novamente à tona as mazelas que assolam grande parte da sociedade brasileira, 

que vivenciam diariamente as desigualdades econômicas, políticas, culturais, entre tantas 

outras. Além da crise sanitária exposta pela disseminação no vírus Covid-19, os aspectos 

econômicos também emergiram. Ao comparar o terceiro trimestre de 2019 ao mesmo 

período em 2020 (julho a setembro) houve elevação de desemprego estimada em 12,6%, 

o que significativa para o país uma adição de um milhão, quinhentos e setenta e sete mil 

pessoas desocupadas segundos os dados divulgados pela PNAD-C – Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios Contínua (BRASIL, 2020). 

Outro aspecto relevante, evidenciado no ano de 2019 pela PNAD-C que refletiu a 

desigualdade social em que parcela significativa dos brasileiros se encontram é o acesso 
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a internet, que se tornou um requisito em 2020 para o desenvolvimento e participação no 

ensino remoto, adotado em diversas cidades brasileiras, como forma dar continuidade ao 

ano letivo. É válido ressaltar que em 2019, 83,8% dos domicílios urbanos brasileiros 

possuíam acesso à internet, sendo que esse acesso não diferenciava o tipo de aparelho 

eletrônico que estava sendo utilizado para o acesso. A renda per capita dos domicílios 

que utilizavam a internet (R$1. 769,00) era quase o dobro do rendimento dos que não 

tinham acesso a rede (R$ 940,00). Esse percentual de acesso a rede de internet cai 

significativamente se levarmos em consideração apenas os domicílios que acessavam a 

internet por meio de microcomputadores, laptop, notebook ou netbook, o que representa 

apenas 48,1% dos domicílios brasileiros (BRASIL, 2019).  

A pesquisa da PNAD-C (BRASIL, 2019) demonstrou que grande parte dos lares 

dos alunos brasileiros, infelizmente não tem acesso a internet de qualidade e os aparelhos 

tecnológicos necessários para a participação no ensino remoto em 2020. Outro aspecto 

importante relacionado as tecnologias foi levantado por umas das pesquisas do Instituto 

Península, realizada com mais de 7.000 professores em diferentes regiões do país, em que 

83,4% dos professores que participaram da pesquisa após seis semanas efetivas de 

trabalho remoto, declararam se sentirem despreparados para o ensino não presencial.  

Esses dados além de mostrarem as problemáticas sociais, ainda escancaram o 

desmazelo do Estado quanto a elaboração de Políticas Públicas de Formação e de 

Financiamento em caráter emergencial, que realmente viessem preparar os profissionais 

da educação básica nas suas etapas e modalidades, para atuarem no ensino remoto com 

domínio das tecnologias. Garantindo também o acesso aos meios tecnológicos 

necessários (notebook, computador, tablet, internet de qualidade, etc.) para o 

desenvolvimento do seu trabalho, tanto para os docentes quanto para os cargos técnicos 

administrativos envolvidos no processo pedagógico. Ou seja, no início do ensino remoto 

algumas práticas até a devida transição das aulas presenciais para o ensino não presencial, 

ocorreram em caráter de “experimento” o que demonstrou também a capacidade dos 

profissionais da educação em se adaptar e articular suas práticas a fim de atender novas 

demandas, mesmo que de forma urgente e precária forjando práticas emergentes de 

atuação. 
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ENSINO REMOTO E O USO DAS TECNOLOGIAS 

Para desenvolver o ensino remoto o município de Itajaí utiliza essencialmente 

duas plataformas: o portal do estudante e o Classroom, ferramenta do Google. No portal 

do estudante, os alunos matriculados no município têm acesso com direcionamento 

rápido ao Classroom e a outros projetos da rede. Também está fixado no portal 

informações a respeito da transmissão de aulas, que ocorrem duas vezes por semana, por 

meio de um canal de televisão local e sua página no facebook de forma simultânea. Já no 

Classroom, os professores postam diariamente vídeos explicativos, material de apoio, 

atividades e desenvolvem uma infinidade de ações utilizando outras ferramentas 

disponíveis na Plataforma Google, como por exemplo: chamadas de vídeos, reuniões pelo 

Google Meet, aplicação de questionários, quizzes pelo Google Forms, e etc.  Para atender 

os alunos que não possuem acesso a internet ou aparelhos eletrônicos necessários para 

acessar a Plataforma Google Classroom, as escolas viabilizam as atividades no formato 

impresso, que podem ser retiradas semanalmente. 

Dentro dessa dinâmica uma das principais tarefas do orientador educacional, 

consiste no levantamento sistemático dos alunos que não retiram e devolvem na escola 

as atividades impressas com regularidade, ou aqueles que não estão fazendo e postando 

com pontualidade as atividades disponíveis na Plataforma Google Classroom. Cabe então 

a esse profissional a incumbência de realizar contatos com as famílias, objetivando 

esclarecer, estimular e “[...] desenvolver atitudes favoráveis à participação dos pais na 

tarefa educativa, apontando sua importância no processo de aprendizado do educando, 

conscientizando-os quanto a seu dever de acompanhar a participação e o rendimento 

escolar de seu filho” (ITAJAÍ, 2020a, p.5). 

Na busca e contato com os alunos e seus responsáveis é realizado um trabalho de 

acolhimento com as famílias, sondagem das causas e motivações que estão interferido no 

processo e impedindo os alunos de cumprirem com suas obrigações escolares. Todo esse 

trabalho exige muita sensibilidade e empatia por parte do orientador educacional, uma 

vez que grande parte das famílias dos alunos que estão sendo negligentes com suas 

obrigações escolares, são famílias que estão passando por momentos difíceis de 

vulnerabilidades emocionais e econômicas.  
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Como estratégias de comunicação entre orientadores educacionais, professores, 

alunos e famílias, foi adotado principalmente a realização de ligações telefônicas, envio 

de mensagens de textos e áudios pelo aplicativo WhatsApp, ou ainda, recados pelo mural 

da Plataforma Google Classroom. Conforme o que prevê o documento orientações e 

procedimentos metodológicos para o desenvolvimento das aulas não presenciais 

(ITAJAÍ, 2020a), assim como os professores, o orientador educacional que não dispuser 

em sua residência dos recursos necessários para estabelecer contato com a comunidade 

escolar “[...] poderá ir na unidade de ensino nos dias e horários de distribuição de material 

impresso [...] (ITAJAÍ, 2020a, p.2), para utilizar os equipamentos eletrônicos e/ou 

internet. 

Essa nova prática de atuação e de contato remoto foi estabelecida de forma urgente 

como resposta a nova demanda que se apresentou devido a pandemia. O maior desafio ao 

estabelecer comunicação com a família, está relacionado com a abordagem que o 

profissional irá realizar, visto que o diálogo a distância, requer muito mais exatidão e 

sensibilidade na escolha das palavras, de modo que não tenham ambiguidades e não sejam 

mal interpretadas pelas famílias, que como já mencionado, podem estar passando por 

situações difíceis e receber de forma negativa ou invasiva o contato desses profissionais. 

Assim como ocorreu com os professores, os especialistas em orientação 

educacional, também não tiveram tempo de se preparar para “transição instantânea” do 

presencial para o remoto, o trabalho em homo office passou a fazer parte do cotidiano e 

as atribuições que eram desenvolvidas no presencial foram “ajustadas” para o virtual. 

Esses “ajustes” exigiram perspicácia e resiliência por parte dos profissionais da educação 

no desenvolvimento das suas funções, a fim de estarem em consonância com as 

orientações e procedimentos metodológicos para o desenvolvimento das aulas não 

presenciais (ITAJAÍ, 2020a) e contribuírem efetivamente com o processo formativo dos 

alunos nesse período tão conturbado. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do contexto pandêmico, das ações e atribuições previstas no documento 

orientações e procedimentos metodológicos para o desenvolvimento das aulas não 

presenciais (ITAJAÍ, 2020a), que serviu como norteador para que os orientadores 
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educacionais desenvolvessem sua prática emergente de atuação. Pode-se inferir que as 

informações contidas no documento foram insipientes, os profissionais orientadores 

educacionais, assim como os professores, necessitavam uma formação em caráter de 

urgência, mediante o novo formato de ensino que foi “imposto” pela pandemia, antes do 

início das atividades remotas.  

Ao longo do processo, após as práticas já terem sido iniciadas pelos profissionais 

na educação, houve efetivamente a organização por parte do município em fornecer 

formações para os profissionais no formato de lives e palestras, que ocorreram por meio 

do Canal You Tube. Também ocorreram pelo Google Meet encontros com as gestoras das 

unidades de ensino, para alinhamento das atribuições de cada profissional durante o 

período de ensino remoto. Os temas das formações englobaram o uso das tecnologias 

como ferramentas pedagógicas, gerenciamento das emoções, autocuidado, acolhimento 

durante a pandemia e no retorno as aulas presencias, entre outros assuntos pertinentes. 

Foram também disponibilizados via WhatsApp vídeos informativos com “passo a passo” 

de como postar atividades, disponibilizar links/vídeos no Classroom e como explorar 

outras ferramentas do Google. Essa mobilização por parte do município e da secretaria 

municipal de educação contribuiu para que os profissionais da educação do município no 

decorrer do desenvolvimento do ensino remoto, fossem se adaptando ao novo contexto e 

aos desafios diários relacionados ao fazer pedagógico diante de um contexto 

extremamente desafiador. 
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CAPÍTULO XVI 

CINEMA NA ESCOLA: AS POSSIBILIDADES DA SÉTIMA ARTE NO 

ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA 

Francisco Augusto Cruz de Araújo37; Jailma Keila Santos Martins38; 

Jailton de Sousa Xavier39; Marlice Lígia Santos Martins Temóteo40. 
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RESUMO: 

O cinema é amplamente conhecido tanto no mundo acadêmico quanto nos círculos sociais 

populares como a sétima arte, por ser aquela capaz de reunir em uma única produção as 

artes sonoras, cênicas, a pintura, as cores, a escultura, o teatro, a literatura e todas as outras 

expressões artísticas humanas. O ambiente escolar tem se transformado a cada dia e 

impulsionado pelas revoluções tecnológicas vividas nas últimas décadas, trazido o 

cinema como recurso midiático complementar aos conteúdos curriculares e temas que 

circulam no espaço escolar (BRASIL, 2013). A violência/bullying é a categoria que 

elegemos neste estudo e temos o objetivo de demonstrar e refletir caminhos para os usos 

do cinema no enfrentamento às principais expressões da violência na escola. Por meio de 

um levantamento bibliográfico, elencamos e refletimos acerca de experiências e 

possibilidades de usos do cinema dentro e fora da sala de aula. Evidenciamos, portanto, 

que a revolução científica e tecnológica já faz parte da vida da maioria dos jovens e 

adultos estudantes brasileiros, ainda tendo o acesso fácil à televisão e produções 

ficcionais como referências para a construção de suas realidades. Estas são, conforme 

demonstramos neste artigo, oportunidades que podem enfrentar criticamente a violência 

e outros problemas trazidos e gerados no ambiente escolar.  

PALAVRAS-CHAVE: Cinema. Violência na escola. Mídia. Tecnologia. 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

O ambiente escolar é referência direta na vida do aluno brasileiro, uma vez que, a 

Lei 12.796/2013 estabelece que a educação básica é obrigatória e gratuita para os alunos 

dos 4 aos 17 anos, nas redes estaduais, municipais e federal. A educação brasileira 
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organizada da seguinte forma: pré-escola; ensino fundamental; e ensino médio. Com isso, 

o educando passará em média 14 anos de sua vida no ambiente escolar (BRASIL, 2013). 

Para Porfírio (2020) a vivência escolar desperta diversos sentimentos, dentre eles, 

a amizade, o companheirismo e a solidariedade. Além disso, a escola é um ambiente de 

circulação de pessoas, ideias e pensamentos distintos, sendo inevitável portanto, ser um 

lugar de conflitos. 

Dentre os conflitos mais significativos presentes no ambiente escolar, a violência 

física e simbólica intencional e repetida é aquela mais desafiadora à comunidade 

acadêmica. O Bullying, expressão colhida da língua inglesa, significa “valentão” ou 

“brigão” (tradução livre), e tem sido utilizada para definir as situações de opressão e 

violência vividas dentro dos espaços institucionais (escolas, trabalho, política etc.) dentro 

de uma relação desigual de poder. Comumente o bullying no ambiente escolar é expresso 

contra pessoas com alguma característica física, emocional ou cultural distinta do grupo 

padrão.  

A consequência da violência no ambiente escolar é o isolamento social, a queda 

do desempenho de aprendizagem, depressão, síndrome do pânico e outros transtornos 

mentais que repercutem a curto, médio e longo prazo. 

Neste sentido, procuramos identificar como o uso de ferramentas midiáticas 

podem provocar a discussão sobre o tema da violência interpessoal no ambiente escolar 

e reduzir os efeitos negativos na vida de quem está em sofrimento. 

Desta forma, procurou-se identificar como o uso das mídias pode influenciar para 

amenizar os efeitos da violência no ambiente escolar. O uso de recursos audiovisuais têm 

se mostrado um excelente recurso didático para o enfrentamento ao problema da violência 

nos espaços escolares. A mídia audiovisual permite ao educador instigar nos alunos 

reflexões sobre temáticas polêmicas, abordando-as de forma recreativa e informal para 

que compreendam e reflitam sobre suas ações por menores que sejam, impactando assim 

de forma positiva na mudança da cultura.  

Esta pesquisa tem o objetivo de refletir acerca da inserção do uso das mídias 

audiovisuais no ambiente escolar; em especial o uso de recursos cinematográficos que 

provoquem nos alunos a autocrítica e reconhecimento dos tipos de violência no ambiente 

escolar. 
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Em nossa trajetória de pesquisa, realizamos um levantamento bibliográfico que 

seja capaz de oferecer compreensão sobre as potencialidades do uso de filmes e 

documentário em sala de aula e quais as mudanças culturais possíveis que estes recursos 

podem provocar entre os alunos. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

INSERÇÃO DAS MÍDIAS E DO CINEMA NO AMBIENTE ESCOLAR 

A utilização de mídias no ambiente escolar é uma estratégia que a cada dia ganha 

mais espaço. Apesar de encontrar resistência nos modelos escolares conservadores, o uso 

de recursos midiáticos como jornais, televisão, softwares, jogos, cinema e aplicativos de 

dispositivos móveis têm crescido com o tempo. 

Segundo Johnson (1997, p. 45), mídias são “meios técnicos e organizacionais 

complexos que incluem tipicamente televisão, rádio, cinema, jornais, livros e revistas”, e 

que operam na transmissão e circulação de informações, afetando de forma direta ou 

indireta os envolvidos na troca. 

Com o avanço tecnológico vivido nas primeiras décadas do século XXI, a escola 

foi impelida a acolher a utilização de recursos tecnológicos, que contribuem tanto com a 

afirmação da aprendizagem quanto com a descoberta de novos caminhos para a prática 

educativa. A educação nos dias de hoje não pode isentar-se frente aos recursos 

tecnológicos e midiáticos que constituem, inclusive, a construção social e individual da 

realidade dos sujeitos envolvidos na dinâmica escolar, e em especial, os alunos. 

O uso de mídias em sala de aula pode auxiliar na interação social, além de 

propiciar uma análise acerca dos anseios e desejos dos estudantes, sendo inclusive parte 

significativa das referências e fontes de informação de milhões de pessoa por todo o 

mundo.  

Grande parte dos alunos brasileiros têm acesso a televisão e transitam com relativa 

facilidade no universo televisivo marcado pela presença de telenovelas, jornais policiais, 

programas de humor, esporte e religião. Já o acesso ao cinema no Brasil ainda é muito 

restrito. Segundo o Sistema de Informações e Indicadores Culturais do IBGE (2019),  
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O acesso aos cinemas ainda é restrito para grande parte da população 

brasileira. Em 2018, 39,9% das pessoas moravam em municípios sem, 

ao menos, um cinema. A falta de acesso potencial a esse e a outros 

equipamentos culturais, como museus e teatros, varia por sexo, cor ou 

raça, grupo de idade e nível de instrução (p. 39). 

Conforme a Lei n° 13.006, de 26 de junho de 2014, “a exibição de filmes de 

produção nacional constituirá componente curricular complementar integrado à proposta 

pedagógica da escola, sendo a sua exibição obrigatória por, no mínimo, 2 (duas) horas 

mensais” (BRASIL, s/p, 2014). 

As mídias audiovisuais, em contexto escolar devem ser compreendidas como 

recursos complementares ao exercício docente, capazes de consolidar o conhecimento 

compartilhado, quanto construir novas práticas sociais pautadas nas temática abordadas 

em cada mídia. Desta forma, destacamos a importância do domínio da abordagem, do 

planejamento apropriado e da execução acertada para que o resultado esperado seja 

alcançado. Ao final da atividade, o aluno deve ser estimulado a refletir criticamente sobre 

o conteúdo assistido e refletir sobre suas práticas e saberes adquiridos nos espaços 

extramuros e escolares. 

As percepções são moduladas pela consciência, pelas motivações 

diversas que lhes afiam ou lhes moldam, mas, qualquer que sejam os 

indivíduos, as psicologias, as idiossincrasias de uns e de outros, as 

memórias ou as ideias, o uso das técnicas conforme cada um segundo 

um modelo perceptivo partilhado por todos – um habitus comum sobre 

o qual se elabora uma cultura e da qual a arte se alimenta (BANDEIRA, 

2009, p. 139 apud COUCHOT 2003, p. 15-16). 

Vivemos em uma sociedade que passa por constantes mudanças, sejam elas, na 

economia, cultural e social. Sempre se busca uma forma de adequar e aprimorar o 

conhecimento Lévy (1999, p. 26) discorre que: “uma técnica não é nem boa, nem má (isto 

depende dos contextos, dos usos e dos pontos de vista), tampouco neutra (já que é 

condicionante ou restritiva, já que de um lado abre e de outro fecha o espectro das 

possibilidades)”.  

Conforme Levy (1999) “mesmo supondo que realmente existem três entidades – 

técnicas, cultura e sociedade –, em vez de enfatizar o impacto das tecnologias, poderíamos 

igualmente pensar que as tecnologias são produtos de uma sociedade e de uma cultura” 

(p. 22). Nesta ordem, é preciso considerar que o resultado da atividade didática que utiliza 

o cinema como recurso midiático, por exemplo, sofrerá variação conforme características 

da classe, idade, sexo e repertório sociocultural dos alunos. 
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VIOLÊNCIA NO AMBIENTE ESCOLAR 

Existe uma farta teoria produzida sobre diferentes aspectos da violência no 

ambiente escolar, e todos eles são unânimes na opinião de que por ser a escola um espaço 

de encontro de pessoas com características heterogêneas (idade, classe, cor, religiões, 

ideologias políticas, visões de mundo), é possível afirmar que a violência é intrínseca ao 

ambiente escolar.  

Não existem registros documentais nem científicos que demonstrem espaços 

escolares sem conflitos. Contudo, a violência cuja escola busca mitigar, é aquela gerada 

nos espaços extramuros e que implicam diretamente nas sociabilidades existentes na 

escola e impedem a promoção de um ambiente de ensino e aprendizagem de relativa paz.  

A violência social tem a cada dia invadido os espaços escolares e trazido consigo 

as mazelas sociais que destroem a boa convivência entre as pessoas. Entre os jovens, não 

é diferente. O preconceito racial, homofobia, machismo, xenofobia e discriminações de 

diferentes naturezas são expressas através de diferentes linguagens, de forma direta ou 

indiretas, pelo uso da força simbólica ou física. A escola tem o profundo desafio de 

combater a violência que insiste em apropriar-se dos seus espaços e das relações nela 

travadas. 

A cada dia, os educadores presenciam expressões diversas da violência, sejam elas 

em escolas frequentadas por crianças ou por jovens e adultos. Constatamos assim, que a 

violência é uma marca da cultura brasileira (CHAUÍ, 1980) e que a intervenção nas 

relações violentas no ambiente escolar deve preconizar a ideia de enfrentamento não 

apenas da prática em si, mas da mudança cultura necessária. 

Conforme nossas experiências em espaços escolares distintos, a violência escolar 

no Rio Grande do Norte é maior nas escolas públicas estaduais, por serem estas 

constituídas por um público jovem mais diversos e advindo de territórios também 

marcados pela presença da violência. Os jovens decodificam a violência que os cerca e a 

reproduzem nos espaços escolares. 

Acompanhamos, principalmente a partir do final dos anos 90, uma 

grande discussão sobre a violência que estaria presente no cotidiano 

escolar, afetando profundamente alunos, professores e funcionários. 

Afinal, do que falamos quando falamos na violência que estaria 

presente no ambiente escolar? Fala-se em agressões verbais, brigas, 

roubo, furto, indisciplina, incivilidades, violência moral, violência 
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física, violência contra o patrimônio público, discriminação, 

humilhação, desrespeito a lista parece interminável. O que acontece nas 

escolas? Quais são as práticas apontadas como “violentas”? Esta 

heterogeneidade de práticas, listadas acima, pode ser compreendida 

como reveladora do mal-estar que cerca o lugar da escola da atualidade 

e a relação professor-aluno. Quais são os contornos deste mal-estar, 

quais práticas definidas como violentas podem surgir a partir deste mal-

estar: estas são algumas questões que justificam a necessidade de um 

diagnóstico mais preciso sobre o que nos acontece nas escolas, o que 

de fato ocorre por trás das queixas mútuas – de professores e alunos, 

dirigentes e funcionários (SCHILLING, 2008, p. 13). 

A educação é um direito humano, além de ser dever do Estado. A legislação 

brasileira impõe que o Estado deve promover a igualdade de condições para o acesso e 

permanência na escola; o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; a liberdade 

de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber; a gratuidade do 

ensino público em estabelecimentos oficiais; a coexistência de instituições públicas e 

privadas de ensino; a gestão democrática do ensino público; a valorização dos 

profissionais do ensino; e a garantia do padrão de qualidade (SOLHEID; STIGAR, 2010). 

Para Colombier et al. (1989); Abramovay; Rua, (2002); Abramovay et al. (1999 

apud MARCELOS, 2020) existem diversos tipos de violência, que atingem diversas 

crianças e adolescentes dentro do ambiente escolares, que podem ser: 

Violência contra o patrimônio - é a violência praticada contra a parte 

física da escola. “É contra a própria construção que se voltam os pré-

adolescentes e os adolescentes, obrigados que são a passar neste local 

oito ou nove horas por dia (COLOMBIER et al., 1989). 

Violência doméstica - é a violência praticada por familiares ou pessoas 

ligadas diretamente ao convívio diário do adolescente. 

Violência simbólica - É a violência que a escola exerce sobre o aluno 

quando o anula da capacidade de pensar e o torna um ser capaz somente 

de reproduzir. “A violência simbólica é a mais difícil de ser percebida 

... porque é exercida pela sociedade quando esta não é capaz de 

encaminhar seus jovens ao mercado de trabalho, quando não lhes 

oferece oportunidades para o desenvolvimento da criatividade e de 

atividades de lazer; quando as escolas impõem conteúdos destituídos de 

interesse e de significado para a vida dos alunos; ou quando os 

professores se recusam a proporcionar explicações suficientes , 

abandonando os estudantes à sua própria sorte , desvalorizando-os com 

palavras e atitudes de desmerecimento”. (ABRAMOVAY; RUA, 2002, 

p. 335) a violência simbólica também pode ser contra o professor 

quando este é agredido em seu trabalho pela indiferença e desinteresse 

do aluno.  

Violência física – “Brigar, bater, matar, suicidar, estuprar, roubar, 

assaltar, tiroteio, espancar, pancadaria, neguinho sangrando, Ter guerra 
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com alguém, andar armado e, também participar das atividades das 

gangues” ABRAMOVAY et al. (1999 apud MARCELOS, 2020, s/p). 

Embora cada forma de violência possua a sua singularidade, é consenso de que 

todas causam danos a suas vítimas, e em muitos casos, as vítimas passam a ser os novos 

agressores, como ocorre na prática do Bullying.  

 

METODOLOGIA 

Esta pesquisa é o resultado de experiências docentes em espaços escolares 

diversos marcados pela presença da violência e pela utilização de recursos 

cinematográficos como estratégia de promoção de espaços de diálogo para o 

enfrentamento dos conflitos mais agudos entre a comunidade escolar. 

Conforme Gil (2008), definimos esta pesquisa como qualitativa, bibliográfica e 

exploratória. Nossa experiência enquanto docente e pesquisador da educação nos 

alicerçou para a escolha de categorias e do recurso que constatamos ter mais efeito sobre 

os jovens, tendo em vista seus gostos por televisão, novelas e filmes. O gênero midiático 

documentário, de modo geral, não faz parte do acervo cultural dos alunos estudantes das 

escolas que atuamos. Acreditamos que a facilidade de acesso a ficções por meio da 

televisão têm familiarizado o olhar juvenil do cinema e afastando-os do gênero 

documentário. 

Assim, a pesquisa propõe refletir sobre a adoção do cinema na escola e contribuir 

na amenização do bullying (em especial as violências de gênero e discriminação étnico-

racial) existente no ambiente escolar. 

De acordo com Marconi e Lakatos (2001), a pesquisa pode ser definida como um 

procedimento formal, com método de pensamento reflexivo sobre os fatos sociais, 

implementando um tratamento científico, e, ainda, constituindo-se no caminho para 

conhecer a realidade ou para descobrir verdades parciais. As técnicas utilizadas neste 

estudo a pesquisa bibliográfica, realizadas através de livros, revistas, periódicos, artigos 

e redes eletrônicas sobre as temáticas cinema, mídia, bullying e violência nos espaços 

escolares.  

Gil (2008) acrescenta que a vantagem da adoção da pesquisa bibliográfica é de 

que a mesma permite ao investigador a cobertura ampla e genérica do fenômeno 
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investigado, sobressaindo-se a outras estratégias de pesquisa. Esta pesquisa tem caráter 

explicativo, “visa, portanto, esclarecer quais fatores contribuem de alguma forma para 

ocorrência de determinado fenômeno” (VERGARA, 2009).  

Para oferecer suporte às categorias estudadas nesta investigação, utilizamos 

eventos violentos ocorridos nos espaços escolares em que atuamos como docente. 

Recorremos a estes recursos apenas a título de categorização, sem objetivo de detalhar 

sua natureza ou lançar olhar sobre seus autores. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A necessidade de conhecer mais sobre o uso de mídias foi primordial para o 

desenvolvimento da pesquisa, tornando possível a averiguação de formas para inserir as 

mídias no ambiente escolar. Onde autores como: Bandeira (2013), Sobral (2014), Brasil 

(2013), entre outros corroboram que a mídia propicia uma acessibilidade na retratação de 

temas polêmicos e estão inserida de forma clara ou dissimulada na escola.  

Desta forma, Kellner (2001, p. 75) destaca que a “nos últimos tempos, coube à 

escola dar mais atenção às teorias feministas e multiculturais da raça, etnia, 

nacionalidade, subalternidade e preferência sexual, nas quais se encontram teorias de 

resistência e críticas especificas à opressão”. Estas são, explicitamente, as principais 

formas de violência diagnosticada nos espaços escolares e podemos constatar, portanto, 

que a violência vivida e experimentada nos espaços foras da escola são trazidas e 

reproduzidas dentro dos seus muros. Foram estas as categorias que decidimos discutir 

com o uso do recurso cinematográfico nas nossas aulas. 

Ressaltando que por meio do uso da mídia é possível debater questões ideológicas, 

sociopolíticas e econômicas. A cultura veiculada pela mídia institui símbolos e mitos que 

cooperam na construção de uma cultura comum em sociedade, munindo o material com 

que muitas pessoas levantam o seu senso de classe, nacionalidade, raça, etnia, 

sexualidade, de “nós e eles”. 

Após o levantamento teórico das categorias a serem levantadas neste estudo, foi 

possível identificar um conjunto de produções cinematográficas que discutem os temas 

presenciados nos conflitos escolares: a violência contra o patrimônio; violência 
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doméstica; violência simbólica; e a violência física. Embora nem todos os tipos de 

violência ocorram diretamente dentro do ambiente escolar, é inegável os danos que 

causam em crianças e adolescentes, tornando-os sujeitos susceptíveis a depressão, 

isolamento, ansiedade, baixo rendimento na aprendizagem ou então passam a ser os 

autores da violência que sofrem. 

Com isso, a título de classificação, destacamos em formato de tabela, os dados 

obtidos por Priotto (2008), o resultado de estudos realizados em escolas, que ilustram o 

panorama da violência escolar, classificando-os em violência na escola, violência contra 

a escola, e violência da escola, fundamento nos critérios de classificação de Charlot 

(1997, 2002) conforme a descrição de Abramovay (2003 e 2005): 

 

Descrição da 
Violência escolar por  
Charlot (1997) 
Abramovay (2003) 

Narração de fatos ocorridos nas escolas 
pesquisadas 

Classificação sugerida 
por Priotto (2008) para 
identificação de violência 
escolar seguindo 
descrição dos autores 
Charlot e Abramovay 

a)Agressão física: 
homicídios, estupros, 
ferimentos, roubos, 
porte de armas que 
ferem, sangram e 
matam. 

Aluno de 12 anos, 6º série, sofreu espancamento 
pelos pais; 

Briga entre dois alunos, um atirou uma pedra que 
quebrou o vidro janela da sala de aula atingindo 
um professor; 

Homicídios: aluno, 7º série, 18 anos, assassinado 
na porta da escola, (aluno envolvido com drogas e 
com mais de 4 passagens pelo DEA); 

Três alunas, 6º série ameaçam com um canivete 
outra aluna da 7º série; 

Três alunas, 7º série, foram ameaçadas por outra 
aluna da mesma turma com uma arma de fogo 
descarregada; 

Aluno, 5º série, na saída do colégio jogou produto 
químico em dois alunos e hasteou fogo; 

Violência na escola 

 

 Violência na escola e 
Contra a escola 

 

 Violência na escola 

 

 

 Violência na escola 

 

 Violência na escola  

 

Violência na escola 

a) Violência simbólica 
- Verbal: Abuso do 
poder, baseado no 
consentimento que se 
estabelece e se impõe 
mediante o uso de 
símbolos de 
autoridades; 

Dois alunos saíram da sala de aula e dirigindo-se 
ao banheiro foram abordados por um policial que 
fazia uma palestra na escola um dos alunos 
desacatou o policial; 

Mãe pediu ajuda da coordenação pedagógica 
para que o professor de Educação Física 
devolvesse a corrente de ouro de sua filha que o 
mesmo pegou - perguntado ao professor - alegou 
que perdeu a corrente...; 

Violência na escola 

 

 

Violência da escola 
pelo uso de poder e a 
escola não tenha feito 
nada e, violência na 
escola por caracterizar 
roubo 

c.1)Violência 
simbólica - 
Institucional: 

Assinatura em branco: Em alguns casos de 
transferência de alunos de outras escolas a 
direção somente aceita esse(s) mediante 

Violência da Escola 
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marginalização, 
discriminação e 
práticas de 
assujeitamento 
utilizadas por 
instituições diversas 
que instrumentalizam 
estratégias de poder. 

assinatura dos pais ou responsáveis na folha de 
transferência sem data, para o caso de o aluno (a) 
não seguir as determinações disciplinares da 
escola. Este será transferido imediatamente; 

b) Violência Verbal: 
Incivilidades (pressão 
psicológica) - 
humilhações, palavras 
grosseiras, 
desrespeito, 
intimidação ou bulling 

Mãe de aluno com perturbação mental entrou no 
colégio e xingou a diretora; 

Aluno, 14 anos da 5º série, utilizou de palavras 
grosseiras à diretora;  

Aluna, 14 anos 5º série, ameaçou a diretora de 
morte.  

Aluna 12 anos, 5º serie, recebeu ameaças e 
intimidações por carta na sua casa assinado por 
várias alunas da escola; Identificamos como 
violência não verbal;  

Cinco alunas da 8º e 7º séries, agrediram, 
ameaçaram e intimidaram aluna transferida da 
cidade de Brasília;  

Mãe de aluno suspenso ameaça diretor “se ele, 
não tem medo de ficar na escola”, dias depois pai 
desse mesmo aluno ameaça novamente o diretor 
dizendo que “... alguns alunos estavam 
arrumando um susto para o diretor.”;  

2 alunas, da 5º e 6 º séries discutiram por ciúmes 
do namorado;  

Aluna 5º série, 13 anos, desacato ao professor;  

07 alunos xingaram os policiais da patrulha 
escolar durante uma vistoria pela mesma na 
escola;  

Aluno, 5º série, ameaçado por outros alunos fora 
da escola;  

Mãe veio à escola pedir ajuda da coordenação 
pedagógica para sua filha que está faltando muito 
e não quer vir à escola ou assistir as aulas; 

Violência na escola 

 

Violência na escola  

 

Violência na escola  

 

Violência na escola  

 

Violência na escola  

 

 

Violência na escola  

 

 

 

Violência na escola  

 

Violência na escola  

 

Violência na escola  

 

Violência na escola  

 

Violência na escola: se 
for constatado indícios 
de Bulling, ou Violência 
da escola: se 
constatado 
discriminação ou 
práticas pedagógicas 
que prejudicam a aluna 
e/ou essa sinta-se 
prejudicada. 

b) Autores não fazem 
descrição desse tipo de 
violência das quais 
classificamos como: 

Primeiro livro ata, roubado no inicio do ano letivo 
(2007);  

Alunos quebraram vidro da porta da sala da 
direção;  

Roubo na escola de torneiras do banheiro 
masculino e feminino; de telhas externas, ralo do 
bebedouro, fios elétricos, cabos de telefones;  

Violência contra a 
escola;  

Violência contra a 
escola;  

Violência contra a 
escola;  
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Invasão no final de semana na escola com roubo 
de 2 extintores e lâmpadas;  

Dois alunos entraram na despensa anexo à 
cozinha da escola e roubaram comida; Roubo de 
telefone; DVD; da escola;  

Roubo de toda a fiação elétrica da escola; Roubo 
de três pastas de alunos da secretaria da escola;  

Encontrada Arma de Fogo na sala de aula, 5º 
série, uma pistola calibre 45 marca Auto nº 93;  

 

 

 

 

 

Carro do professor estacionado dentro da escola 
foi riscado e dois pneus furados; 04 alunos do 1º 
ano do Ensino Médio de 15-16 anos soltaram uma 
bomba caseira no horário do intervalo na escola; 

 

Violência contra a 
escola;  

 

Violência contra a 
escola;  

Violência contra a 
escola;  

Classificamos como 
violência contra a 
escola por não 
especificar como porte 
de arma, agressão 
física e,sem danos de 
intimidação a 
comunidade escolar.  

Violência contra a 
escola (aqui caracteriza 
prejuízo para a escola 
a partir do momento 
que assumiu o ônus de 
pagar danos no carro 
do professor, sendo 
também uma violência 
na escola; Violência 
contra a escola – Atos 
de vandalismo, 
violência da escola ao 
expulsar e transferir 
alunos. 

 

Fonte: Priotto (2008) 

 

 

A violência no ambiente escolar é um problema complexo e para que haja uma 

solução, necessita-se da participação efetiva de todos os atores envolvidos, sendo eles: 

professores, alunos, família, comunidades escolar, gestores e sociedade. Atualmente a 

terminologia violência tem gerado frequentemente uma repercussão no meio midiático e 

soado como atitude normal. 

Desta forma, para uma melhor compreensão acerca dessa problemática 

(CHARLOT apud ABROMOVAY, 2002, p. 69) define violência como sendo: 

Violência: golpes, ferimentos, violência sexual, roubos, crimes, 

vandalismo. - incivilidades: humilhações, palavras grosseiras, falta de 

respeito; - violência simbólica ou institucional: compreendida como a 

falta de sentido de permanecer na escola por tantos anos; o ensino como 

um desprazer, que obriga o jovem a aprender matérias e conteúdos 

alheios aos seus interesses; as imposições de uma sociedade que não 

sabe acolher os seus jovens no mercado de trabalho; a violência das 
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relações de poder entre professores e alunos. Também o é a negação da 

identidade e satisfação profissional aos professores, a sua obrigação de 

suportar o absenteísmo e a indiferença dos alunos. 

Neste sentido, elencamos um conjunto de produções cinematográficas que podem 

ser abordadas em diferentes áreas do conhecimento e que são capazes de provocar 

reflexões diversas sobre as expressões violentas nos espaços escolares, como também 

sensibilizar os jovens e adultos para que repensem suas práticas e o universo cultural 

violento que vivem e reproduzem no ambiente escolar: 

 

Produção Tema abordado Áreas/disciplinas 

“A torre da morte” 1975 Ação - drama Psicologia e Sociologia 

“Tiros em Columbine” 2002 Ação - drama História, Psicologia e 

Sociologia 

“Bang, Bang! Você morreu! 

2002. 

Suspense Arte, Esporte, Psicologia e 

Sociologia 

“Elefante” 2003 Drama História, Geografia e 

sociologia 

“Sem medo de morrer” 2007 Drama - suspense Psicologia e Sociologia 

“A onda” 2008 Ação - drama História, Psicologia e 

Sociologia 

“Precisamos falar sobre 

Kevin” 2011 

Ação – drama - suspense Religião, Psicologia 

 

Consideramos que negar a existência de um problema não traz uma solução. Pelo 

contrário, o mesmo irá crescer a um ponto que a sua solução será ainda mais complexa e 

fora do controle da comunidade escolar. Além dos prejuízos na aprendizagem, o pior 

efeito da violência (bullying) é o sofrimento causado naqueles que sofreram tal agressão 

e não recebem ajuda de nenhum ator envolvido no ambiente escolar, familiar e na 

sociedade. Conforme demonstramos, negar-se ao enfrentamento significa conivência e 

co-autoria da violência provocada. É papel do educador mas também da comunidade 

escolar e sociedade em geral buscar os caminhos didáticos, pedagógicos e sociais 

apropriados e eficazes em busca de solucionar e amenizar os problemas que surgem 

dentro e fora do ambiente escolar. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A adoção do cinema como recurso midiático é uma forma lúdica e relativamente 

acessível ao educador para abordar questões diversas ligadas aos conteúdos curriculares 

e inclusive ao material didático. Esta tática amplia as discussões e diversifica as 

possibilidades, tendo em vista ser o cinema a sétima arte, por conter em si todas as outras 

artes. 

Ao ampliarmos a utilização de cinematografia em sala de aula, conforme é 

previsto na legislação educacional brasileira, podemos enfrentar alguns tipos de violência 

que de certa forma sem apoio deste recurso midiático, não poderia ser discutido em sala 

de aula.  

Finalmente, é de profunda relevância a expansão da reflexão acerca da ciência e 

da tecnologia na escola, sobretudo sobre a necessidade da injeção de recursos midiáticos 

na sala de aula que contribuam com o enfrentamento das questões urgentes deste país, 

tais como vulnerabilidade social, desigualdade, injustiças, política, economia, e tantas 

outras áreas e questões tão caras à comunidade escolar e ao povo brasileiro.  

Com a grande possibilidade de implementação de projetos como este  no ambiente 

escolar, como já comentamos, e que possa também ampliar a participação para toda a 

comunidade escolar  abre-se um leque de opções para abordar temas nas mais diversas 

áreas do conhecimento possibilitando discussões, diálogos e de uma ampliação de visão 

de mundo também através da sétima arte. 
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CAPÍTULO XVII 

CONCEPÇÕES DE APRENDIZAGEM ACERCA DA LEITURA 

Rosália Sara Olegário dos Santos41 
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RESUMO: 

O presente estudo objetiva discutir sobre as concepções da aprendizagem da leitura. A 

pesquisa foi realizada com base em uma análise bibliográfica, utilizando os teóricos, tais 

como: Ferreiro e Teberosky (1999); Solé (1998); Cócco e Hailer (1996); Giles (1983); 

Vygotsky (1998); Freire (1989); Soares (2010), entre outros; que contribuíram para a 

construção desse trabalho e no desenvolvimento do nosso conhecimento sobre o tema. A 

sociedade a cada dia exige que o ser humano seja um cidadão participativo, consciente e 

crítico. Para isso o sujeito tem que ser um leitor ativo, pois é fundamental que esteja 

atualizado para compreender os acontecimentos vivenciados, para assim ser aceito na 

sociedade, afinal, a leitura é um dos instrumentos fundamentais para o ingresso e 

participação na sociedade em que vivemos 

PALAVRAS-CHAVE: Dificuldades. Leitura. Estratégias. 

 

 

INTRODUÇÃO 

A aprendizagem é um conceito muito discutido pelos teóricos. Consideramos a 

complexidade do conceito devido aos diversos fatores que têm sido colocados para os 

autores, seja de qual área do conhecimento estes pertençam. Isso foi o que nos levou a 

discutir os principais problemas enfrentados pelos alunos do ensino fundamental 

referente à aquisição do processo de leitura. Optamos por começar conceituando esta 

habilidade. Utilizamos as ideias de Solé (1998, p. 22) quando afirma que: 

A interpretação que nós, leitores, realizamos dos textos que lemos 

depende em grande parte do objetivo da nossa leitura. Isto é, ainda que 

o conteúdo de um texto permaneça invariável, é possível que dois 

leitores com finalidade diferentes extraiam informação distinta do 

mesmo. Assim os objetivos da leitura, são elementos que devem ser 

levados em conta quando se trata de ensinar as crianças ler e a 

compreender.  
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Quando lemos um determinado texto tendo em mente um objetivo, seja uma 

pesquisa, por exemplo, interpretamos de uma maneira, em outra ocasião se lermos o 

mesmo texto tendo em vista outro objetivo, iremos interpretar de maneira diferente. Da 

mesma forma acontece quando duas pessoas leem o mesmo texto e interpretam de forma 

diferenciada.  

Solé expõe suas experiências no livro Estratégia de Leitura, através dos 

pensamentos da autora podemos refletir a importância da leitura nos anos iniciais. A 

escritora afirma que “para que uma pessoa possa envolver em uma atividade de leitura, é 

necessário que sinta que é capaz de ler, de compreender o texto que tem em mãos” (SOLÈ, 

1998, p. 42). O processo de leitura é único, cada aluno aprende no seu tempo e em seu 

ritmo.  

O professor, em sua prática na sala de aula, precisa estar atento às dificuldades 

dos alunos em relação à dificuldade de interpretação, orientando-os e inovando a 

metodologia de ensino. 

Para Piaget (1972 apud FERREIRO, 1999, p. 33): 

O conhecimento objetivo aparece como uma aquisição, e não como um 

dado inicial. O caminho em direção a este conhecimento objetivo não é 

linear: não nos aproximamos dele passo a passo, juntando peças de 

conhecimento umas sobre as outras, mas sim através de grandes 

reestruturações globais, algumas das quais são “errôneas” (no que se 

refere ao ponto final); porém, “construtivas” (na medida em que 

permitem aceder a ele). Esta noção de erros construtivos é essencial. 

Deste modo, o conhecimento é adquirido e transformado em informação. Diante 

do processo de ensino na aquisição da leitura há momentos em que o aluno comete erros, 

sendo aí o momento que o professor entra em ação como orientador e mediador utilizando 

métodos que facilitem a sua prática e a aprendizagem dos alunos, tornando esses erros 

essenciais para a construção do conhecimento.  

Assim como afirmam Cócco e Hailler (1996, p. 52) “o texto é o ponto central de 

uma proposta pedagógica, pois é ele que tem o significado e permite inferência dedução 

e compreensão na leitura e na escrita”. O educador desde cedo tem que proporcionar o 

contato do aluno com o texto, independentemente de qual gênero textual, para assim 

terem evolução na compreensão. 

Segundo Solé (1998, p. 33-34): 
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Quando a discussão centra-se nos métodos, ou nas idades em que deve 

ser iniciada a instrução formal, opera-se simultaneamente uma 

assimilação e uma restrição: assimila-se a aquisição e o ensino da 

leitura à aquisição e ensino do código e se restringe aquilo que a leitura 

envolve e que supera as habilidades de decodificação. 

A aprendizagem do conhecimento da leitura é um processo contínuo e, às vezes, 

lenta; portanto é necessária uma reflexão sobre os métodos utilizados. O professor ensina 

ao aluno, mas não basta só isso, é necessário compreendê-los e instigá-los a raciocinar, 

usar a ferramenta principal do ser humano que é a inteligência.  

 

DESENVOLVIMENTO  

A escola, e até mesmo os pais, cobra que o professor “bata” capa a capa o livro 

didático, ao invés de dá prioridade ao cumprimento do livro, deveria priorizar o trabalho 

com as dificuldades do aluno, combatendo-as. Diz Solé (1998, p. 34) “A leitura e a escrita 

aparecem como objetivos prioritários da educação fundamental”. Nesse momento o aluno 

está passando por momentos de descobertas, curiosidades, a fase do querer fazer, 

aprender. 

Para Freire (1989, p. 12): 

A memorização mecânica da descrição do elo não se constitui em 

conhecimento do objeto. Por isso, é que a leitura de um texto, tomando 

como pura descrição de um objeto é feita no sentido de memorizá-lo, 

portanto resulta o conhecimento do objeto de que o texto fala.  

Há crianças que para driblar as dificuldades encontradas no cotidiano, acabam 

memorizando palavras, deixando muitas vezes o professor confuso, quanto ao seu nível 

de aprendizagem na aquisição da leitura. Para compreender o texto é preciso ler, reler, 

conversar com o texto, para resultar em conhecimento.   

De acordo com Cócco e Hailer (1996, p. 20): 

A criança precisa sentir a necessidade da linguagem e o seu uso no dia-

a-dia. Assim, a assimilação do código linguístico não será uma 

atividade de mãos e dedos, mas sim uma atividade de pensamento, uma 

forma complexa de construção de relações. 

O ponto de partida para a aprendizagem é o querer aprender da criança, isso 

acontece quando ela se dá conta de que necessita adquirir conhecimento para se adequar 
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ao meio em que vive, percebendo que fazemos o uso da linguagem oral no nosso dia-a-

dia. 

 Para Valle (2008, p. 29) “a aprendizagem é um processo que se caracteriza pela 

aquisição de conceitos e habilidades por meio de experiência. É o resultado de 

reestruturações internas do indivíduo que leva ao conhecimento”.  Algumas crianças 

procuram estratégias para tentar memorizar alguns códigos, tais como imagens, cores e 

entre outros.  

No pensamento de Vygotsky (1998, p. 29):  

[...] o raciocínio prático apresenta alguns pontos semelhantes com o 

pensamento adulto, deferindo em outros, além de enfatizarem o papel 

dominante da experiência social no desenvolvimento humano. [...] a 

experiência social exerce seu papel através do processo de imitação: 

quando a criança imita a forma pela qual o adulto usa instrumentos e 

manipula objetos, ela está dominando o verdadeiro princípio envolvido 

numa atividade particular.  

Ao nascer, a criança não sabe fazer o uso da linguagem oral, com o passar do 

tempo, ao conviver com a família, a criança sente a necessidade de comunicar-se e passa 

imitar a linguagem dos adultos. 

De acordo com Althusser (apud LUCKESI, 1994, p. 45) a escola foi feita para 

formar cidadãos, onde eles adquiram uma profissão e obtenham valores: 

A escola, é um instrumento criado para otimizar o sistema produtivo e 

a sociedade a que serve, pois ela não só qualifica para o trabalho, 

socialmente definido, mas também introjeta valores, que garantem a 

reprodução comportamental compatível com a ideologia dominante. 

Ele deve tornar-se mais competente para manter uma sociedade 

determinada.  

A escola é vista por alguns indivíduos como um depósito de crianças, como a 

única responsável pela formação do aluno, tanto na aquisição da aprendizagem, como nos 

hábitos que a sociedade impõe. Por esse motivo, algumas escolas vêm se aperfeiçoando 

a cada dia para que alunos adquiram conhecimento e preparação, para que os mesmos 

aprendam a conviver de acordo com os padrões da sociedade.  

Com o passar do tempo podemos observar que as crianças começam a frequentar 

a escola cada vez mais cedo, como nos mostra o Referencial Curricular Nacional para 

Educação Infantil (1998).  
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Com o sistema neoliberal e diante as necessidades de sobrevivência, as mulheres 

passaram a entrar no mercado de trabalho, por isso o papel de cuidar das crianças passou 

a ser outra função social da escola, além de aperfeiçoar o sistema produtivo e a sociedade 

a que serve e orientá-los a conviver nela. A educação é um ponto muito importante para 

a vida das pessoas, porque é através dela que formamos cidadãos.  

Para Freire (1989, p. 13): 

Movimento em que a palavra dita flui o mundo mesmo através da 

leitura que fazemos. De alguma maneira, porém, podemos ir mais longe 

e dizer que a leitura da palavra não é apenas precedida pela leitura do 

mundo mas por uma certa forma de “escrevê-lo” ou de “reescreve-lo”, 

quer dizer, de transformá-lo através de nossa prática consciente. 

A escola tem que proporcionar ao aluno o domínio das capacidades de leitura, 

pois a linguagem oral é competência básica a ser trabalhada. Como afirma Micheletti 

(1997, p. 81): “Ler, consiste em se fazer a leitura do mundo. O leitor refaz o texto, agora 

acrescido das suas experiências, surgindo assim um texto significativo para ele”. 

Desenvolver as habilidades de leitura de diversos gêneros textuais é necessário para que 

o aluno conheça e compreenda a linguagem verbal presente na sociedade, pois a leitura 

de mundo está presente no nosso cotidiano. 

Freire (1989, p. 9), ainda afirma que: 

A leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior 

leitura desta não possa prescindir da comunidade da leitura daquela. 

Linguagem e realidade se prendem dinamicamente. A compreensão do 

texto a ser alcançado por sua leitura crítica implica a percepção das 

relações entre o texto e o contexto. Ao ensaiar escrever sobre a 

importância do ato de Ler, ou mi senti levado e até gostosamente – a 

“reler” momentos fundamentais de minha prática, guardados na 

memória, desde as experiências mais remotas de minha infância, de 

minha adolescência, de minha mocidade, em que a compreensão crítica 

da importância do ato de ler se veio em mim constituindo. 

Cada aluno tem uma leitura de mundo, dependendo da sua realidade, vivência, o 

seu contexto familiar. Da mesma forma acontece com a compreensão do texto, onde um 

determinado texto poderá ter uma diversidade de interpretações, dependendo da realidade 

do leitor ou concepção do leitor, provavelmente ao reler o mesmo texto em outro 

momento a compreensão será diferente.  
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Há também texto que apresenta só uma compreensão, como por exemplo: em uma 

receita médica, quando o médico escreve que tem que tomar o remédio em seis e seis 

horas.  

De acordo com Ferreiro (1987, p. 21) “aprender a ler começa com o 

desenvolvimento do sentido das funções de linguagem escrita. Ler é buscar significado, 

e o leitor deve ter um propósito para buscar significado no texto”. Existem várias 

modalidades de leitura, como de imagem, escrita, símbolos e entre outros. O incentivo ou 

estímulo é outro ponto de partida para fazer com que os alunos adotem o hábito de ler.  

O professor por sua vez e familiares são os modelos para os alunos, pois sua 

postura na perspectiva do ato de ler contribui no desenvolvimento do aluno, já que a 

leitura aguça sua curiosidade, raciocínio lógico e imaginação. 

Como aponta o Referencial Curricular Nacional Educação Infantil: 

Muito cedo, os bebês emitem sons articulando que lhes dão prazer e que 

revela seu espaço para comunicar-se com os outros. Os adultos ou 

crianças mais velhas interpretam essa linguagem peculiar, dando 

sentido à comunicação dos bebês. A construção da linguagem oral 

implica, portanto, na verbalização e na negociação de sentidos 

estabelecidos entre pessoas que buscam comunicar-se (BRASIL, 1998, 

p. 125). 

Desde bebês, sentimos a necessidade de nos comunicarmos, sempre usando 

estratégias como o choro, apontar, produzir alguns sons e outros. Os bebês ficam 

observando e imitando os adultos e as crianças mais velhas. Por isso nessa fase se faz 

necessário que os mais velhos pronunciem as palavras corretamente. Para que 

futuramente as crianças não apresentem problemas na pronúncia das palavras.  

Salientando que de acordo com o dialeto da família, que é o primeiro contato da 

criança em grupo, provavelmente seu dialeto será o mesmo. Ao frequentar a escola o 

professor, o qual tem o papel relevante nesse processo, primeiramente tem que conhecer 

o meio em que o aluno vive, para assim poder orientá-los. Além disso, deve também 

estimular, incentivar cada descoberta, sempre os preparando para o convívio na 

sociedade. 

Para Solé (1998, p. 52): 

[...] na época em que aprendem a ler e escrever, as crianças costumam 

se mostrar competentes no uso comunicativo da linguagem, 

competência que as leva inclusive a utilizar estruturas linguísticas 
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realmente muito complexas. Esta habilidade é fundamental para a 

aprendizagem da leitura e da escrita. Pois bem, quando se trata de 

aprender o código, a criança não precisa apenas usar bem a linguagem. 

Também necessita poder manipulá-lo e refletir sobre ele – que é o que 

lhe permite pensar em um som, isolá-los e diferenciá-los, além de 

muitas outras coisas.  

Quando a criança aprende a ler e escrever fica mais dependente, e faz uso 

principalmente da leitura durante todo o tempo, como por exemplo, ao andar nas ruas, a 

criança faz a leitura de tudo que a chama atenção. Essa prática facilita ao aprendiz a ser 

um leitor crítico, a refletir e a compreender o texto lido. Solé (1998, p. 52) ainda afirma 

que: “A criança tem que ter desenvolvido uma certa consciência metalinguística para 

compreender os segredos do código”. 

 

CONCLUSÃO  

A prática da leitura está no nosso cotidiano, tanto no âmbito escolar, quanto na 

sociedade, ao nos relacionarmos com as pessoas, ao lermos placas, panfletos e entre 

outros meios de comunicação. Há um conjunto de habilidades que o leitor tem que ter ao 

ler um texto, independente do gênero textual. Por exemplo, usar a intenção correta da 

palavra, ter a percepção de identificar qual o gênero textual do texto, qual a intenção do 

autor ao escrever o texto, etc. Por isso o autor ao escrever algo precisa ser objetivo, 

escrever com precisão pensando sempre no leitor. 

Ler é uma atividade voluntária e prazerosa, como afirma Solé (1998). Segundo 

ela a leitura oportuniza aos leitores viajar sem sair do lugar. Os professores devem 

motivar os seus alunos a terem o hábito de ler, sendo que o professor tem que dar o 

exemplo.  

A sociedade a cada dia exige que o ser humano seja um cidadão participativo, 

consciente e crítico. Para isso o sujeito tem que ser um leitor ativo, pois é fundamental 

que esteja atualizado para compreender os acontecimentos vivenciados, para assim ser 

aceito na sociedade, afinal, a leitura é um dos instrumentos fundamentais para o ingresso 

e participação na sociedade em que vivemos. 
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CAPÍTULO XVIII 

CONCEPÇÕES TEÓRICAS E PERSPECTIVAS PARA O ENSINO DE 

LEITURA 

Francisca Elitânia Bezerra de Araújo42; Josineide Martins da Silva43; 

Maria da Conceição dos Santos Leandro44; Ylka de Carvalho Fernandes45. 
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RESUMO:  

Este trabalho de pesquisa tem como objetivo discorrer sobre as concepções de leitura dos 

professores de língua portuguesa do Ensino Fundamental e os conhecimentos sobre os 

aspectos cognitivos que são acionados durante o ato de leitura. A pesquisa de natureza 

qualitativa e de cunho interpretativista tem como principais autores no referencial teórico-

metodológico: Kleiman (2000; 2008) e Smith (1989; 1999). Os dados para estudo foram 

constituídos a partir de conversas informais e de aplicação de questionários. A análise 

dos dados apontou que os professores em seu contexto de atuação profissional, deve gerar 

possibilidades para que os alunos de fato tenham um ensino de qualidade por meio do uso 

adequado de estratégias de leitura.  

PALAVRAS-CHAVE: Leitura. Compreensão leitora. Cognição 

 

 

INTRODUÇÃO 

O ensino de língua portuguesa, no que diz respeito à aprendizagem da leitura se 

constitui como um problema que merece atenção especial de nossa parte, como de todos 

os profissionais envolvidos nesse contexto, considerando que há uma preocupação de 

nível mundial com o processo da educação e, nesse processo, a habilidade da leitura ocupa 

um papel fundamental. 

Considerando a importância do desenvolvimento da aquisição da habilidade da 

leitura, Solé (1998) destaca o fato de que a obtenção de informações em relação a 

qualquer área do conhecimento por meio da leitura confere ao cidadão uma maior 
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autonomia nas sociedades alfabetizadas. Por isso, dentre os vários desafios da escola, está 

o de fazer com que os alunos desenvolvam a habilidade da leitura.  

Este projeto de pesquisa visa realizar uma discussão geral acerca do conceito de 

leitura, para que possamos compreender os aspectos cognitivos que são ativados no ato 

da leitura e, em seguida, mostraremos a importância do uso das estratégias como elemento 

facilitador da aprendizagem dessa habilidade.  

Focalizaremos especificamente nas concepções e estratégias de leitura com as 

quais o professor deve trabalhar. Pretendemos assim, constituir um referencial teórico.  

 

DESENVOLVIMENTO  

Um dos múltiplos desafios a ser enfrentado pela escola é o de fazer com 

que os alunos aprendam a ler corretamente. Isto é lógico, pois a 

aquisição da leitura é imprescindível para agir com autonomia nas 

sociedades letradas, e ela provoca uma desvantagem profunda nas 

pessoas que não consegue realizar essa aprendizagem (SOLÉ, 1998, p. 

32). 

Kleiman (2008, p. 151), afirma que a formação precária do professor no ensino 

de leitura, assim como também a falta de conhecimento sobre os resultados de pesquisas 

feitas na área, acarretam alguns dos problemas mais sérios que afetam a qualidade do 

ensino. Sobre essa questão, Solé (1998, p. 32-33) diz que, “poderíamos pensar que 

atualmente, quando o sistema educacional é acessível para todos os cidadãos, não caberia 

falar de situações de analfabetismo maciço, como podia ocorrer a algumas décadas”.  

Uma pesquisa divulgada pela Ação Educativa e pelo Instituto Paulo Montenegro 

ligado ao Ibope, no ano de 2010, mostrou que no Brasil mais da metade da população 

apresenta incapacidade de interpretar um texto. A pesquisa entrevistou 2000 pessoas a 

fim de investigar o nível de analfabetismo populacional. Na ocasião plicou-se um teste 

com vinte exercícios de vários níveis de complexidades, por meio dos quais constatou-se 

que 9% da população brasileira é analfabeta, 31% só entendem anúncios e/ou título (nível 

1), 34% conseguem encontrar informações implícitas em textos curtos (nível 2). E 57% 

dos brasileiros que tinham o ensino fundamental completo ou não concluiu o ensino 

médio, não alcançaram o nível 3 das vinte tarefas aplicadas na pesquisa. Dentre os 

universitários e os com ensino médio concluído, 35% não alcançou o nível pleno, o que 

em teoria deveria ser atingido pela amostra de brasileiros envolvidos na investigação, 
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apenas com o ensino fundamental completo. E entre a população instruída foi verificado 

que 37% não leem no trabalho, 41% não escrevem, 38% dizem ler jornal uma vez por 

semana e somente 17% faz uso de computador esporadicamente. E em 2009, 27% dos 

brasileiros eram considerados analfabetos funcionais – este índice repetiu-se em 2011 e 

2015, últimos dois anos em que o Indicador do Alfabetismo Funcional foi publicado. 

Mesmo com o baixo aumento no período (de 27% para 29%), as estatísticas alegam 

estabilidade, de acordo com os autores do estudo, a margem de erro da pesquisa é de 2 

pontos porcentuais. Para a pesquisa, foram entrevistadas um total de 2.002 pessoas entre 

15 e 64 anos, de zonas urbanas e rurais, distribuídas em regiões de todo o país. 

A autora diz ainda, que a preocupação com estes números poderá agravar-se ainda 

mais quando acrescentados a eles os dados relativos à quantidade de pessoas consideradas 

“analfabetas funcionais”, que são pessoas que apesar de saberem ler e escrever, não são 

capazes de utilizar de forma autônoma a leitura e a escrita quando essas lhes são exigidas. 

O termo alfabetismo funcional foi cunhado nos Estados Unidos na 

década de 1930 e utilizado pelo exército norte-americano durante a 

Segunda Guerra, indicando a capacidade de entender instruções escritas 

necessárias para a realização de tarefas militares (CASTELL et al. 1986 

apud MASSAGÃO, 1997, p. 145).  

Daí então passou-se a utilizar o termo para definir a capacidade de uso da leitura 

e escrita para fins pragmáticos, no dia a dia, em contextos domésticos ou de trabalho. 

Noutras situações, o termo analfabetismo funcional também foi usado para definir um 

meio termo entre o analfabetismo total e o domínio pleno e versátil da leitura e da escrita, 

ou um nível de habilidades limitado às tarefas mais rudimentares referentes à 

“sobrevivência” nas sociedades industriais. 

 Há ainda um conjunto de fenômenos relacionados que podem ser 

associados ao termo analfabetismo funcional, por exemplo, o 

analfabetismo por regressão, que caracterizaria grupos que, tendo 

alguma vez aprendido a ler e escrever, devido ao não uso dessas 

habilidades, retornam à condição de analfabetos (MASSAGÃO, 1997, 

p. 145). 

Segundo Barbosa (2008), mesmo os brasileiros se encontrando em meio a um 

processo de democratização das oportunidades educacionais, no qual o país se propõe a 

oferecer o acesso à escola a todas as crianças em idade escolar, não deveria haver tantas 

pessoas analfabetas, o que era bem comum de se ver somente há algumas décadas atrás. 
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Isso indica que há ainda muitos desafios a se enfrentar na área de ensino no Brasil. Pois 

mais da metade da população brasileira não conseguem interpretar um texto. 

Essas reflexões são importantes para que todos possam compreender que a leitura 

desempenha um papel de destaque na sociedade contemporânea e que, por consequência, 

o processo de ensino-aprendizagem da leitura merece uma atenção especial no âmbito da 

educação. Sabemos que apesar das inúmeras pesquisas e artigos publicados na literatura 

específica, as dificuldades enfrentadas pelos alunos para compreender textos denunciam 

que esse processo ainda não ocorre de forma satisfatória. E essa é a principal justificativa 

que nos levou a realizar o presente trabalho de pesquisa, cujo objetivo geral consiste em 

analisar o processo de ensino de língua portuguesa visando compreender o modo como o 

uso das estratégias de leitura pode contribuir para o processo de aquisição e 

desenvolvimento desta habilidade. 

 

CONCEPÇÕES GERAIS DE LEITURA 

Adams e Collins (apud SOLÉ 1998, p. 23) afirmam que a leitura é o processo 

mediante o qual se compreende a linguagem escrita. Segundo esses autores,  

Para ler necessitamos, simultaneamente, manejar com destreza as 

habilidades [...] precisamos nos envolver em um processo de previsão 

e inferência contínua, que se apoia na informação proporcionada pelo 

texto e na nossa própria bagagem, e em um processo que permita 

encontrar evidência ou rejeitar as previsões e inferências antes 

mencionadas (ADAMS & COLINS apud SOLÉ, 1998, p. 23). 

Portanto, para realizar uma leitura é preciso que o leitor tenha já elaborado certo 

saber prévio, que venha fornecer dados para que este faça o levantamento de hipóteses 

durante sua leitura. Segundo Barbosa (2008, p. 117), “o saber prévio envolve 

conhecimentos de duas ordens: quanto à natureza e quanto ao conteúdo da escrita”, ou 

seja, o conhecimento absorvido no decorrer de sua vida e “também o conjunto de noções 

e conceitos sobre o texto”. 

O processo de ler é complexo. Como em outras tarefas cognitivas, como resolver 

problemas, trazer à mente uma informação necessária, aplicar algum conhecimento a uma 

situação nova, o engajamento de muitos fatores (percepção, atenção, memória) é essencial 

se queremos fazer sentido no texto. Conhecer esse processo se faz necessário para 

trabalhar com leitura. 
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A CONCEPÇÃO INTERACIONAL DE LEITURA 

A percepção da natureza interativa do processo de leitura e de sua 

complexidade impulsionou o surgimento de modelos cognitivos 

interativos, que começaram a centrar-se no papel das estratégias 

utilizadas no processamento do texto. Os pesquisadores concordam em 

considerar que as diferentes explicações sobre os processos de leitura 

podem ser agrupadas em torno dos modelos hierárquicos ascendentes e 

descendentes (SOLÉ, 1998, p. 23). 

Nos modelos interativos de leitura, o leitor é visto participando em 

processamentos paralelos em muitos níveis e de forma simultânea, e esses 

processamentos avançam em duas direções: de baixo para cima – o chamado 

processamento ascendente (bottom-up) – e de cima para baixo – o chamado 

processamento descendente (top down). No ascendente, segundo Solé (1998, p. 23) é o 

leitor que processa os elementos que compõem o texto, começando pelas letras, palavras, 

frases e assim por diante sempre num processo sequencial ascendente que leve o leitor a 

compreender o texto. E essa compreensão está condicionada ao fato de que o leitor só 

pode compreender o texto porque pode decodificá-lo por completo.  

No modelo descendente o movimento é inverso, ou seja, o leitor usa seu 

conhecimento prévio ao invés de processar letra por letra, em um processamento que 

ocorre a partir da mente do leitor para o texto. Portanto, diz-se que esse modelo baseia-se 

em fatores tais como o objetivo do leitor ao ler, seu conhecimento prévio, as hipóteses e 

inferências contínuas por ele levantadas ao longo da leitura e a avaliação da pertinência 

destas inferências. 

Em Solé (1998, p. 24), vemos que o modelo interativo não prioriza nem 

o texto, nem o leitor, mesmo reconhecendo a importância deste último 

ao utilizar os seus conhecimentos prévios para poder compreender o 

texto. A interação se opõe aqui aos modelos de processamento, 

“bottom-up”, ou “data drive”, que estipulam estágios a partir do 

processamento gráfico. Assim sendo, conclui-se então que interação 

não é o que “se dá entre o leitor determinado pelo seu contexto, e o 

autor, por meio do texto”. Mas ao inter-relacionamento não 

hierarquizado (KLEIMAN, 2008, p. 31).  

Nesses modelos interativos, os dois tipos de processamento, ascendente e 

descendente, se inter-relacionam num processo de concessão de sentido. 

 

ESTRATÉGIAS DE LEITURA 
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A fim de esclarecer melhor a definição de estratégia Solé (1998, p. 68) diz que ao 

amarrarmos os cadarços dos sapatos, ao cozinharmos algo saboroso, ao decidirmos se o 

melhor é pegar o filho na escola antes de fazer as compras e levar uma cópia de um artigo 

a um amigo que nos pediu, ou ver se é melhor deixar as compras para o final e fazer 

primeiro as outras coisas, estaremos lidando com procedimentos. E que embora amarrar 

o sapato, cozinhar e planejar itinerários se trate de ações ordenadas cujo objetivo é a 

consecução de uma meta, nesse caso a de não tropeçar com os cadarços, suprir uma 

necessidade básica e/ou realizar algo que foi planejado são procedimentos diferentes. 

No primeiro caso se trata de uma ação completamente automatizada (tente fazer 

o laço e o nó pensando neles e vai ver como é difícil), no segundo seguimos instruções 

que nos garantem a consecução de um objetivo, de forma que nossa ação é praticamente 

controlada por tais instruções. Em troca, quando nos encontramos em uma situação como 

a do terceiro exemplo, as coisas são um pouco diferentes (SOLÉ, 1998, p. 68-69). 

Sobre o terceiro caso, Solé (1998) diz que utilizamos a capacidade de pensamento 

estratégico. E que mesmo este não servindo como receita de ordenação para a nossa 

atividade, nos permite avançar no curso em função de critérios eficazes. Como por 

exemplo:  

Fazer tudo em pouco mais de uma hora e meia, e da forma mais eficaz 

possível, para não passar três vezes pelo mesmo lugar – e as condições 

e condicionantes de que dispomos em um momento adequado – se 

temos carro, as possibilidades oferecidas pelo transporte urbano, a hora 

em que as lojas fecham, se a criança vai esperar na rua ou pode 

permanecer na escola[...] (SOLÉ, 1998, p. 69). 

De acordo com Solé (1998, p. 63) a leitura e a escrita são procedimentos cujo 

domínio supõe poder ler e escrever de forma convencional, ou seja, para ensinar os 

procedimentos, é preciso “mostrá-los” como condição prévia à sua prática independente, 

da mesma forma que os professores ensinam a misturar as tintas para que se obtenha uma 

determinada cor, ou como se deve fazer para registrar, por exemplo, as observações sobre 

o desenvolvimento de uma planta. Segundo a autora, também deveria ser mostrado o que 

os alunos fazem quando leem e escrevem, pois no decorrer de uma leitura são ativadas na 

mente do leitor inúmeras atividades que lhe permitem retirar informações. Pois, 

[...] estratégia tem em comum com todos os demais procedimentos sua 

utilidade para regular a atividade das pessoas, à medida que sua 

aplicação permite selecionar, avaliar, persistir ou abandonar 
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determinadas ações para conseguir a meta a que nos propomos (VALLS 

apud SOLÉ, 1998, p. 69). 

As atividades citadas pela autora tratam-se de estratégias de leitura, das quais 

muitas vezes o leitor não tem consciência. 

[...] uma das características das estratégias é o fato de que não detalham 

nem prescrevem totalmente o curso de uma ação; [...] as estratégias são 

suspeitas inteligentes, embora arriscadas, sobre o caminho mais 

adequado que devemos seguir. Sua potencialidade reside juntamente 

nisso, no fato de serem independentes de um âmbito particular e 

poderem se generalizar; em contrapartida, sua aplicação correta exigirá 

sua contextualização para o problema concreto (SOLÉ, 1998, p. 68). 

Para isso Solé (1998) chama a atenção dos professores dizendo que: 

Alguns textos são mais adequados que outros para determinados 

propósitos da leitura – como para determinadas finalidades de escrita – 

e que as estratégias que utilizamos para ler se diversificam e adaptam 

em função do texto que queremos abordar. 

É necessário fazer distinção entre os textos usados porque eles são diferentes e 

por essa razão as expectativas despertadas por eles, no leitor também se diferenciam.  

De acordo com Solé (1998, p. 92), para que o aluno se sinta envolvido na tarefa 

de leitura, é preciso possuir indícios razoáveis de que sua atuação será eficaz e que não 

vai consistir num desastre total. O que só poderá ser alcançado por meio de um bom 

planejamento de tarefas de leitura, uma seleção criteriosa das matérias a serem 

trabalhadas pelos docentes em sala. 

 

CONCLUSÃO 

Este trabalho de pesquisa teve como objetivo tratar sobre os conhecimentos de 

professores de língua portuguesa do ensino fundamental. E sobre os aspectos cognitivos 

ativados no ato e sobre o uso de estratégias de facilitação leitora como um meio de 

facilitar o ensino de língua materna. O presente trabalho de pesquisa se deu por meio do 

método qualitativo de cunho interpretativista. Constatou-se que os professores devem 

definirem a habilidade da leitura como um processo por meio do qual ocorre um 

intercâmbio de informações, de construção de sentido e como um processo cognitivo, por 

meio do qual o leitor é envolvido num processo de inferência contínua, que se apoia na 

informação proporcionada pelo texto e na sua própria bagagem, e em um processo que 

permite encontrar, evidenciar ou rejeitar as previsões e inferências. 
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Os dados apontam para fato de que os professores devem buscar obter 

conhecimentos das estratégias que devem ser estudadas e também as utilizarem em prol 

do desenvolvimento da habilidade leitora de seus alunos; conhecem também as 

dificuldades e os mecanismos utilizados pelo leitor no processo da leitura; entendem o 

maior número possível dos múltiplos aspectos e utilizando procedimentos adequados para 

um ensino eficaz de leitura. E levam em conta os níveis de conhecimento necessários à 

compreensão de um texto, como o conhecimento prévio, onde o leitor faz uso no processo 

de leitura, do que ele já sabe, ou seja, dos conhecimentos obtidos no decorrer de sua vida, 

o conhecimento textual, que é o conjunto de noções e conceitos sobre o texto, o 

conhecimento linguístico, aquele não verbalizado, implícito e que abrange desde o 

conhecimento sobre como pronunciar português, passando pelo conhecimento de 

vocabulário e regras e até o conhecimento sobre o uso da língua materna, e o 

conhecimento de mundo, ou seja, aquele adquirido informalmente, através de nossas 

experiências e convívio numa sociedade, conhecimento este cuja ativação no momento 

oportuno é também essencial à compreensão de um texto. 

Deste modo esperamos que os professores busquem ensinar aos seus alunos a 

lerem de forma compreensiva, utilizando as habilidades de decodificação, pois é 

importante considerar o que os professores sabem sobre a linguagem oral e escrita, mas 

que também aprendam a aprender, ou seja, a utilizarem de forma autônoma as estratégias 

de leitura nas diversas situações e ensine aos seus alunos. 
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CAPÍTULO XIX 

CONSTRUINDO O PENSAMENTO ALGÉBRICO COM ALUNOS DOS ANOS 

INICIAIS ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

Manoel dos Santos Costa46; Thiago Brandão Ericeira47; 

Anna Regina Lanner de Moura48. 
DOI - Capítulo: 10.47538/AC-2020.14-19 

 

RESUMO: 

O presente artigo tem por objetivo construir com alunos dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental as primeiras noções do pensamento algébrico, conforme indicação da Base 

Nacional Comum Curricular - BNCC. Fazendo uso da metodologia de ensino e 

aprendizagem de Matemática através da Resolução de Problemas, trabalhamos conceitos 

iniciais da Álgebra sem o uso de varáveis como x e y usualmente utilizadas pelos 

professores na apresentação desse conteúdo. Os dados aqui descritos e analisados foram 

coletados por meio de observação e de análise documental das resoluções dos problemas 

apresentados pelos alunos e compõem um estudo de natureza qualitativa, que foi 

realizado com alunos do 5º ano de uma escola pública estadual na cidade de São Luís/MA. 

Os resultados mostram que os alunos (re)construíram o conceito de multiplicação e 

divisão, percebendo a relação existente entre essas operações como operações inversas. 

Também nos mostrou que, quando exploramos os conteúdos matemáticos através da 

resolução de problemas, e, particularmente, os algébricos, usando símbolos diferentes da 

linguagem algébrica formal, o aluno percebe que é capaz de raciocinar por si mesmo, 

indo à busca de estratégias para a sua resolução.  

PALAVRAS-CHAVE: Educação Matemática. Pensamento Algébrico. Resolução de 

Problemas. 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

O ensino de Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental vem sendo 

questionado por pesquisadores da área (PIRES, 2012). A constatação de que a maioria 

dos alunos desse nível de ensino considera a Matemática como sendo a disciplina mais 
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difícil do currículo escolar torna-se preocupante, podendo estar ligada ao fato de que, não 

raramente, o ensino dessa área curricular deixa “marcas” negativas na vida dos alunos ao 

ser desenvolvido mediante metodologias que dificultam o processo de aprendizagem de 

conceitos e procedimentos matemáticos, principalmente os processos que se referem aos 

conteúdos envolvendo os números e as operações aritméticas. Marcas que podem 

despertar baixa autoestima e sentimento de fracasso para aprender Matemática.  

Segundo Vygotsky (1987), o ensino que inicia com a apresentação formal de 

conceitos e procedimentos não tem relevância para o aluno, do ponto de vista da 

significação que lhe permita entendê-los. De acordo com o autor, 

O ensino direto de conceitos é impossível e infrutífero. Um professor 

que tenta fazer isso geralmente não obtém qualquer resultado, exceto o 

verbalismo vazio, uma repetição de palavras pela criança, semelhante à 

de um papagaio, que simula um conhecimento dos conceitos 

correspondentes, mas que na realidade oculta um vácuo (VYGOTSKY, 

1987, p. 72).  

Na mesma obra, o autor observa que é parte integrante do processo de formação 

de conceitos aprender a direcionar os próprios processos mentais com o auxílio de 

palavras ou signos. Decorre que a repetição mecânica dos conceitos matemáticos em seu 

aspecto formal pula esta etapa dos processos mentais e torna mais difícil, quando não 

inviável, a aprendizagem desses conceitos.  

Alguns pesquisadores (ITACARAMBI, 2010) afirmam que a Matemática dos 

anos iniciais ainda é tratada em sala de aula como sendo constituída pelo uso de técnicas 

operatórias e da simples memorização, com a prática da reprodução, o que não faz sentido 

aos alunos e, consequentemente, não garante sua aprendizagem. O aluno precisa ser 

envolvido em atividades matemáticas que lhes permitam a construção de sua 

aprendizagem de forma significativa, e essa construção deve ser mediada pelo professor 

que precisa estar “aberto” a mudanças didático-pedagógicas, isto é, à utilização de 

“novas” metodologias de ensino, de modo que possa construir novos conceitos e 

procedimentos ligados ao conteúdo em estudo. Tais metodologias devem motivar, 

também, o professor, com vistas a compreender melhor seu aluno, suas dificuldades e a 

maneira como constrói sua aprendizagem.  

Os Parâmetros Curriculares de Matemática - PCN, documento que serviu como 

referência curricular até recentemente, propõem explorar metodologias que: 
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priorizem a criação de estratégias, a comprovação, a justificativa, a 

argumentação, o espírito crítico, e favoreçam a criatividade, o trabalho 

coletivo, a iniciativa pessoal e a autonomia advinda do 

desenvolvimento da confiança na própria capacidade de conhecer e 

enfrentar desafios (BRASIL, 1997, p. 27).  

Nessa perspectiva, desenvolvemos este trabalho utilizando uma atividade 

(problema) com o objetivo de construir com os alunos as primeiras noções do pensamento 

algébrico uma vez que esta pode acontecer conjuntamente com a aritmética, ainda que a 

linguagem simbólica algébrica não esteja explicita, para isso, utilizamos a resolução de 

problemas como metodologia de ensino e aprendizagem. Tal metodologia oferece ao 

professor não somente diversas oportunidades de desafiar seus alunos a encontrar solução 

para determinado problema, mas também possibilita ao aluno um envolvimento maior 

nos modos de pensar e de desenvolver a Matemática que precisa aprender. Além disso, o 

processo de construção do conhecimento acontece tanto de forma individual quanto 

coletivamente (COSTA; ALLEVATO, 2019).  

 

O ENSINO DE ÁLGEBRA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

A álgebra é um ramo da Matemática que desde que a humanidade começou a se 

debruçar sobre os aspectos variáveis da realidade e construir seu conhecimento, chegando 

às abstrações que permitem novas visões sobre cada conceito criado, tem sido objeto de 

pesquisa o que a torna de vital importância para o ensino (RIBEIRO; CURY, 2015). 

Entende-se que a discussão da aprendizagem da álgebra na perspectiva do uso de palavras 

e outros signos é uma via promissora para a formação integral do aluno no que diz respeito 

a conceber esse ramo da matemática como uma forma de entender e modelar a fluência e 

variabilidade dos fenômenos da realidade.  

Ao analisarmos os documentos curriculares, constatamos que a álgebra e, 

especialmente, o pensamento algébrico aparecem apenas nos documentos mais recentes. 

Nos PCN (BRASIL, 1997), não existe uma referência explícita ao ensino da Álgebra nos 

primeiros anos do Ensino Fundamental, porém, o documento faz menção à “pré-álgebra”, 

no sentido de que esta pode ser desenvolvida nos anos iniciais, com ênfase principal nos 

anos finais. De acordo com o documento:  

Embora nas séries iniciais já se possa desenvolver uma pré-álgebra, é 

especialmente nas séries finais do ensino fundamental que os trabalhos 



 

241 

 

algébricos serão ampliados; trabalhando com situações-problema, o 

aluno reconhecerá diferentes funções da álgebra (como modelizar, 

resolver problemas aritmeticamente insolúveis, demonstrar), 

representando problemas por meio de equações (identificando 

parâmetros, variáveis e relações e tomando contato com fórmulas, [...]) 

e conhecendo a “sintaxe” (regras para resolução) de uma equação 

(BRASIL, 1997, p. 39).  

No atual documento de referência curricular do Brasil, a Base Nacional Comum 

Curricular - BNCC (BRASIL, 2017) foi possível perceber um destaque em que o 

documento apresenta um eixo específico para a álgebra de forma sistematizar o que já 

constava em outras recomendações. Outro documento, o qual foi elaborado pela 

coordenação geral do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – PNAIC 

(BRASIL, 2013) aponta discussões acerca das relações entre aritmética e álgebra e a 

importância do trabalho com o pensamento algébrico nos anos iniciais, ou seja, que o 

pensamento algébrico está previsto como um aspecto a ser trabalhado dentro da 

Matemática.  

Mas afinal, o que é álgebra? De acordo com Lins e Gimenez (2005) a álgebra 

consiste em um conjunto de afirmações para as quais é possível produzir significados em 

termos de números e operações aritméticas possivelmente envolvendo igualdade e 

desigualdade. Já em relação ao desenvolvimento do pensamento algébrico com alunos 

dos anos iniciais, buscamos na literatura uma definição, a qual Blanton e Kaput (2005) 

interpretam como sendo “um processo no qual os alunos generalizam ideias matemáticas 

de um conjunto particular de exemplos, estabelecem generalizações por meio do discurso 

de argumentação, e expressam-nas, cada vez mais, em caminhos formais e apropriados à 

sua idade” (p. 413).  

No entender de Vale e seus colaboradores (2006), a exploração de padrões num 

contexto de tarefas de investigação, permite ao aluno desenvolver a capacidade de 

generalizar regras a partir de situações concretas, ou seja, ajuda o aluno a pensar 

algebricamente. Em outras palavras, podemos afirmar que a integração de tarefas de 

investigação com padrões no currículo da Matemática escolar assume um papel de 

destaque na abordagem ao ensino de álgebra, incluindo os anos iniciais, tendo como foco 

o pensamento pré-algébrico.  
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A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS COMO METODOLOGIA DE ENSINO E 

APRENDIZAGEM 

A partir de 1980, começou a ser discutidas no Brasil e em outros países, novas 

perspectivas para o ensino e a aprendizagem de Matemática. Surgia, então, como 

tendência renovadora, centrado na resolução de problemas que, por sua vez, constitui uma 

das bases para o ensino da Matemática atual (MALDANER, 2011). Essa tendência, ainda 

hoje, vem sendo apontada pelos documentos oficiais (BRASIL, 2017), segundo os quais, 

o ponto de partida de uma atividade matemática não deve ser a definição dos conteúdos, 

mas a resolução de problemas que possa levar à construção desse conteúdo. Assim, 

aparece, na Educação Matemática, uma metodologia de ensino que aponta para uma 

aprendizagem mais significativa pelo aluno, assinalando para a necessidade de se 

percorrer pelo caminho da problematização (COSTA; ALLEVATO, 2019). 

Mas, afinal, o que vem ser um problema matemático?  

Ao analisarmos a literatura relativa à resolução de problemas encontramos 

diferentes concepções sobre o que é um problema matemático, das quais optamos pela de 

Onuchic (1999, p. 215), que esclarece sua compreensão, afirmando que um problema 

“[...] é tudo aquilo que não se sabe fazer, mas que se está interessado em resolver”.  

Considerar a resolução de problemas como metodologia de ensino não significa 

dizer que existe uma forma rígida para desenvolvê-la em sala de aula. Allevato e Onuchic 

(2014) sugerem algumas etapas para que se possa colocar em prática e usufruir melhor 

dessa Metodologia. São elas: (1) preparação do problema; (2) leitura individual; (3) 

leitura em conjunto; (4) resolução do problema; (5) observar e incentivar; (6) registro das 

resoluções na lousa; (7) plenária; (8) busca do consenso; (9) formalização do conteúdo e 

(10) proposição e resolução de novos problemas. Reiteramos que, nessa metodologia, os 

problemas são propostos aos alunos antes de lhes ter sido apresentado formalmente o 

conteúdo matemático, e deve estar de acordo com o ano de escolaridade em que se 

encontram os alunos e com os objetivos pretendidos pelo professor para aquela aula.  

Dessa forma, o ensino-aprendizagem de um tópico matemático começa 

com um problema que expressa aspectos-chave desse tópico, e técnicas 

matemáticas devem ser desenvolvidas na busca de respostas razoáveis 

ao problema dado. A avaliação do crescimento dos alunos é feita 

continuamente, durante a resolução do problema (ONUCHIC; 

ALLEVATO, 2011, p. 13). 
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E mais, essa metodologia contempla ações pedagógicas (interação entre alunos; 

entre alunos e professor) que promovem a busca por informação, experimentação e 

renovação do interesse e da motivação dos alunos. 

 

CONTEXTO E METODOLOGIA UTILIZADA DA PESQUISA 

Os sujeitos participantes desta pesquisa foram 18 alunos do 5º ano do Ensino 

Fundamental de uma escola pública estadual do Maranhão. O estudo desenvolvido teve 

como objetivo analisar as estratégias utilizadas pelos alunos na resolução de um problema 

envolvendo as primeiras noções de álgebra. Trata-se de uma pesquisa de natureza 

qualitativa, em que o pesquisador manteve contato direto com o ambiente da pesquisa e 

com os sujeitos envolvidos, sendo o responsável pela organização e condução dos 

problemas desenvolvidos com auxílio da professora titular da turma.   

Utilizamos a observação participante, buscando identificar aspectos relevantes, as 

dificuldades encontradas pelos alunos e suas atitudes na resolução do problema e do 

conteúdo matemático em estudo. As observações foram registradas em um diário 

(FIORENTINI; LORENZATO, 2012). As resoluções dos problemas, escritas pelos 

alunos, e os registros das observações constituem os dados desta pesquisa.  

 

APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA: PROCEDIMENTOS E ANÁLISE DAS 

RESOLUÇÕES 

Nesta seção descrevemos e analisamos as resoluções apresentadas pelos alunos 

para um problema envolvendo as primeiras noções de álgebra. Na análise, procuramos 

evidenciar através das estratégias de resolução, as dificuldades dos alunos, e como a 

metodologia da resolução de problemas ajudou a superá-las. Também procuramos 

analisar suas falas, enquanto resolviam o problema e durante as discussões na plenária. 

Vale ressaltar que durante a aplicação dos problemas utilizamos as etapas sugeridas por 

Allevato e Onuchic (2014). O problema (a seguir) proposto aos alunos teve como objetivo 

construir as primeiras noções de álgebra sem utilizar letras como x e y, normalmente 

utilizadas pelos professores na apresentação desse conteúdo. 
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Figura 1: Problema algébrico 

Descubra o número escondido em cada figura, sabendo que as figuras iguais representam 

números iguais. 

                     
Fonte: Adaptação de Itacarambi, 2010 

 

Para a resolução desse problema organizamos os alunos em duplas (D1, D2, ...). 

Após todos receberem uma folha com o enunciado, solicitamos que, individualmente, 

fizessem a leitura para a compreensão do problema. Após essa primeira leitura, pedimos 

que fizessem novamente a leitura, agora, em dupla. Em seguida, perguntamos se haviam 

entendido o problema e o que era para ser feito, solicitando que confirmassem ou não o 

entendimento sem que apresentassem exemplo de respostas. Questionamos cada uma das 

duplas, e foi possível perceber que haviam entendido como proceder na resolução do 

problema; então, foi solicitado que começassem a resolver o problema.  

Durante nossas observações, enquanto os alunos resolviam o problema, notamos 

que eles não tiveram dificuldade para solucioná-lo, demonstrando que haviam entendido 

o que estava sendo solicitado. No entanto, vale ressaltar que o pesquisador teve que ajudar 

os alunos no entendimento. A seguir, apresentamos duas resoluções que ilustram os 

procedimentos utilizados por duas duplas D1 e D7. 
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Figura 3: Resolução da dupla D7 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

É possível observar nas resoluções apresentadas que os alunos resolveram com 

facilidade o problema proposto, apresentando poucos erros. Problemas como esse tipo de 

enunciado prepara o aluno para uma linguagem algébrica sem utilizar letras como X e Y 

comumente utilizadas na Matemática, especialmente, nos conteúdos que envolvem a 

álgebra, e que terminam causando dificuldade aos alunos. Além disso, esse tipo de 

problema envolve as operações básicas e respectivas inversas, noção de equação e 

estratégias de resolução, conforme aponta Itacarambi (2010).   

Após a resolução realizamos uma plenária, e um dos alunos fez um comentário 

interessante, quando questionamos como haviam encontrado o valor do triângulo.  

D1: ─ Professor, foi fácil encontrar o valor do triângulo! Como já sabíamos o valor 

das outras figuras, bastou tirar [subtrair] o menor valor do maior; o que sobrar é o valor 

do triângulo.  

Nesse momento, percebemos que o aluno estava realizando o cálculo algébrico 

para obter o valor da figura em questão, sem utilizar letras, o que na maioria das vezes 

dificulta a compreensão dos alunos, principalmente nesse nível de escolarização. De 

acordo com os documentos oficiais – PCN (BRASIL, 1997, 2017), a álgebra é um 

conteúdo que desenvolve a capacidade de abstração e generalização e é uma poderosa 

ferramenta para resolver problemas. Por esse motivo, é importante que os professores 

desenvolvam trabalhos que proponham situações em que o aluno seja capaz de construir 
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noções algébricas através de atividades significativas e que tenham relações com o seu 

cotidiano. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Nosso objetivo, neste trabalho, foi construir com alunos dos anos iniciais as 

primeiras noções do pensamento algébrico, uma indicação dos documentos oficiais 

(BRASIL, 1997, 2017). Para isso, utilizamos a metodologia de ensino e aprendizagem de 

Matemática através da Resolução de Problemas (ALLEVAT0; ONUCHIC, 2014).  

O trabalho nos revelou que, quando exploramos os conteúdos matemáticos através 

da resolução de problemas, e, particularmente, os algébricos, usando símbolos diferentes 

da linguagem algébrica formal, o aluno percebe que é capaz de raciocinar por si mesmo, 

indo à busca de estratégias para a sua resolução.  

Nossa experiência foi muito rica, observamos que o trabalho desenvolvido em 

duplas possibilitou a mobilização de estratégias, além disso, os alunos tiveram a 

oportunidade de construir e compreender sua aprendizagem, isso demonstra que a 

proposta aqui discutida enfatiza a importância de se trabalhar com uma metodologia 

problematizadora, que exige do professor uma constante interação com seus alunos, bem 

como a interação entre os alunos. Além disso, por meio da metodologia utilizada, foi 

possível perceber a importância de se desenvolver atividades em duplas e/ou em grupos, 

pois oportuniza aos alunos de estratégias e argumentações, além de terem contato com as 

diferentes estratégias utilizadas, pelos colegas, para a resolução do problema, conforme 

indicação de Allevato e Onuchic (2014).  

Vale ressaltar que, embora consideramos que seja importante desenvolver um 

trabalho pré-algébrico a partir dos anos iniciais, este estudo deve ser retomado 

sistematicamente a partir do 6º ano do Ensino Fundamental para que os conceitos 

algébricos sejam consolidados. 
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CAPÍTULO XX 

CONTRIBUIÇÕES DA PSICOMOTRICIDADE PARA O 

DESENVOLVIMENTO ESCOLAR 
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RESUMO: 

Este trabalho faz parte de uma revisão bibliográfica na qual procura-se mostrar o papel 

da psicomotricidade como importante aspecto para uma formação, com base 

indispensável a toda criança. A psicomotricidade pode ajudar o sujeito a organizar o seu 

próprio esquema corporal, percebendo a si mesmo e o meio. A escolha do tema deve-se, 

principalmente, à demanda crescente de transtornos de aprendizagens que os alunos vêm 

enfrentando, e claro, em decorrência das barreiras que os professores enfrentam com esses 

transtornos. Por essa razão a formação desses educadores deve ser multidisciplinar, 

assentada em diversas ciências, dentre elas a psicomotricidade. A educação psicomotora 

e o desenvolvimento da criança são importantes por influenciar durante toda vida futura 

da pessoa, sendo fundamental seu estudo pelos acadêmicos ligados à área de Educação 

Infantil. A psicopedagogia surge como uma área do conhecimento que busca 

compreender problemas de aprendizagem. Assim, se configura de forma institucional – 

dentro da escola – a fim de refazer o trabalho no cotidiano da escola. A formação 

psicopedagógica constitui-se para os professores como uma oportunidade para entender 

o sujeito em suas múltiplas dimensões. Este estudo tem como objetivo buscar 

informações teóricas sobre a psicomotricidade e as tarefas do profissional da 

psicopedagogia, na compreensão e auxiliar aqueles educandos com dificuldades de 

aprendizagem. É preciso que o professor reavalie suas concepções e atitudes frente ao 

processo de ensino-aprendizagem, instrumentalizando os sujeitos de aprendizagem de 

maneira adequada para atender as demandas do cotidiano. 

PALAVRAS-CHAVE: Psicomotricidade. Dificuldades. Aprendizagem. 

Desenvolvimento. 

 

 

INTRODUÇÃO  

O ser humano é um maquinário bem elaborado, no qual os elementos estão em 

contínuo trabalho e dependência uns dos outros. A ação do sujeito é a resposta mais fiel 

do que está se passando em seu interior, físico e mental. Daí pode-se afirmar que o corpo 
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é comunicação pura, através do gesto e da ação. Quaisquer que sejam as manifestações 

corporais, não há como negar que se tratam de respostas cerebrais. Piaget (1987, apud 

OLIVEIRA, 2000), analisa a importância da motricidade para o desenvolvimento da 

inteligência.  

A Psicomotricidade é uma área da educação que utiliza dos movimentos para se 

atingir aquisições mais elaboradas, como por exemplo as intelectuais, contribuindo para 

uma formação integral da criança. Infelizmente essa ciência tem sido muito mal 

interpretada por falta de compreensão e crenças de que “apenas trabalha o motor”. Muitos 

professores a resumem apenas na questão do movimento perfeito, ficando assim uma 

ciência técnica, "robotizada". Todas as nossas emoções são expressas em movimentos 

corporais. O corpo não esconde o que se passa conosco, como por exemplo pode-se citar 

a respiração, se levamos um susto a nossa respiração fica mais ofegante.  

Na medida em que o desenvolvimento ocorre, o corpo manifesta diferentes formas 

de movimentos: dos mais simples e involuntários aos mais complexos e elaborados. 

Quando se trabalha em escola ou outra instituição, nota-se que algumas crianças são 

diferentes, embora tenham uma inteligência regular, apresentam dificuldades em 

determinadas tarefas escolares, são meio "desastrados", têm dificuldade de participar de 

jogos, etc. Isto porque não realizam os movimentos adequados, às vezes derrubam coisas 

por onde passam, outras vezes são muito lentas para realizar certas atividades. Ou seja, 

essas crianças podem ter problemas psicomotores. 

É importante reconhecer o papel da psicomotricidade, sendo um meio constitutivo 

de construção da personalidade e de expressão corporal. O psicopedagogo ou o 

psicomotricista50 atuam neste cenário a fim de aprimorar/desenvolver habilidades e 

capacidades inatas ao ser humano, que por motivo ou outro estão em estado de latência, 

no âmbito do desenvolvimento global, proporcionando estratégias de estimulação motora. 

Este artigo tem como objetivo subsidiar o professor de sala regular a refletir sobre 

a psicomotricidade e suas contribuições para crianças com dificuldades de aprendizagem.  

Busca assim, refletir sobre seu papel na escola, e a parceria com o profissional de 

 
50

 O Psicomotricista é o profissional que age no âmbito da saúde/educação, nos processos de 

desenvolvimento, tendo por objetivo atuar nas dimensões do esquema e da imagem corporal em 

congruência com o movimento, a afetividade e a cognição. 
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neuropsicopedagogia. A aprendizagem deve ser percebida como a atividade de indivíduos 

ou grupos humanos, que mediante a incorporação de informações e o desenvolvimento 

de experiências, promovem modificações estáveis na personalidade e na dinâmica grupal, 

as quais revertem no manejo instrumental da realidade. Nesta abordagem, o objetivo 

desse estudo, é a pesquisa e a tomada de consciência acerca da seriedade do trabalho 

psicomotor para o desenvolvimento intelectual, afetivo, cognitivo e social do sujeito.  

Nessa perspectiva utilizou-se da revisão de biográfica para compor o artigo, dos 

quais autores como Piaget (1976), Pain (1980), LaTaille (1992), Oliveira (2000), Silva 

(2017), entre outros para enriquecer a compreensão e o papel da psicomotricidade no 

âmbito escolar e a difusão do conhecimento entre os docentes. 

 

DISCUSSÃO  

A abundante bibliografia que se depara a propósito do crescimento neuromotor, 

nos dá como apoio para edificar o percurso e atingir uma melhor clareza a propósito das 

especificidades da Psicomotricidade e suas contribuições na aprendizagem. A 

complicação e o esforço intenso que norteia a concepção e o andamento neuropsicomotor, 

traz distinção ao sujeito de diferentes naturezas, consequência nítida, da mesma maneira 

que seu desempenho essencial no desenvolvimento cognitivo.  

A Psicomotricidade é uma área do conhecimento que pode ser vista como um 

recurso pedagógico, o qual tem como alvo cooperar para o crescimento integral da criança 

no processo de ensino-aprendizagem, harmonizando o físico, intelectual, e sociocultural, 

propondo uma coesão com o fato dos estudantes. 

Por meio da aptidão em ordenar comportamentos em várias situações 

psicológicas, motoras, de memorização, atenção, observação, raciocínio, discriminação, 

etc. o entrosamento dos procedimentos incluídos à motricidade é fundamental para o 

projeto pedagógico e psicopedagógico, situado no desenvolvimento do sujeito que 

aprende (FERREIRA NETO, 1995). 

A Neuropsicopedagogia passou a existir com a finalidade de averiguar as 

dificuldades de aprendizagem, dentre os quais a pedagogia não conseguia resolver por si 

só. Meados dos anos 1960, os psicopedagogos dão início a investigar causas das 
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dificuldades de aprendizagem no meio escolar. Por meio de pesquisa de hipóteses do 

crescimento corporal e psicológico do principiante. Assim, essa área do conhecimento 

começa a se apresentar com um olhar amplo em relação ao sujeito, de maneira a aceitar 

e entender suas dificuldades e suas limitações. Ajudando-o a exercer amplamente seu 

desenvolvimento corporal, afetivo, cognitivo, emocional e social (ROCHA, 2007). 

Ainda muito tímida, essa área do conhecimento e estudos, a Psicomotricidade, 

aparece por meio de projetos desempenhados pela filosofia, biologia e psicanálise. O 

papel da função motora encontra-se desde a mais tenra idade e permanece por toda a vida. 

Movimentar- se é essencial para o crescimento do indivíduo e permite o convívio e a 

interação com toda a sociedade. O sujeito não vem ao mundo completo, de tal modo que 

sua parte física, e cognitiva se estabelecem concomitantemente. 

Dessa forma, ambas as ciências atuam na estimulação do sujeito por meio de 

estratégias e jogos que abandonam o treinamento e a reabilitação (no sentido de 

comportamentos), não mais partindo das dificuldades que a criança possui, e sim de suas 

habilidades, situando seu fazer, dentro de um marco relacional. Na prática 

psicopedagógica há necessidade de trabalhar os aspectos que se encontram com déficits 

na estruturação dos sujeitos, ampliando seus modos de ação, oferecendo desde a educação 

infantil à possibilidade de desenvolvimento real (DE MEUR; STAES, 1984). 

No momento em que a Psicomotricidade amplia sua concepção e faz uma ponte 

com a Neuropsicopedagogia, ambas entram em cena para auxiliar, pais, professores, 

alunos e escolas a superar as dificuldades de aprendizagem, o que algumas vezes apenas 

uma área sozinha não daria conta do que lhe é incumbido. Da mesma maneira, que o 

sujeito, é visto como um ser cognoscente, engajado no processo de construção do seu 

conhecimento, e que possui estruturas de aprendizagem que se compartilham num mesmo 

espaço, com o sujeito experiente. 

A Psicomotricidade está diretamente relacionada ao processo de maturação, onde 

o corpo é a origem das aquisições cognitivas, afetivas e orgânicas, ou seja, onde se articula 

a aprendizagem. Sustentada por três conhecimentos básicos: o movimento, o intelecto e 

o afeto, é, portanto, um termo empregado para uma concepção de movimento organizado 

e integrado, em função das experiências vividas pelo sujeito cuja ação é resultante de sua 

individualidade, sua linguagem e sua socialização. 
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Esta ciência nos enriquece com a ideia de fazer com que o sujeito conheça o 

próprio corpo, mostrar ou não mostrar a ação. Já a Neuropsicopedagogia , é uma ciência 

transdisciplinar que se fundamenta nos conhecimentos das neurociências, aplicada à 

educação, com principalmente da pedagogia e psicologia cognitiva. 

A Base Nacional Comum Curricular, documento que norteia o trabalho da 

Educação Básica, define que na etapa da Educação Infantil, e de acordo com os eixos 

estruturantes de interações e brincadeiras, devem ser assegurados seis direitos de 

aprendizagem e desenvolvimento, para que as crianças tenham condições de aprender e 

se desenvolver: conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Dessa 

forma a criança se desenvolve como um todo, sendo fundamental a acolhida, a segurança 

do espaço físico, o desenvolvimento das  emoções, bem como a ampliação das 

habilidades para desvendar o corpo e o espaço na formação da identidade e autonomia de 

cada um (BNCC, 2018). 

Dentre seus diversos estudos, Piaget (1987 apud OLIVEIRA, 2000), destaca as 

estruturas cognitivas como um dos fatores de grande importância do período sensório 

motor e da motricidade. Sobretudo antes da aquisição da linguagem, no desenvolvimento 

da inteligência, na qual o desenvolvimento cognitivo se constrói por meio de uma 

equilibração progressiva, ou seja, a passagem de um estado de conhecimento menos 

elaborado para um estado de conhecimento mais elaborado. 

Nesse sentido, a exploração do corpo, das sensações, dos limites e movimentos é 

importante para a criança da Educação Infantil, visto que nesta etapa a criança constrói 

sua imagem e desenvolve seu aspecto motor, descobrindo também, o corpo do outro. As 

atividades psicomotoras são primordiais para que se desenrole esta construção, pois é a 

partir do brincar e explorar o espaço, que ela se organiza nos aspectos motor, cognitivo, 

sensorial e emocional, e amplia seus conhecimentos sobre o mundo. Neste momento da 

Educação Infantil, a linguagem corporal é a forma mais comum de comunicação utilizada 

pelas crianças. 

As funções motoras, a parte de desenvolvimento intelectual e afetivo estão 

diretamente ligados à criança, e dessa maneira, a Psicomotricidade destaca a relação entre 

a motricidade, a mente e a afetividade, tornando-se uma facilitadora do desenvolvimento 

global da criança. 
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O principal objetivo da Psicomotricidade é auxiliar no desenvolvimento das 

possibilidades motoras e criativas da criança, em sua totalidade, partindo do seu corpo à 

procura do movimento e do ato. Atuando de forma efetiva, sob um aspecto de ciência, 

mantém seu foco dentro da área da linguagem, no componente de Educação Física, “a 

partir de uma visão mais ampla em que o homem deixa de ser percebido como um ser 

essencialmente biológico, para ser concebido por visão abrangente”, na qual se considera 

os processos sociais, históricos e culturais (SILVA, 2017). 

Contribuindo de maneira expressiva para a formação e estruturação dos esquemas 

corporais, e consequentemente cognitivos, incentiva a prática do movimento em todas as 

etapas da vida da criança. Age por meio de atividades diversificadas, nas quais as crianças 

se divertem, criam, interpretam e se relacionam com o contexto em que vivem. 

A primeira manifestação humana, é o movimento, pois desde a vida intrauterina 

realizam-se movimentos corporais, nos quais vão se modificando, ampliando, 

melhorando e se estruturando, exercendo influência nos comportamentos. Posto isso, a 

Psicomotricidade é considerada um instrumento auxiliar, que proporciona resultados 

adequados em determinadas situações no processo de ensino aprendizagem. 

A atenção do professor deve estar voltada às etapas do desenvolvimento da 

criança, como um facilitador da aprendizagem pautando seu trabalho na observação, 

respeito mútuo, confiança e no afeto. Os aspectos afetivos estão diretamente ligados ao 

desenvolvimento motor e cognitivo da criança, e no processo de ensino aprendizagem, é 

fundamental que o professor reconheça a função da Psicomotricidade. 

Para Mendonça (2004) 

A Psicomotricidade se relaciona através da ação, como um meio de 

tomada de consciência que une o corpo, a mente, o espírito, a natureza 

e a sociedade. Ela está associada à afetividade e à personalidade, pois a 

criança utiliza seu corpo para demonstrar o que sente. Na Educação 

Infantil, a criança está sempre em busca de experiências e novidades 

em seu próprio corpo, formando ideias, conceitos e assim 

progressivamente organizando o seu esquema corporal (MENDONÇA, 

2004, p. 22). 

Enfoca, principalmente, a unidade de ação dos movimentos, articulando-se com 

as funções cognitivas. Dessa forma, a ludicidade influencia não apenas na formação da 

criança, como possibilita um crescimento sadio e um enriquecimento permanente. Na 

educação infantil, a atividade lúdica, importa a ação por si própria, o momento vivido que 



 

255 

 

possibilita a quem a vivencia, momentos de encontro consigo mesmo e com o outro, 

dividido em momentos de fantasia e realidade. 

Como sujeitos em desenvolvimento diferentes aspectos são relacionados nesse 

processo, dentre eles a cognição e o motor, e a impossibilidade em dividi-los quando se 

fala em aprendizagem, é única. Os movimentos, os primeiros passos, a descoberta do que 

se pode fazer com o corpo, precede à fala. Comunicamo-nos com outras pessoas através 

de gestos, de movimentos, desde pequenos. É possível observar muitos adultos que 

gesticulam enquanto falam.  

Em suas pesquisas, Piaget (1987. apud OLIVEIRA, 2000), descreve as estruturas 

cognitivas, demarcando a importância do período sensório motor e da motricidade, no 

desenvolvimento da cognição. Orientados por elementos psicomotores, o 

desenvolvimento psicomotor e afetivo se complementa. Assim, pode-se destacar alguns 

desses elementos, como o esquema corporal, a lateralidade e a estruturação espacial. 

O esquema corporal pode ser definido como a representação que a criança tem de 

seu próprio corpo, o qual é indispensável para a formação da personalidade. Na 

lateralidade, se define durante o crescimento e se mostra mais aguçada em determinado 

lado (esquerdo ou direito), que além de seu aspecto motor, pode ser influenciada por 

aspectos sociais e de estímulos durante a infância. A estrutura espacial se coloca como a 

orientação e estruturação do eu, como referência ao mundo exterior. É a tomada de 

consciência do seu próprio corpo em relação aos demais e ao ambiente, tornando-se a 

possibilidade do sujeito se organizar em relação a si e ao outro. É uma construção mental 

que opera por meio dos movimentos em relação aos objetos e aos outros que estão ao seu 

redor (PIAGET, 1987 apud OLIVEIRA, 2000). 

Uma criança que não reconhece os movimentos e como eles influenciam na 

aprendizagem terá dificuldades de ficar sentado numa cadeira em sala de aula, assim o 

processo de ensino e aprendizagem sofre com aspectos que podem (e devem) ser 

observados desde sempre pelos professores, para ajudar o sujeito a organizar seu processo 

cognitivo. Dessa forma, a observação, registro e olhar atento do docente em relação a 

aspectos muito sutis do cotidiano é importante para alcançar o equilíbrio do sujeito. 

Todo o desenvolvimento psicomotor precisa ser alcançado pela própria criança, 

pois antes que ela entenda um novo conceito é necessário que a etapa anterior seja bem 
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compreendida e se torne impulso para o seu crescimento, ou seja, o conhecimento prévio 

é que faz a criança avançar em relação aos seus limites. Após a observação minuciosa do 

docente, é possível encaminhar a criança para a reabilitação (no sentido de reorganizar 

suas funções motoras e permitir que ela alcance níveis mais elevados de estruturas 

cognitivas). 

Na reabilitação, é necessário analisar a demanda dos problemas para definir as 

estratégias e procedimentos pelas quais o sujeito será encaminhado neste processo. É 

essencial enfatizar evidências que levem ao caminho da reabilitação clínica para as 

práticas sociais. No caso da reabilitação psicomotora aconselha-se para crianças que 

apresentam dificuldades ou problemas no campo psicomotor, os quais seu procedimento 

de amadurecimento motor não se adapta a um desenvolvimento que é esperado em sua 

idade, pois como já se constatou, insurge diretamente sobre o aprendizado (DE MEUR; 

STAES, 1984). 

No decorrer dessas evidências, o terapeuta deve sugerir ao mesmo tempo uma 

maneira de restaurar, num conjunto, ambiente físico e social, além de um período distinto 

uma entrevista com os pais, que subsidiará seu trabalho com a criança. Pois é nisso que 

reside a avaliação diagnóstica. Ademais, é essencial que o psicomotricista apresente 

diligência em relação à organização familiar da criança, já que a família se guia por meio 

da reabilitação. 

Nas práticas psicomotoras deve ser oferecido para a criança, em algum momento, 

a livre vivência de jogos e atividades para que o sujeito usufrua sozinho ou em grupo de 

situações de desafio, de regras, de envolvimento, estímulo e motivação, inter-

relacionando-se com o meio e com sua existência. São através dos jogos expressivos que 

a criança socializa, aprende as regras a partir do contato corporal, dos jogos simbólicos, 

brincando de faz-de-conta representando assim seus desejos, conflitos e angústias. Porém, 

o mais importante, não são os métodos, as técnicas e os instrumentos, mas sim a evolução 

positiva do sujeito, tanto na relação consigo mesmo como com o mundo externo, ou seja, 

nas relações sociais. 

A Terapia Psicomotora implica na interferência físico, expressiva e lúdica que 

almeja proporcionar e elevar ao máximo o potencial motor, cognitivo e emocional, 

auxiliando no desenvolvimento da personalidade do sujeito. Enquanto a 
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Neuropsicopedagogia auxilia nos processos de cognição e no manejo com a família. Não 

se proporciona aumentar inteiramente a eficácia motor ou aprendizagens com precisão, 

mas arrisca-se uma atuação integral empregando as probabilidades de movimento do 

físico, de procedimento e de afinidade, para obter a reestruturação (FONTANA, 2012). 

Esses movimentos compreendem treinos (no sentido de auxílio) e de como são 

praticados em esportes e na educação física, não é essencial como se pratica qualquer 

coisa, mas sim como sentir e se abordar com isto. No decorrer da terapia psicomotora, o 

sujeito e o terapeuta psicomotricista vão ressaltar como em diversas ocasiões, o sujeito se 

comporta com si próprio, com os colegas e com os instrumentos. 

É fundamental que a análise psicomotora seja realizada quando a criança já traz 

afinidade com o psicomotricista para que não haja timidez. Os elementos empregados são 

ativos e intercessores da afinidade, consentindo a constituição de símbolos. A partir da 

agilidade ampliada pela criança é aceitável apreender a aquisição que ela faz do ambiente, 

dos elementos e de seus movimentos, num período e ambientes produzidos, além de 

confirmar sobre a afinidade entre ela e o observante (DÍAZ, 2011). 

O auxílio do psicopedagogo aparece no momento que são identificadas disfunções 

motoras que acarretam em problemas de aprendizagem. Não é incomum, receber na 

clínica sujeitos que apresentem algum tipo de problema no seu desenvolvimento físico e 

cognitivo. Posteriormente a uma investigação, verifica-se que estes sujeitos se deparam 

com dificuldade na sua estrutura, em não conhecer ou reconhecer ou aceitar o próprio 

corpo (ROCHA, 2007). 

Neste ponto de vista, a educação pode ser compreendida como abrangendo três 

áreas que possuem o mesmo valor para o desenvolvimento de um sujeito amadurecido e 

com saúde, adequado e bem-sucedido: cognitivo, psicomotor e emocional. Destes é o 

psicomotor que consenti em usar mais rápido o bom emprego dentro da educação. 

Por meio dos dados das hipóteses da avaliação diagnóstica, das observações, dos 

encaminhamentos e das demandas de cada sujeito, juntamente com o acolhimento do 

neuropsicopedagogo pode-se com uma extensa aptidão, elaborar uma análise diferente e 

mais precisa, com os meios proporcionados por esta especialidade, criar projetos 

adequados a essa questão particular e habitual, dentro seriedade do processo de 

desenvolvimento psicomotor na autoria de memória e aprendizagem. 
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Estabilização, tonicidade, direção espacial e de tempo, projeto físico, conceito 

físico, lateralidade e constituição motor são algumas estruturas psicomotoras 

indispensáveis para que haja uma exploração do espaço, assim poder nos aceitar e 

conhecer o outro. É corriqueiro nos atendimentos neuropsicopedagógicos, a precisão de 

cogitar estas hipóteses que se deparam com déficit em sua estrutura pelos sujeitos que são 

conduzidas por problemas de aprendizagem. Essa é a maior das “queixas” com que os 

profissionais convivem no cotidiano. Esses sujeitos, em diversos momentos, podem ser 

observados que mal conhecem seu próprio corpo, se limitando a usá-los como ferramenta 

de aprendizagem. Apresentam um problema de Psicomotricidade como indício coligado 

aos problemas de " não aprender". Nesse momento, é preciso ver o corpo como 

instrumento fundamental para ser utilizado. 

Piaget (1987, apud LA TAILLE et al, 1992), estudando as estruturas cognitivas, 

descreve a importância do período sensório motor e da motricidade, principalmente antes 

da aquisição da linguagem, no desenvolvimento da inteligência. O desenvolvimento 

mental se constrói paulatinamente: é uma equilibração progressiva, uma passagem 

contínua de um estado de menor equilíbrio para ele, significa uma compensação, uma 

atividade, uma resposta ao sujeito, frente às perturbações exteriores ou interiores.  

O lúdico e o brincar no desenvolvimento da aprendizagem incluem o jogo como 

fator importante no processo da Psicomotricidade e na psicopedagogia escolar. A esse 

respeito Civita (1978) tece algumas considerações afirmando que com o tempo, acredita-

se que os jogos passaram, também, a assumir uma função educativa, auxiliando no 

desenvolvimento de habilidades, sejam elas mentais ou físicas.  

Piaget (1987 apud LA TAILLE et al, 1992), considera a seriedade do tempo 

sensório – motor e da motricidade para o crescimento da esperteza. No grau de 

crescimento, nosso corpo exprime várias maneiras de movimentos sejam simples ao mais 

complexos. Ao trabalhar em uma instituição de ensino ou em escola, percebe-se que 

algumas crianças são "diferentes",  se trabalha em escola ou outra instituição, nota-se que 

algumas crianças são diferentes, mesmo que apresente um nível de inteligência normal, 

encontram-se com problemas na realização das atividades escolares, chegando a ser um 

pouco “indelicado”, não conseguem compartilhar de jogos, etc. Pois não conseguem 

realizar os movimentos apropriados, em algumas ocasiões acabam derrubando tudo por 
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onde passa, em outros momentos são muito devagar na conclusão das atividades, sendo 

assim são sujeitos que apresentam dificuldades psicomotoras (FERNANDEZ, 1990). 

Determinados estudiosos bem como Piaget (1987 LA TAILLE et al, 1992), 

Velasco (1996) e Kishimoto (1998), enfatizam que o brincar para a infante é um método 

determinante para o seu crescimento humano e, em presença disso, é importante ressaltar 

que “o brincar é um instrumento que favorece tanto o desenvolvimento físico, quanto o 

cognitivo, o afetivo e o social e, as crianças, desde pequenas estruturam seu espaço e o 

seu tempo, desenvolvendo a noção de causalidade e chegando, finalmente à lógica” 

(KISHIMOTO, 1998). 

O jogo gera a oportunidade da criança expressar seus sentimentos e sua vida 

emocional, reproduzir modelos, bons e ruins, possibilitando o desenvolvimento físico-

motor que explora o corpo e o espaço, resultando, por fim, no desenvolvimento da 

autonomia moral. Segundo Velasco (1996), "o jogo faz com que a criança vivencie 

situações adultas e, desta forma, favorece sua inserção social no meio e na sociedade em 

geral", com isto, a infante obtém vivência em circunstâncias legítimas e se acomodam ao 

fato emocional em que se deparam no período. 

O estimular brincadeiras que geram na infante à instituir circunstâncias 

fantasiosas, proporcionam o emprego de funções pedagógicas nítidas, refletindo sobre 

isso, a escola e a pré-escola precisam e necessitam desfrutar desta ocasião com a 

finalidade de que a infante consiga se favorecer desse método lúdico o qual consiste de 

amplo valor para o seu crescimento. 

Desta hipótese, Oliveira (1997b) descrever que “o ato de brincar é um processo 

de humanização”, que por meio do brincar a infante instruir-se a harmonizar a brincadeira 

de forma essencial, assim, a infante impetra ampliar sua aptidão de inteligência, de 

avaliação e de contexto e, deste modo, a infante constitui seus dados e começa a entender 

perfeitamente o teor instruídos. Nesse entendimento, a autora sinaliza que a criança brinca 

com aquilo que vive e utiliza de sua imaginação no cotidiano. O brincar favorece às 

crianças, na brincadeira, expressarem seus sentimentos e se mostram mais preparadas 

emocionalmente, com um controle maior sobre suas atitudes e emoções dentro de seu 

contexto social. Piaget (1987 apud LA TAILLE et al, 1992) ressalta que: 
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O jogo é um meio tão poderoso para a aprendizagem das crianças que, 

quando estas aprendem a ler, a calcular e a escrever através do jogo, 

observa-se que as crianças se apaixonam por essas ocupações 

comumente tidas como maçantes (LA TAILLE et al., 1992, p. 35). 

Compete ainda salientar que no procedimento de análise e de acolhimento 

psicopedagógico são utilizados métodos e técnicas das quais encontram-se atuais, como 

o jogo e o brincar, deste modo, as infantes valer-se de o fantasioso e, assim com 

intensidade muitas atividades podem ser colocadas em prática (PAIN, 1984). 

Em presença do divulgado, nota-se que o lúdico faz com que a infante aumente 

sua astúcia no mesmo tempo em que esta amplia sua fantasia e cultiva o mundo concreto. 

Nesse sentido, Piaget (1976) descreve que “a atividade lúdica é o berço obrigatório das 

atividades intelectuais da criança, por isso, indispensáveis à prática educativa''. 

Pode-se atribuir alguns conceitos de Vygotsky (1984, apud Oliveira, 1997b) em 

relação à construção de que as estruturas mentais superiores de um sujeito são obtidas por 

meio do brinquedo e da interação. A aquisição do hoje, que no amanhã torna-se seu grau 

fundamental de ato real e social. Pode-se perceber e reflexionar que a brincadeira, o jogo, 

é uma atividade específica da infância em que a criança recria a realidade e utiliza de 

sistemas simbólicos. Essa é uma atividade social com contexto cultural e histórico. Com 

isso, apreende a verdadeira seriedade do brincar para o crescimento intelectual e social 

do sujeito. 

Piaget (1976) refere que o sujeito que brinca, amplia sua inteligência e se 

desenvolve de acordo com suas ações sobre os objetos de conhecimento. Assim, o lúdico 

é fundamental de forma a instigar o desenvolvimento cognitivo da criança. Vale ressaltar 

que para o autor, é pelo brinquedo que crescem a alma e a inteligência, uma criança que 

não sabe brincar, uma miniatura de velho, será um adulto, que não sabe pensar. O sujeito 

se satisfaz com certas necessidades por meio do brinquedo e das interações que 

desenvolve com ele e com os outros. Tais necessidades passam por um processo de 

maturação biológica, que a psicomotricidade auxilia em seu desenvolvimento. Ademais, 

o brincar é considerado um processo de humanização, pois a criança aprende na 

brincadeira como criar vínculos. Piaget (1979) completa que: 

A brincadeira de faz-de-conta: Está intimamente ligada ao símbolo, 

uma vez que por meio dele, a criança representa ações, pessoas ou 

objetos, pois estes trazem como temática para essa brincadeira o seu 

cotidiano (contexto familiar e escolar) de uma forma diferente de 
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brincar com assuntos fictícios, contos de fadas ou personagens de 

televisão. (PIAGET, 1979, p. 32). 

Assim, quando o neuropsicopedagogo tem como fundamento que o jogo e a 

brincadeira influenciam no ambiente pedagógico e na aprendizagem, o sujeito começa a 

compreender que o aprendizado se torna mais significativo. Quando existe a compreensão 

e a capacitação de toda a equipe pedagógica de que o brincar é parte fundamental, no 

fazer pedagógico, amplia as estruturas mentais superiores, o método de ensino torna-se 

bem mais simples de ser instruído pelo profissional e aprendido pelo aluno. 

O início de tudo é no ato de nascer, quando o médico em seguida do nascimento 

apresenta um “pacote aos braços da mãe", na maior parte do tempo não se explica qual a 

melhor forma de aproveitar este “pacotinho”. Um indivíduo cheio de inteligência e de 

ação e para auxiliar o seu desenvolvimento, não pode existir regras básicas de higiene ou 

de alimentação, vai além disso. É necessário deixar estender-se por si só, com seus 

próprios sinais, seu jeito e sua individualidade. Isto vai estar sujeito ao diálogo entre o 

bebê e seus pais, por um retorno da precisão naquele momento, que pode ser na 

alimentação, nos cuidados de higiene e saúde, afagos, cada uma expressa de maneira 

diferente. 

Com esta pequena introdução este artigo buscou refletir sobre a importância da 

Psicomotricidade no desenvolvimento infantil e no processo de ensino e aprendizagem, 

além da contribuição da psicopedagogia no processo ensinar e aprender, cujos diversos 

aspectos puderam ser observados. Os aspectos que foram explanados no decorrer da 

discussão entre a bibliografia assinalada e as reflexões, poderão auxiliar que professores, 

e profissionais das ciências correlatas disponham de suporte para compreender os 

problemas na aprendizagem. 

 As aptidões motoras dão início bem antes do convívio escolar do sujeito, e para 

que desenvolva seu contexto global, é fundamental uma investigação constante do 

crescimento do sujeito, uma vez que os momentos se conectam ao cognitivo. Deste modo, 

fica explícito a importância do corpo no seu conjunto e as contribuições psicomotoras 

para o desenvolvimento integral da criança.  

Psicomotricidade, descrita somente em uma palavra, é como perceber os modos 

que o sujeito desenvolve, conjuntamente, seu psiquismo e motricidade, em confluência. 
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Trata-se de observar que por ser uma área completa, corpo, motricidade, afetividade e 

cognitivo, são os elementos chave de procedimentos do sujeito ao longo da vida.  

Para Piaget (1976), o lúdico é essencial para o desenvolvimento infantil, já que o 

jogo é, deste modo, uma identificação legítima ao exercício adequado, abastecendo a 

criança, seus viveres indispensáveis e modificando a realidade em papel das obrigações 

várias do eu. Assim os procedimentos funcionais de educação dos sujeitos demandam 

todos que se abastecem a um objetivo apropriado, com a finalidade de jogar, assim elas 

conseguem assimilar as estruturas mentais, pois, sem isto, conservar-se a exterioridade à 

esperteza infantil.  

A Psicomotricidade e a Neuropsicopedagogia podem e devem ser parceiras no 

procedimento de desempenhar o indivíduo, pois, conectadas mencionam uma integração 

entre as objetividades motores e a subjetividade de pensar, a psiquê. Os profissionais 

como Neuropsicopedagogos não são considerados psicomotricistas, contudo há a 

necessidade de entender a parceria com profissionais desta área para que juntos possam 

desenvolver maneiras melhores e mais concluídas com os pacientes, consentindo 

considerações bobas fora de nossas clínicas (DE MEUR; STAES 1984). 

A educação psicomotora é um instrumento a ser utilizado no contexto educativo, 

para solucionar problemas relacionados ao desenvolvimento da criança, de forma a 

auxiliar no processo de aprendizagem. Compete aos profissionais de educação observar 

os obstáculos que algumas crianças apresentam e utilizar recursos e estratégias, por 

exemplo dos jogos e brincadeiras, como instrumentos para uma melhor aprendizagem. A 

atividade lúdica na infância permite o desenvolvimento de diversos aspectos da criança, 

e dessa forma, como recurso neuropsicopedagógico, valorizando a ação da criança que 

brinca. 

A Psicomotricidade tem o alvo de envolver o sujeito num contexto geral, seja na 

sua vida social, afetiva e financeira, esta vida se retrata nos movimentos do seu corpo, 

além disso, constrói todo o conhecer e ter a aceitação do próprio corpo, amplia o 

conhecimento dentro da comunicação, oferecendo a probabilidade de ter domínio 

próprio, administrar sua força, de refletir sobre seus sinais, apresentando como foco se 

aperfeiçoar e estar estabilizado. 
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Assim, no processo do crescimento e desenvolvimento, físico, social, emocional, 

cognitivo, o sujeito apresentará algumas dificuldades e deverá enfrentá-las, mediante as 

circunstâncias que surgem o tempo todo, que por sua vez se não extintas, podem criar 

obstáculos que só serão "quebrados" por intermédio de atuações de reabilitação motora, 

mas também com intervenção neuropsicopedagógica que auxilie nesse caminhar. Dessa 

forma, o acolhimento psicopedagógico, que propõe resolver a dificuldade, e permite ao 

sujeito alcançar, com o uso do brincar, dos jogos, a capacidade criadora, depende da 

relação que se desenvolve entre a terapia, a escola e a família. 

A reabilitação, apresentada de forma fragmentada, não contribui para o 

desenvolvimento sadio e harmonioso da criança. Pelo contrário, causa uma ruptura no 

processo de aprendizagem, e pode apresentar diversos problemas relacionados. O sujeito 

cognoscente está ligado ao psicomotor, e estes dois aspectos precisam caminhar juntos. 

Com base neste contexto, percebemos a importância das atividades motoras na 

educação, pois elas contribuem para o desenvolvimento global das crianças. Entretanto, 

as crianças passam por fases diferentes umas das outras, e cada fase exige atividades 

propícias para cada determinada faixa etária. A Psicomotricidade precisa ser vista com 

bons olhos pelo profissional da educação, pois ela vem auxiliar o desenvolvimento motor 

e intelectual do aluno, sendo que o corpo e a mente são elementos integrados da sua 

formação. 

A partir do momento em que o professor e os demais profissionais que fazem parte 

do centro escolar, como uma equipe que trabalha de forma multidisciplinar, 

proporcionam a ciência de que o lúdico é fundamental em todos os aspectos do sujeito 

corporal, social, cognitivo, psicológico, etc. o ensino-aprendizagem torna-se muito mais 

simples de ser estabelecido não apenas no espaço escolar, mas além disso fora deste 

conjunto, a criança, por meio das brincadeiras, adquire elementos que a amparam a 

suportar temas que estão presentes em todos os seus espaços de coexistência. 
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CAPÍTULO XXI 

DELIVERY ARMELO: “CHEGANDO AONDE A INTERNET NÃO CHEGA” 
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RESUMO: 

Após o Decreto Estadual do Ceará, iniciada as atividades remotas percebeu-se uma 

adesão limitada às plataformas por parte dos discentes inicialmente. Foi realizado um 

levantamento das mais distintas demandas, a partir das vulnerabilidades dos alunos, em 

detrimento da infrequência. Uma vez identificadas as adversidades, foi criado o 

DELIVERY ARMELO, uma ação para atender aos alunos em suas especificidades. 

Diante do exposto, foram geradas comissões: uma para a entrega de atividades impressas, 

outra para distribuição de obras literárias, além de assistência técnica devido a problemas 

de acesso. De modo a deliberar uma logística sistemática e periódica para um atendimento 

contínuo aos estudantes. Tal prática bem sucedida ganhou notoriedade e repercussão para 

além dos limites territoriais da região, enquanto pioneira na crede 05, sendo veiculada 

numa das programações da rede globo. 

PALAVRAS-CHAVE: Delivery. ARMELO. Educação. Remoto. Gestão. 

 

 

INTRODUÇÃO 

A Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Antônio Raimundo de Melo – 

conhecida como “Armelo” – localizada na cidade de Carnaubal, região norte do estado 

do Ceará, vinculada à CREDE 05. Sob a gestão de Ana Cláudia Martins Oliveira 

(diretora), Maria Auxiliadora Oliveira Lima e Mahra Danyelly Pinto Farias (ambas 

coordenadoras pedagógicas). Contando hoje com 280 alunos, oriundos tanto da zona 

urbana quanto da zona rural e tem desenvolvido um trabalho procurando atender as 

necessidades da comunidade escolar. Em 16 de março de 2020, a escola Armelo 

encerrava todas as atividades presenciais – mediante o decreto estadual 33.510 de igual 
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período supracitado decorrente da instauração de calamidade pública acometida pela 

pandemia de COVID- 19 – com o objetivo de proteger a vida dos estudantes e 

funcionários, interrompendo o fluxo de circulação do vírus, conforme orientado pela 

Secretaria de Educação do Ceará – SEDUC, em suas diretrizes por meio do ofício circular 

nº 007/2020; ofício nº 008/2020 (e os decorrentes deste pela prorrogação de suspensão) e 

das “Diretrizes para o período de suspensão das atividades educacionais presenciais”. 

Nesse momento, a escola precisou repensar suas práticas a fim de envolver o máximo 

possível de alunos, garantindo-lhes o acesso ao ensino, primando pela permanência do 

estudante nas atividades escolares e seu desenvolvimento intelectual. 

Com o atual surto de infecção humana causado pelo novo coronavírus/COVID- 

19, grande foi o desafio de continuar com o processo de ensino-aprendizagem. Interação 

via grupos de “WhatsApp”; gravação de videoaulas; preparação de materiais 

diversificados; divulgação nas redes sociais; aulas, reuniões e webconferências via 

“Google Meet”, “Google Classroom”, dentre outros. Estes foram alguns dos recursos 

usados pelos professores para que o processo de aprendizagem de nossos alunos não 

parasse diante do isolamento social. 

De forma a incluir, os alunos sem aparelhos eletrônicos, sem conhecimento 

tecnológicos, que moram em zonas sem cobertura de rede móvel ou sem acesso à internet 

de qualidade, surgiu a ação intitulada “Delivery Armelo”, que consistia em preparar, 

imprimir e entregar a domicílio atividades autoexplicativas, preparadas pelos professores 

e entregues pelos Gestores e Professores Diretores de Turmas em parceria com pais e com 

os mototaxistas. Esse esforço de alcançar todos os alunos no processo de ensino-

aprendizagem fizeram com que a EEMTI Antônio Raimundo de Melo obtivesse destaque 

a níveis local, estadual e nacional. 

 

METODOLOGIA 

O presente instrumento configura-se como uma construção baseada em pesquisa 

bibliográfica em consonância com uma ação pedagógica, o que se pode até considerar 

como um estudo de caso o qual, segundo Godoy (1995, p. 25), “tem por objetivo 

proporcionar vivência da realidade por meio da discussão, análise e tentativa de solução 

de um problema extraído da vida real”, assim como se propõe discutir a ação apresentada 
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neste estudo, evocando-a como uma solução em meio ao cenário pandêmico que a 

Educação enfrenta. 

Tendo caráter essencialmente qualitativo, haja vista que não objetiva expressar 

discussões acerca de índices de nenhuma natureza, esta pesquisa disserta sobre uma ação 

pedagógica desenvolvida na Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Antônio 

Raimundo de Melo. 

Dessa forma, a escola propôs-se a alcançar e envolver os alunos no processo de 

ensino-aprendizagem por meio de uma ação exequível, levando até eles material impresso 

(conteúdo, textos, atividades) que os auxiliem na construção de mais conhecimento. Com 

a ajuda e o engajamento dos envolvidos, já mencionados acima, o material chega aos 

alunos pontualmente e previamente identificados por meio de um levantamento realizado 

pelos professores e gestores da instituição. 

 

PROBLEMATIZAÇÃO 

Após as primeiras semanas de isolamento social, os professores e os alunos foram 

se ajustando à nova forma de ensino-aprendizagem à distância. O Núcleo Gestor reuniu- 

se e identificou que uma parcela dos alunos matriculados não estava sendo alcançada pela 

nova forma de ensino por diversos motivos, já elencados anteriormente. Então, surgiu a 

ideia de realizar uma ação que atendesse aos alunos sem acesso tecnológico. 

O “Delivery Armelo” foi passado aos professores que abraçaram a proposta. 

Ajustaram seus conteúdos curriculares e prepararam material de forma a viabilizar o 

aprendizado por meio do estudo orientado. Por conseguinte, os Professores Diretores de 

Turma (PDTs) ficaram encarregados do levantamento por série dos alunos infrequentes 

às aulas remotas. 

 

DELIVERY IMPRESSO 

Esta foi a primeira ação pensada para alcançar os alunos que estavam até então 

sem nem um contato com a escola. Pensando nestes alunos que vivenciam uma realidade 

diversificada, os professores adequaram os conteúdos curriculares de forma a facilitar a 

compreensão dos mesmos na hora da resolução das atividades. Já a equipe do núcleo 
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gestor e dos professores dos ambientes (Centro de Multimeios e Laboratório de 

Informática) responsabilizaram-se pela impressão e ordenação do material. Em seguida, 

os PDTs, com a ajuda dos mototaxistas (quando não pessoalmente),foram encarregados 

de fazer com que os exercícios preparados chegassem até a residência dos alunos. 

Este processo acontece continuamente a cada quinze dias, quando nova remessa 

de atividades são enviadas, trazendo a devolutiva das anteriores. Assim, foi possível 

manter o contato com o aluno, como também avaliar seu aprendizado. 

 

DELIVERY TECNOLÓGICO. 

Muitos alunos, inclusive da zona urbana, apresentaram dificuldades em utilizar as 

novas ferramentas disponibilizadas pelos professores e pela SEDUC.  Esta informação 

chegou à escola por meio de ligações ou de depoimentos dos alunos nos grupos de 

“WhatsApp”. Diante disso, a gestão juntamente com os professores do Laboratório de 

Informática – LEI – realizaram atendimento individual on-line para a criação dos e-mails 

institucionais e uso dos novos aplicativos (download e login). Vale ressaltar que em 

alguns momentos, foi necessário o atendimento presencial para melhor atender os alunos. 

Este foi realizado mantendo-se os critérios de prevenção e distanciamento, segundo as 

normas da Organização Mundial da Saúde – OMS. 

 

DELIVERY LITERÁRIO 

Como forma de dar continuidade aos trabalhos de leitura desenvolvidos pelo 

Centro de Multimeios e proporcionar o entretenimento dos alunos, a EEMTI Antônio 

Raimundo de Melo aproveitou o envio das atividades impressas, para também enviar 

alguns livros previamente selecionados do nosso acervo literário. Esta operação literária 

realizada em meio ao atual contexto, nunca vivido por nossa comunidade, continha um 

estudo orientado, com base no livro lido, com os elementos da narrativa, de forma a 

colaborar com o aprendizado dos nossos discentes e fomento à melhoria dos rendimentos 

escolares. 

 

RESULTADOS 
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A Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Antônio Raimundo, com o fito de 

validar e efetivar o serviço educacional objetivando a equidade de acesso ao processo de 

ensino-aprendizagem, realiza regularmente assembleias com a comunidade escolar para 

discutir e solucionar as objeções que se revelam neste período atípico que assolam as 

práticas pedagógicas. 

Alunos residentes em sítios da zona rural da cidade de Carnaubal e em algumas 

comunidades da zona urbana não possuem internet em casa e costumam utilizar a internet 

móvel do celular, que de forma extremamente limitada, dá a eles um pouco de 

conectividade. No entanto os carregamentos de vídeos e de arquivos não 

completam/finaliza o download destes. 

Uma vez localizados os estudantes que estavam com dificuldade de participar das 

aulas síncronas ministradas a partir da plataforma Google Meet, a qual necessita de uma 

internet razoavelmente boa para iniciar e manter a conexão na aula, estruturou-se o 

programa de acompanhamento pedagógico em forma de delivery. 

A partir das comissões estabelecidas que estruturam a ação DELIVERY 

ARMELO, foi gerada uma atmosfera de estudo de caso. Onde o objeto de estudo – 

ARMELO – sofreu uma análise minuciosa viabilizando uma aproximação maior, ainda 

que indiretamente, do núcleo gestor e de seus professores ao corpo discente e seus 

respectivos familiares. Uma parceria fundamental para romper com os entraves que 

dificultam a consumação do ensino e da aprendizagem em todos os agentes envolvidos. 

Diante do mapeamento executado regularmente pelos Professores Diretores de 

Turma – PDT – no que concerne ao acesso à internet, participação nas aulas síncronas e 

realização das atividades assíncronas, sinal telefônico, adesão às redes sociais... tudo com 

o propósito de alimentar e reafirmar a relação e o sentimento de pertencimento à escola. 

Foi constatado que 60 alunos não apresentavam desempenho na laboração 

didática. “A educação, direito de todos e dever do estado...” como postula o artigo 205 da 

Constituição federal (1988), não poderíamos permitir que 21% dos nossos estudantes não 

tivesse este direito garantido. Num diagnóstico mais detalhado percebeu-se que tal 

infortúnio não remetia a uma(s) turma(s) específica(s), contudo revelava um percentual 

de 3,5 por sala. 
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Nesta dinâmica de assegurar direito e, principalmente enquanto instituição, 

cumprir dever – como supracitado. Nas mais diversas deliberações, outrora citados, ações 

ordenadas sistematicamente produziram quites de atividades impressas contemplando 

toda a grade curricular – a saber base comum, parte diversificada e os componentes 

curriculares optativos/eletivas. De forma a atender integralmente e democratizando o 

saber. 

Neste contexto, foram produzidas 23.040 cópias/impressões, cometido em 6 

etapas ao longo de todo o primeiro semestre. O que abrange a 15% dos alunos nesta 

modalidade a nível global, e 2,5% de alunos por turmas. Um trabalho que fomentou a não 

evasão escolar pela falta de acesso. 

No que concerne aos atendimentos literários, para estimular o ócio produtivo em 

comunidades que não dispõem de lazer aos jovens. Além de proporcionar atividades que 

conduzem a um suporte educacional global como compete o regime escolar. 

Foram atendidos 20 alunos nesta categoria de assistência, o que reflete 8% dos 

alunos do DELIVERY LITERÁRIO. Foram disponibilizadas 25 obras para oportunizar 

o direito de escolha aos jovens leitores. Sendo estabelecido um rodízio das obras entre 

eles. Gerando um montante de 25 fichas de leitura. Não obstante, apenas 5 alunos 

conseguiram ler 2 livros, os demais verificaram-se a leitura de um livro. 

No que diz respeito ao assessoramento tecnológico - realizado atendimento 

individual on-line para a criação dos e-mails institucionais e uso dos novos aplicativos 

(download e login). Foram28 alunos atendidos pela comissão composta por prof. Alan 

Chaves e a coordenadora Dora Lima. Uma demanda de 10% dos alunos que compõem 

do DELIVERY TECNOLÓGICO – ramificação do DELIVERY ARMELO. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Investindo em ações educativas que geram resultados positivos para a sociedade, 

colhendo frutos de acessibilidade e inclusão, mostrando uma educação transformadora. 

Desse modo, a EEMTI Antonio Raimundo de Melo vem causando impacto na 

comunidade escolar proporcionando conhecimento e aprendizagem com igualdade aos 

alunos assistidos pelo DELIVERY ARMELO. 
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Empatia, abertura ao novo e engajamento com outros, são usadas em todos os 

segmentos do projeto que surgiu para viabilizar o processo de ensino-aprendizagem de 

todos os alunos, com foco naqueles que não possuíam acesso tecnológico ou 

apresentavam pouco ou nenhum domínio tecnológico. Esta ação foi fluxo da análise das 

práticas pedagógicas ajustadas ao novo contexto social, identificação do público não 

alcançado, elaboração de estratégias de ensino e envolvimento dos profissionais da 

educação e da comunidade na execução da tarefa. 

Convém ressaltar que o material estruturado não apenas contempla conteúdos, 

mas trabalha também o emocional. Já que nossa comunidade apresenta um elevado 

número de alunos que já passaram – ou até passam – por depressão, ansiedade e outros 

distúrbios socioemocionais. Diante disso, procurou-se manter o vínculo com o discente, 

mantendo-o ocupado em meio a ociosidade e isolamento social, respeitando suas 

limitações individuais e sociais. Assim sendo, essa prática vem em busca não apenas de 

sanar os problemas citados, como também criar vínculos afetivos com os mesmos. 

A gratidão por parte dos alunos, dos familiares e da comunidade como um todo, 

gerou uma atmosfera de confiança fortalecendo a ligação entre as partes. Uma 

programação conjunta selada pela cooperação da gestão, dos docentes e dos familiares. 

Diante de um trabalho tão minucioso, dedicado e com objetivos bem traçados, não teria 

como não repercutir socialmente. Tivemos publicações em diversos canais de 

comunicação: no site da SEDUC-CE; Jornal Diário do Nordeste; site Uol; no portal 

Eufêmea; no Tribuna do Ceará; no perfil “Razões para acreditar" e no programa Caldeirão 

do Huck. 
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CAPÍTULO XXII 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO TEMÁTICA DE TRABALHO NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL COM FOCO NO USO DE RECURSOS 

TECNOLÓGICOS 

Marcelo Damiano56; Rafaela Bruno Ichiba57; 

Renata Arantes dos Santos58; Priscila Proença Croscatto59; 

Maria Olimpia de Oliveira Rezende60. 
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RESUMO: 

O presente artigo tem como objetivo demonstrar a importância da Educação Ambiental 

para a educação de crianças pequenas, abordando a urgência de inserir temáticas 

ambientais no currículo das instituições de Educação Infantil aliado ao uso das novas 

tecnologias. Por meio de um estudo de revisão bibliográfica e análise documental, foi 

possível promover a articulação do termo: Educação Ambiental com  práticas educativas 

apresentadas nesta modalidade de ensino, para isso o artigo apresenta uma revisão 

reflexiva das práticas que envolvem o uso de novas tecnologias para o trabalho de eixos 

temáticos que envolvam os pressupostos da Educação Ambiental para a formação de 

indivíduos críticos e conscientes. Práticas essas que devem ser desenvolvidas desde a 

primeira infância, por meio de propostas relevantes apresentadas pelos profissionais dessa 

modalidade de ensino. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Ambiental. Tecnologias. Educação Infantil. 

Pedagogia. Sociedade. 

 

 

INTRODUÇÃO 

O presente artigo se fundamenta em pesquisas bibliográficas acerca da análise das 

práticas de Educação Ambiental na Educação Infantil que fazem uso de recursos 
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tecnológicos, com o objetivo de identificar o perfil dessas práticas e, assim, desenvolver 

uma visão sistêmica crítica, sendo esse o foco desta pesquisa.  

A relevância desse estudo vem da constatação de que a maior parte das pesquisas 

com publicação nos últimos anos, não possuem como foco de análise práticas ambientais 

no contexto da Educação Infantil associadas ao uso de recursos tecnológicos. 

Entende-se, portanto, a necessidade de que a criança seja exposta desde a mais 

tenra idade aos conteúdos e práticas que direcionam a conduta humana (em formação) 

para a conscientização social, na formação de seres críticos e modificadores, 

aprendizagem de fatos, conceitos, atitudes, valores e desenvolvimento de competências. 

Assim, a escola assume sua missão de propiciar ambiente e  estratégias de aprendizagem 

para que esses objetivos sejam alcançados. 

Chaves conceituais de compreensão de seu mundo e de seu tempo; deve 

ainda permitir que tomem consciência das operações que mobilizam 

durante a aprendizagem, contribuindo para que prossigam na relação de 

conhecimento, que é desvendamento, compreensão e transformação do 

que se dá a conhecer. (SAMPAIO, 1998, p. 147). 

Para a discussão do assunto, o artigo está divido em três seções, sendo elas: 

Considerações Históricas sobre Educação Ambiental; O eixo Natureza e Sociedade na 

Educação Infantil; Práticas de EA com a utilização de recursos digitais de Educação 

Infantil.  

Para o desenvolvimento da primeira seção, é apresentado o histórico da Educação 

Ambiental, o que inclui suas origens e desenvolvimento no decorrer da História. Na 

sequência, na segunda seção, a base teórica se sustenta por meio do Referencial Curricular 

Nacional para a Educação Infantil, especificamente o eixo Natureza e Sociedade, que 

apresenta maior proximidade com o tema em questão. Na última seção, são discutidas as 

possibilidades destas práticas aliadas ao uso das novas tecnologias na Educação Infantil, 

assim como sua importância no processo de desenvolvimento no início da fase escolar da 

criança. 

  

METODOLOGIA 
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A pesquisa se baseou no método de pesquisa bibliográfica descritiva, que segundo 

Vergara (2007), a pesquisa descritiva se caracteriza aquela que expõe características 

claras e evidentes de determinada população ou fenômeno.  

Foram utilizadas as bases de dados do Google Scholar e dos Periódicos da 

CAPES, para efetuar as buscas por publicações acadêmicas, foram utilizadas as palavras 

chaves: Educação Infantil, Educação Ambiental, Novas Tecnologias e Recursos 

Didáticos Digitais. Os resultados dessas buscas foram selecionados manualmente por 

afinidade de temática com a proposta deste artigo. Foram excluídos trabalhos que 

abordavam parcialmente o tema, os que não foram disponibilizados na íntegra e trabalhos 

em outros idiomas diferentes do português e inglês. 

 

 CONSIDERAÇÕES HISTÓRICAS SOBRE EDUCAÇÃO AMBIENTAL  

Ao analisar o surgimento e desenvolvimento da Educação Ambiental em uma 

perspectiva histórica, podemos citar alguns escritores que no final do século XVIII, 

retrataram em suas obras o mundo natural, de forma a transportar em suas leituras, a 

preocupação com preservação e apreciação do ambiente.  

Dentre esses escritores podemos citar o escritor e filósofo Henry David Thoreau, 

nascido em Conrad, que se tornou em 1817 um símbolo para grande parte do movimento 

ambientalista, norteado pelo amor à natureza e pela busca por uma vida harmônica. [...] 

Não suspeitamos o quanto poderia ser feito para melhorar nossa relação com a natureza 

animada; que benignidade e refinada cortesia poderiam existir (apud CASCINO, 2000). 

Com o aumento das contribuições a respeito das questões ambientais, é publicada 

em 1968, em Roma, a obra intitulada "Os limites do crescimento”, que aborda 

pioneiramente reflexões sobre os limites do desenvolvimento humano. A relação que o 

homem desenvolveu com o ambiente passou a ser o foco de preocupações e movimentos 

sociais engajados na causa ambiental. 

Em 1972, realizou-se a Primeira Conferência Mundial em Estocolmo, na Suécia, 

que abordava questões sobre Meio Ambiente Humano e Desenvolvimento, onde foi 

elaborada a Declaração de Estocolmo, que inclui valores e normativas sociais sobre o uso 

do meio ambiente de maneira racional.  
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A realização da Conferência Internacional sobre Desenvolvimento e Meio 

Ambiente (Rio-92), é considerada como o marco mais importante da história sobre a 

temática ambiental. Contou com a presença de chefes de Estado e de governo, com o 

objetivo de desenvolverem discussões sobre ações sustentáveis, para elaboração de ações 

voltadas para mitigar os impactos negativos do crescimento econômico ao meio ambiente 

(MILHORANCE, 2012).  

 Como resultado dessas reflexões e discussões começaram a surgir algumas 

modificações dos espaços e uma educação direcionada às gerações futuras. Atualmente é 

consenso a compreensão de que a sociedade precisa dominar conhecimentos sobre as 

questões ambientais, assim como haja o desenvolvimento de uma consciência que 

favoreça a elaboração de abordagens curriculares relacionadas ao meio ambiente. 

A ideia de ciência, a ideia de tecnologia e a ideia de mercado global 

devem ser encaradas conjuntamente e desse modo podem oferecer uma 

nova interpretação à questão ecológica, já que as mudanças que 

ocorrem na natureza também se subordinam a essa lógica (SANTOS, 

1997, p. 190). 

Dessa forma, a Educação Ambiental é a realização de atividades pedagógicas 

voltadas à formação de uma consciência ambientalista crítica que extrapola ações 

meramente conservacionista e/ou preservacionistas.  

 A partir destas reflexões, pretende-se abordar na sequência a função da Educação 

Ambiental na Educação Infantil, no sentido de promover a integração de saberes ligados 

a esta temática ambiental já nos primeiros níveis da educação, como forma de garantia de 

que sejam disseminados valores que possam ser absorvidos e resultem na melhoria da 

qualidade de práticas futuras na sociedade. 

 

NATUREZA E SOCIEDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL  

Em consonância às determinações impostas pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (Lei 9.394/96), o Ministério da Educação criou o Referencial 

Curricular Nacional para Educação Infantil (RCNEI), com o objetivo de auxiliar o 

trabalho educativo na Educação Infantil.  
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O RCNEI foi criado para estabelecer metas que contribuam para o 

desenvolvimento integral da criança e ofereça condições instrumentais e didáticas para 

os profissionais deste nível (BRASIL, 1998).  

 Entre os eixos presentes no RCNEI, “Natureza e Sociedade” condiz ao tema 

central desta pesquisa, já que oferece diretrizes para o desenvolvimento de práticas 

vinculadas à Educação Ambiental.  

Propostas e práticas escolares diversas que partem fundamentalmente 

da ideia de que falar da diversidade cultural, social, geográfica e 

histórica significa ir além da capacidade de compreensão das crianças 

têm predominado na educação infantil. São negadas informações 

valiosas para que as crianças reflitam sobre paisagens variadas, modos 

distintos de ser, viver e trabalhar dos povos, histórias de outros tempos 

que fazem parte do seu cotidiano (BRASIL, 1998, p. 165).  

Dessa forma, práticas escolares e conteúdos realizados de forma contextualizada 

favorecem potencialmente a construção de conhecimentos que envolvam a diversidade 

de realidades sociais, culturais, geográficas e históricas.  

A escola nessa perspectiva possui o papel de agente transformador em que oferece 

conhecimentos e a construção de valores.  A intenção de investigar a presença da natureza 

nas instituições de Educação Infantil evidencia-se por considerar o contato com o 

ambiente fundamental na primeira infância (ELALI, 2003).  

As crianças fazem uso de suas concepções e valores em contextos que consideram 

significativos reformulando suas noções organizadas anteriormente (BRASIL, 1998).  

 (...) Isso significa dizer que a aprendizagem de fatos, conceitos, 

procedimentos, atitudes e valores não se dão de forma 

descontextualizada. O acesso das crianças ao conhecimento elaborado 

pelas ciências é mediado pelo mundo social e cultural (BRASIL, 1998, 

p. 172).  

O desenvolvimento da criança acontece paulatinamente à medida que toma 

consciência do mundo em que vive. À medida que amadurecem, aumentam a consciência 

e o contato com fenômenos naturais e fatos sociais, o que os levarão a compor seu 

entendimento da realidade circundante. 

Partindo de alegações relacionadas à presença da criança em um ambiente escolar 

que proporcione meios para um melhor desenvolvimento de aprendizagem, podemos 

concluir que a Educação Ambiental deva estar presente no currículo das instituições de 
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Educação Infantil com a incumbência de transmitir aprendizagens, valores culturais e 

sociais, indispensáveis para a vida em sociedade. 

Mediante a essa questão, pretende-se na próxima seção do trabalho relacionar o 

uso das novas tecnologias na Educação Infantil relacionando sua eficiência na abordagem 

de temáticas relacionadas com o meio ambiente.  

 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL E NOVAS TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

As diferentes tecnologias levaram a mudanças nas atitudes, valores e 

comportamentos de todas as pessoas dentro da nossa sociedade. Houve a alteração dos 

processos mentais e perceptivos, na rotina e das próprias relações interpessoais, nas 

palavras de Coutinho e Lisboa (2011): 

Dizemos isto porque a Internet e as tecnologias digitais promoveram a 

criação de novos espaços de interação e comunicação entre as pessoas, 

aumentando o leque de possibilidades de se construir o conhecimento 

para si e também para uma comunidade inteira numa perspectiva de 

construtivismo comunal (HOLMES et al), beneficiando assim pessoas 

com hábitos diferenciados e estilos de aprendizagem próprios 

(COUTINHO, LISBÔA, 2011, p. 14). 

Esse fato social vem demandando novos métodos educacionais e racionalidades 

pedagógicas sintonizadas com essas necessidades das novas gerações, pois, o processo 

educacional é um ato comunicativo que depende da sintonia entre emissor e receptor. 

Nessa perspectiva, o estudo procurou discutir os aspectos relacionados à 

correlação entre Educação Ambiental e uso de recursos tecnológicos, considerando que 

os materiais didáticos são potencialmente ferramentas úteis na construção de saberes 

ambientais pelas crianças pequenas. 

Para que a escola continue cumprindo seu papel de desenvolvimento pessoal, é 

necessário que a escola se reinvente e incorpore novos recursos didáticos. Dessa forma, 

o professor deixa de enxergar o uso de aparelhos tecnológicos, entre eles o celular, como 

um concorrente ou inimigo da educação, passando visualizar as inúmeras possibilidades 

deste aparato, desde que seu uso seja orientado e dirigido. 
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É evidente que a incorporação dos adventos tecnológicos, não é algo que possa 

ser realizado imediatamente, visto que muitas escolas públicas brasileiras não possuem 

recursos materiais para a efetivação dessa incorporação. 

Outro fator importante em se pensar é a forma como a tecnologia possibilita a 

autonomia dos alunos na construção de seu próprio conhecimento, desde que o uso das 

tecnologias sejam direcionados e os alunos compreendam e incorporem esse uso 

consciente. 

Considerando que a inserção de recursos didáticos tecnológicos podem auxiliar 

na construção de uma Educação Ambiental participativa e emancipatória, fato que se  

relaciona com a inserção do lúdico e da percepção da tecnologia como uma ferramenta 

cognitiva, pelo modo como ela se integra a um processo reflexivo sobre o conteúdo e 

como está ligado ao interesse das crianças. 

Dessa forma, o conteúdo visual, a música e o compartilhamento das informações 

entre crianças e educadores que os adventos tecnológicos podem propiciar, devem ser o 

propulsor para a sensibilização e a identificação dos problemas ambientais, levando à 

reflexão sobre a urgência da mudança dos atuais padrões de uso e distribuição e utilização 

dos recursos ambientais.  

Além disso, deve-se lembrar que os professores possuem formas próprias de 

entender as temáticas ambientais e de implementar o seu tratamento didático com os 

alunos, sendo a tecnologia uma nova estratégia educacional que pode propiciar uma 

inovação na sua prática didática cotidiana. 

 Salienta-se ainda que para uma tecnologia ser realmente uma ferramenta 

cognitiva deve haver um ambiente contextualmente rico de aprendizagem com suporte 

aos estudantes e aos professores. Apesar de poder ser projetada com o objetivo de 

estimular, sensibilizar o aluno à temática ambiental, a tecnologia é um artifício que pode 

somente informar, não ocorrendo a aprendizagem pelo projeto em si, mas pelo uso que 

se faz por meio dela.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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A análise realizada sobre o contexto da Educação Ambiental permite entendê-la 

como uma prática que ainda é pouco exercida no ambiente escolar da Educação Infantil, 

como confirma Oliveira e Toniosso (2014). 

 Assim como as práticas pedagógicas, os objetivos relacionados à temática 

ambiental se encontram dissociadas de seu real conceito, acabando por dificultar a 

aquisição de saberes relativos ao exercício das práticas ambientais nas instituições de 

ensino regular. Guerra e Guimarães complementam: 

Diversos trabalhos no campo ambiental indicam essas contradições nas 

práticas de que as atividades de EA, na maioria das escolas, seguem 

uma “pedagogia tradicional” ou comportamental, uma vez que são 

realizadas de modo pontual (datas ecológicas, palestras, etc.) e de forma 

fragmentada, conteudista, com pequeno envolvimento comunitário 

(GUERRA; GUIMARÃES, 2007, p. 158).  

O desenvolvimento da EA aliado a utilização dos recursos tecnológicos com 

crianças da Educação Infantil, está diretamente ligada a possibilidade de enriquecimento 

das atividades curriculares e de uma aprendizagem significativa, convidativa e 

satisfatória. Assim Oliveira & Toniosso, relatam: 

Cabe então ao professor, se disponibilizar para a realização de práticas 

pedagógicas fundamentadas em bibliografias e documentos que 

contribuam para o planejamento, organização e desenvolvimento das 

aulas vinculadas ao conceito de Educação Ambiental, na perspectiva de 

contribuir na formação de indivíduos com habilidades e atitudes 

voltadas para a preservação do meio ambiente, valores sociais, 

conhecimento e criticidade, tendo em vista o bem comum (OLIVEIRA 

& TONIOSSO 2014, p. 43). 

Pode-se dizer que o papel do professor na sociedade atual, traz ao docente novas 

demandas, no qual as aulas expositivas já não são tão relevantes para esse modelo 

educacional, cabendo ao educador mais um papel de mediação e orientação das crianças 

que constroem ativamente o próprio conhecimento.  
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CAPÍTULO XXIII 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL, TECNOLOGIAS E SUSTENTABILIDADE NO 

ENSINO MÉDIO 

Marcelo Damiano61; Rafaela Bruno Ichiba62; 

Ariane Destro63; Aline Ramos Martins64; 

Maria Olimpia de Oliveira Rezende65. 
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RESUMO: 

O presente artigo se fundamenta na necessidade de desenvolver uma consciência 

ambiental coletiva em uma sociedade que tem escassos projetos de iniciativas que 

incorporem a sustentabilidade em suas propostas. Esse estudo tem o objetivo de discorrer 

formas pelas quais a incorporação do uso da tecnologia nas instituições escolares, pode 

ser um aliado potencial para a construção de uma sociedade alicerçada nos pilares da 

sustentabilidade. Com a interface teórica entre a Educação Ambiental e as novas 

tecnologias no contexto escolar, pretende-se discutir os temas transversais Ambiente e 

Sustentabilidade no Ensino Médio, como forma de permutar ações predatórias com o 

ambiente e substituí-las por formas mais harmoniosas que contribuam na promoção de 

uma sociedade mais justa e próspera para todas as pessoas. 

PALAVRAS-CHAVE:  Preservação Ambiental. Sustentabilidade. Ensino. Sociedade. 

 

 INTRODUÇÃO 

Este artigo se constitui no produto de uma revisão teórica que buscou atrelar o uso 

das novas tecnologias como ferramentas didáticas no Ensino médio, como um potencial 

recurso didático para se desenvolver conceitos de Educação Ambiental consolidados 

pelos ideais da sustentabilidade e da justiça social. Segundo Pirró (2008), a tecnologia 

nos tempos atuais está incorporada no cotidiano das pessoas e essa relação tecnológica 

vem dinamizando os processos de produção de conhecimento na sociedade atual. Esse 

fato gera profundas transformações no ambiente escolar e para efeito de estudo foi 
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realizado um recorte sobre as implicações dessas mudanças no ensino de ciências no 

Ensino Médio.  

Os adventos tecnológicos trouxeram novas demandas à formação profissional 

docente no sentido de acompanhar essas mudanças, assim como desenvolver práticas 

educativas que estejam alicerçadas nos ideais da sustentabilidade; aliando as 

transformações sociais com uma necessidade de mudanças de paradigmas ambientais, 

cada dia mais urgente. Em consequência da inserção dos adventos tecnológicos, tanto na 

sociedade como no cotidiano escolar, os professores enfrentam novos desafios: primeiro, 

o de adquirir conhecimento dos recursos tecnológicos e aprender formas de explorá-los 

de forma a atender seus objetivos; segundo, não é possível, fazer uso das tecnologias de 

forma diferenciada sem suporte teórico, metodológico e técnico (RICHIT; MALTEMPI, 

2005). 

O desafio imposto pelas novas tecnologias é recorrente aos docentes que lecionam 

em qualquer área, no entanto especialmente no ensino de Educação Ambiental vislumbra-

se o potencial que esses recursos têm para desenvolver os saberes ambientais de uma 

forma crítica e contextualizada com os problemas ambientais decorrentes do avanço 

urbano sem planejamento. Aliar a Educação Ambiental ao avanço tecnológico é de suma 

importância para que, o cidadão do futuro, tenha sua base construída com base nas 

demandas sociais reais. Esse acaba sendo o grande desafio dos professores na docência: 

Formar pessoas preparadas para atuar em uma sociedade dinâmica de forma crítica e 

menos prejudicial ao ambiente circundante. 

 

O CURRÍCULO E A TECNOLOGIA 

A concepção de preservação ambiental precisa ser instaurada na formação escolar, 

visto que, o primeiro contato científico acontece nessa etapa da vida do indivíduo. 

Refletindo sobre a questão do desenvolvimento da consciência sustentável, é necessário 

repensar em novas estratégias de ensino de ciências ambientais, para que as aulas 

tradicionais incorporem instrumentos didáticos que possam favorecer o processo de 

ensino e aprendizagem. É preciso considerar, além da complexidade da temática 

ambiental, as transformações pelas quais a sociedade tem passado e que alteraram o 
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cenário que envolve essas discussões; que impõem necessidades e desafios diferentes de 

décadas atrás, por exemplo. 

As políticas públicas já mostram alguns avanços que apontam no sentido da 

incorporação dessas mudanças sociais, com a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB), promulgada em 1996, e com a consolidação dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN) em 1998, emergindo um novo paradigma de formação no 

cenário da política educacional brasileira. 

O currículo escolar, seguindo a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) e a Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC), na parte que discorre sobre as Ciências da Natureza para o 

Ensino Médio, a temática de sustentabilidade deve ser incorporada sob uma perspectiva 

transversal nas disciplinas curriculares visando o desenvolvimento pleno dos indivíduos. 

Para que isso aconteça é necessário que se rompa com as abordagens tradicionais de 

ensino, adotando práticas e métodos diversificados, que permitam a conexão dos saberes, 

assim como a compreensão de sua realidade local. Em consideração a realidade local no 

que se refere ao estudo do meio ambiente. Amparado pela Constituição Federal em seu 

artigo 225, é garantido que: “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, e de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se 

ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes 

e futuras gerações” (BRASIL, 1988). 

Amparado pela Constituição Federal de 1988, a Educação Ambiental no Ensino 

de Ciências deve estar voltada a qualidade de vida, bem como o equilíbrio natural na 

preservação do ambiente, começando pela escola.  Sendo o professor o responsável em 

gerenciar essas experiências de formação para desenvolver habilidades necessárias para 

o exercício pleno da cidadania. 

Ao enfocar a inserção da tecnologia para a realidade escolar, denota-se a 

importância do empenho e vontade dos docentes em inserir essa ferramenta, tão 

importante na atualidade, com direcionamentos aos conteúdos relacionados à docência, e 

no âmbito das ciências ambientais. A tecnologia se mostra como uma grande aliada para 

o sucesso na formação do jovem para a sociedade. 

Nesse sentido, a prática docente é o diferencial para a incorporação de novas 

ferramentas de aplicabilidade na Educação Ambiental.  Segundo Moreira (1997), não 
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basta apenas incorporar novas ferramentas didáticas para que a mudança educacional 

ocorra, é necessário um planejamento com objetivos bem delimitados e um plano 

estratégico. Por mais que o recurso tecnológico possa ser uma ferramenta rica em 

possibilidades para facilitar a construção do conhecimento dos alunos, é necessário saber 

o que é, seus conceitos e como funciona a tecnologia, para então se obter resultados 

satisfatórios. Richit e Maltempl (2005), ainda ressaltam que em muitas vezes, mesmo 

quando os professores recebem cursos de aprimoramento profissional para atuarem com 

as novas tecnologias, os professores não efetivam essas mudanças em sala de aula: 

[...] estes processos de capacitação e treinamento são temporários e, em 

muitos casos, a maioria dos professores, após o encerramento dos 

mesmos, retomam as suas atividades sem grandes mudanças 

metodológicas e, muitas vezes, sem ao menos tentar utilizar parte do 

aprendizado na sua prática (RICHIT; MALTEMPI, 2005, p. 03). 

 Moll (2010), afirma que o conceito de tecnologia possui três grupos, sendo eles 

físicos, simbólicos e organizadores, portanto as tecnologias físicas são ferramentas, 

mecanismos ou instalações utilizadas em diversas ocasiões, como por exemplo, nas 

escolas os televisores, os computadores entre outros. Já as tecnologias simbólicas são 

aquelas que compreendem as formas de raciocínio apresentando padrões teóricos que 

permitam o entendimento da realidade social e natural, refletindo acerca das ações 

estando voltadas à imaginação, à criação onde se originam os signos; sendo utilizadas 

para a formação de conceitos. E por último, as tecnologias organizadoras são estruturas 

de modificações verificadas nos estilos de vida, no meio social, empresarial, industrial e 

educacional. 

O smartphone pode ser considerado uma tecnologia física (quando por exemplo, 

é utilizado para reproduzir um vídeo, fazer ou receber chamadas) ou simbólico (quando 

por exemplo, é utilizado para a criação de conteúdo em uma rede social específica ou e-

mail), esse último, quando se utiliza os signos oferecidos pelo aparelho bem como 

tecnologia organizadora quando interfere no controle social. Dessa maneira, uma única 

tecnologia oferece diversas possibilidades e vários recursos onde direcionada para a 

educação, é necessário o conhecimento das inúmeras alternativas oferecidas para a 

utilização da mesma como fonte de aprendizagem e inserção em sua metodologia de 

ensino. 
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Muitos professores são resistentes a incorporar novas tecnologias em sala de aula, 

um exemplo está no uso do celular. No entanto, precisamos compreender que não é 

possível se pensar em uma sala de aula como era vista décadas atrás, muito provavelmente 

o papel do professor do futuro seja o de orientar o uso responsável das ferramentas 

eletrônicas em prol da educação, ao invés de proibi-las e competir com elas pela atenção 

dos alunos. 

 

SUSTENTABILIDADE COMO EIXO TEMÁTICO ESCOLAR   

Estudos realizados pela Organização das Nações Unidas (ONU) pertinentes às 

mudanças climáticas no início da década de 1970, foram o ponto de partida para que se 

iniciasse uma reflexão em relação aos impactos ambientais causados pela ação do homem 

na natureza. Foram levantados questionamentos sobre o uso dos recursos naturais, 

originando o conceito de Sustentabilidade. Segundo a Comissão Mundial sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento (1988), o desenvolvimento sustentável constitui em “[...] 

atender às necessidades da atual geração, sem comprometer a capacidade das futuras 

gerações em prover suas próprias demandas.” 

O conceito de sustentabilidade hoje é um termo bastante complexo que aborda a 

maneira como se deve interagir em relação ao ambiente, e a grosso modo, determina uma 

conduta que tome do ambiente apenas o necessário para atender às gerações presentes 

sem isso limite ou comprometa a capacidade das gerações futuras de suprirem suas 

próprias necessidades. 

A partir desse marco, começaram a difundir ideias de preservação ambiental, 

englobando fauna e flora, após a década de 1990, a expressão meio ambiente tomou 

destaque no meio social, empresarial e industrial. Atualmente, é possível perceber que 

muitas empresas já possuem projetos embasados na sustentabilidade e em políticas de 

amenização dos impactos ambientais gerados, ações essas que agregam valor às empresas 

que as praticam. 

No decorrer do tempo, as instituições públicas e privadas buscaram desenvolver 

práticas ambientalmente salubres, iniciando um processo de desenvolvimento legal, com 

a criação das leis ambientais no monitoramento das ações industriais e empresariais, 

relacionadas à exploração dos recursos naturais, renováveis e não renováveis, de forma 
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que sejam reduzidos e recompensados os impactos causados ao ambiente. Ainda assim, 

a maior problemática encontrada em relação à sustentabilidade é transformar as práticas 

de exploração ambiental em operações administrativas e operacionais efetivas quanto à 

redução dos impactos na natureza (FUZZ et. al, 2018, p. 665). 

Boff (2012, p. 32) afirma que o conceito de sustentabilidade já é bem antigo com 

uma história com mais de quatro séculos: 

[...] o nicho a partir do qual nasceu e se elaborou o conceito de 

"sustentabilidade" é a silvicultura, o manejo das florestas. Em todo 

mundo antigo e até o alvorecer da Idade Moderna, a madeira era a 

matéria-prima principal na construção de casas e móveis, em aparelhos 

agrícolas, como combustível para cozinhar e aquecer as casas. Foi 

amplamente usada para fundir metais e na construção de barcos, que na 

época das "descobertas/conquistas" do século XVI singravam todos os 

oceanos. O uso foi tão intenso, particularmente na Espanha e em 

Portugal, as potências marítimas da época, que as florestas começaram 

a escassear (BOFF, 2012, p. 32). 

Nesse sentido, a sustentabilidade pode ser caracterizada por desenvolver ações 

estratégicas para o desenvolvimento ligado à melhoria da qualidade de vida do homem, 

ao mesmo tempo em que reduz os impactos ambientais. Fuzz et.al (2018, p. 666) afirmam 

que ao estabelecer métodos voltados para a proteção do meio ambiente, deve ser feita a 

ponte entre a preservação ambiental e o desenvolvimento econômico ao efetivar as 

estratégias de gestão. Os autores ainda defendem que a partir do momento em que se 

fragmenta o conceito de desenvolvimento sustentável surgem outras três dimensões que 

são a social, a econômica e a ambiental. 

Apesar do tema relacionado à sustentabilidade e educação ambiental não ser 

recente, Mazza et al. (2011) afirmam que essa discussão se evidencia nos centros 

acadêmicos e a diversos núcleos empresariais, porém, é pouco difundida nas instituições 

de ensino formal, tanto no Ensino Fundamental, quanto no Ensino Médio. 

Nesse sentido, Becker et al. (2011) afirmam que para se estabelecer práticas 

eficientes com vistas à sustentabilidade, são necessárias ações que englobam tanto os 

aspectos formativos de educação, como o desenvolvimento econômico e social, 

garantindo às pessoas o direito à habitação, educação, saúde e segurança. Os autores 

também confirmam que a dimensão econômica está direcionada à produção, distribuição 

e consumo de seus bens e serviços, sendo a dimensão ambiental compreendida na 

proteção e gestão da matéria explorada com fins de preservação e redução nos impactos 
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causados nesse ambiente, ou seja, para que a temática relacionada à sustentabilidade seja 

efetiva, as três dimensões (social, econômica e pessoal) relacionadas devem estar em 

consonância. 

Substituir práticas predatórias por outras menos agressivas ao ambiente é um 

esforço que não demanda apenas ações estratégicas empresariais.  Pelo contrário, a 

sociedade em geral precisa entender a importância dessas mudanças, auxiliando a 

desenvolver ações mais equilibradas com o meio ambiente. 

A escola indubitavelmente pode contribuir com a formação dessa nova 

consciência, incorporando essa demanda ambiental nos currículos escolares, em relação 

ao currículo quanto à sustentabilidade denota que: 

A inclusão de conhecimentos, saberes e práticas sustentáveis no Projeto 

Político-Pedagógico das instituições de ensino e em seu cotidiano a 

partir de uma abordagem que seja contextualizada na realidade local e 

estabeleça nexos e vínculos com a sociedade global (MEC, 2013, p. 2). 

Cury (2001) afirma que alunos, em geral, pertencentes a qualquer nível de ensino, 

podem ser influenciados pelas crenças, opiniões e postura de seus professores, 

evidenciando assim a responsabilidade social e política que os docentes possuem em seu 

exercício profissional, com potencial intrínseco de fazer da escola um mecanismo de 

transformação social em um país com latentes desigualdades econômicas, culturais e 

sociais. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Desde a década de 1970, a Educação Ambiental (EA) vem se tornando palco de 

discussões através de conferências e para definir conceitos, princípios e objetivos para 

sua implementação. Posteriormente, com a criação de normativas legais, a EA foi inserida 

nos currículos educacionais de maneira transversal, multidisciplinar e interdisciplinar 

(LIMA, 2015). No entanto, somente em 1999, a EA foi incluída na educação formal, por 

meio da Lei da Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA). Fato que garantiu o 

status ao Brasil, de ser o primeiro país da América Latina a desenvolver e inserir uma 

política própria voltada para a EA (DIAS, 2004). A Política Nacional de Educação 

Ambiental (PNEA) define a educação ambiental como: 
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Art. 1º Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos 

quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, 

conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a 

conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial 

à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade (BRASIL, 1999). 

Conforme o conceito de meio ambiente foi sofrendo alterações, a EA também 

acompanhou esse processo incorporando novos paradigmas e necessidades, Leff (2010) 

destaca a complexidade da EA: 

O saber ambiental problematiza o conhecimento fragmentado em 

disciplinas e a administração setorial do desenvolvimento, para 

constituir um campo de conhecimentos teóricos e práticos orientado 

para a rearticulação das relações sociedade-natureza (LEFF, 2010, p. 

145). 

Essa complexidade acaba dificultando uma padronização conceitual (DIAS, 

2004), compreendendo a complexidade do tema e suas interfaces com mais áreas do 

conhecimento, podemos concluir que os saberes ambientais necessitam de uma 

abordagem holística, no qual estão presentes preocupações com a formação pessoal como 

um todo e não apenas visando respostas e soluções imediatas, desenvolvendo nos alunos 

uma nova forma de relação com o ambiente. Sendo assim, um dos objetivos principais da 

EA visam os avanços relacionados à qualidade de vida e sustentabilidade, a Lei 9.795/999 

regulamenta que: “Buscar o desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio 

ambiente em suas múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, 

psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos” 

(BRASIL, 1999, ARTIGO 5º, INCISO I). 

Devido à estreita relação entre sociedade e meio ambiente, a educação precisa 

apoiar-se nos preceitos de igualdade e justiça para que de fato exista o equilíbrio 

(RUSCHEINSKY, 2009). Conscientizar a população/alunos por meio das ações escolares 

que englobam a participação da comunidade, acaba sendo uma forma de desenvolver a 

criticidade para que todos possam exercer o papel de fiscais, no sentido de acompanhar e 

diagnosticar elementos que interfiram diretamente na qualidade de vida comunitária. A 

resolução CNE/CP nº 02/2012, estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Ambiental, reitera a responsabilidade cidadã para a construção da Educação 

Ambiental. 

A CNE/CP nº 02/2012, em seu art. 2º define que: 
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A Educação Ambiental é uma dimensão da educação, é atividade 

intencional da prática social, que deve imprimir ao desenvolvimento 

individual um caráter social em sua relação com a natureza e com os 

outros seres humanos, visando potencializar essa atividade humana 

com a finalidade de torná-la plena de prática social e de ética ambiental  

(BRASIL, 2012). 

No tocante à prática docente, pode-se inferir que o professor deve trabalhar esses 

conceitos ambientais no ensino regular de maneira a despertar a consciência de 

sustentabilidade e, assim, sejam formados mais indivíduos que tenham o verdadeiro 

compromisso com o futuro das próximas gerações. 

A EA dessa maneira não deve estar relacionada somente como uma atividade 

aleatória no currículo escolar, mas sim como um dos deveres do cidadão para a sociedade 

sendo essa uma maneira valiosa para a criação de hábitos, geração de atitudes e 

comportamentos que garantam o respeito ao equilíbrio ambiental. A Lei nº 9.795/99, em 

seu artigo 2º que institui a Política Nacional de Educação Ambiental afirma que: 

A educação ambiental é um componente essencial e permanente da 

educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em 

todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal 

e não-formal." Em sequência, em outros trechos do texto, destaca a 

necessidade da inclusão da dimensão ambiental na Educação, em todos 

os espaços pedagógicos disponíveis (BRASIL, 1999). 

Aos educadores vale ressaltar que é necessário repensar a metodologia de ensino 

aplicado nos planos educacionais para que de fato se formem sujeitos aptos a seguirem 

na sociedade como seres conscientes da importância da sustentabilidade para a vida 

humana. 

 

METODOLOGIA 

O método de pesquisa utilizado neste projeto foi essencialmente a revisão 

bibliográfica, que é compreendida por Gil (2008) como um estudo com base em material 

já construído, Marconi e Lakatos (2010), diferenciam e classificam as fontes 

bibliográficas existentes e para desenvolver o presente trabalho foi usada a revisão da arte 

por meio de fontes bibliográficas e documentais. 

 A fundamentação teórica, assim como a pesquisa documental deste artigo, foi 

desenvolvida com base em artigos científicos de banco de dados como Scielo, Anped e 

Plataforma Sucupira. Para a análise documental foram coletados informações e dados de 
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pesquisas acadêmicas, publicadas no período compreendido entre o intervalo de tempo 

de 2016 a 2019. Esse recorte temporal foi realizado para que se pudesse analisar dados 

mais recentes sobre o uso de novas tecnologias no ensino de ciências no Ensino Médio. 

A pesquisa foi de natureza descritiva, na qual se observa, registra, analisa, e 

correlaciona fatos e variáveis, procurando descobrir, com relativa precisão, a frequência 

com que os fenômenos ocorrem, sua relação e conexão com outros fatores, sua natureza 

e características. A análise documental foi utilizada como técnica para a abordagem de 

coleta de dados. Os documentos obtidos conduziram à construção da base de 

conhecimento necessária para o desenvolvimento e aprofundamento do estudo proposto. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Segundo Luckesi (1993, p 115) “o aluno é um sujeito capaz de interpretar, 

problematizar, dialogar, compreender e construir conhecimento” (LUCKESI, 1993, p. 

114).  Sendo assim, todo e qualquer trabalho voltado para o ensino e a aprendizagem deve 

estar relacionado à emancipação social do educando. A formação do homem para a 

sociedade se inicia no período escolar, no qual o sujeito permanece durante anos, até 

construir uma base de conhecimento para que assim decida em qual setor dentro da 

sociedade está mais de acordo. 

Nesta pesquisa foram encontrados 23 estudos, constantes em bases de dados 

eletrônicas, compreendidos entre o período de 2016 e 2019, voltados para a educação 

ambiental e sustentabilidade no ensino médio. 

No tocante à metodologia utilizada e ao desenvolvimento das atividades as 

pesquisas convergem em grau de dificuldade quando desenvolvidas na mesma faixa 

etária, contribuindo para a construção de saberes ambientais. 

Foram selecionados quatro estudos, nos quais verificou-se a preocupação para a 

formação do cidadão consciente e atuante em um contexto social de transformação, assim 

como a incorporação da temática de sustentabilidade para a qualificação de capital 

humano. 

O primeiro estudo foi realizado por Alves (2019) no município de São Cristóvão 

no estado de Sergipe. A autora utilizou a tecnologia social para a construção de um fogão 
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solar, junto aos alunos do ensino médio, relacionando esse com a importância em se 

desenvolver hábitos alimentares mais saudáveis no contexto educacional.  A construção 

do fogão solar foi realizada a partir de papelão, vidro reaproveitado de uma mesa 

quebrada, papel alumínio, placa metálica obtida de um estabelecimento de sucataria e 

cola branca. 

O fogão solar permite a cocção, pois o seu interior é aquecido devido à 

energia captada do sol. A luz solar, direta ou refletida, entra na caixa 

através do vidro que cobre a caixa. A radiação infravermelha, 

componente da luz solar, não consegue passar através da tampa de vidro 

e assim é criado um efeito estufa no interior da caixa (ALVES, 2019, p. 

42). 

Além de estimular a percepção ambiental, a construção dessa tecnologia pode ser 

utilizada como metodologia estratégica para despertar a consciência sustentável dos 

estudantes. O experimento obteve a aprovação dos alunos. Eles puderam aproveitar 

alguns alimentos, fazer a produção e divulgação de farinha, além de estimular a tomada 

de decisões, a criatividade e o protagonismo estudantil. 

O segundo estudo foi realizado em uma escola de ensino médio no estado de 

Pernambuco na cidade de Recife, onde foi desenvolvido um programa de coleta seletiva 

e a reciclagem envolvendo diversas etapas, que aconteceu a partir da investigação sobre 

o impacto do descarte inadequado chegando a divulgação das pesquisas realizadas pelos 

alunos na qual envolveu a participação de vários docentes. Foi utilizada a técnica da 

compostagem através do reaproveitamento de alimentos e da degradação do lixo para 

esse fim e a reciclagem de pneus para a produção de decoração e arte. A autora desse 

estudo concluiu que: 

O desafio em desenvolver trabalhos ambientais nas instituições 

educacionais são vários desde capacitação para professores à falta de 

ferramenta pedagógica, portanto não há dúvida, da importância e 

necessidade em realizar ações, pois, para reverter essa situação, que 

grande parte dos desequilíbrios ambientais esta relacionados à conduta 

humana gerada pelos consumos e consequentemente o desperdícios, e 

pelo uso inadequado dos bens naturais e, felizmente é através das 

escolas que podemos mudar e atitudes para cuidar do meio ambiente 

(MENEZES, 2018, p. 63). 

Quando há o comprometimento em realizar ações voltadas para a questão 

ambiental e sustentabilidade dentro das escolas, o resultado é refletido com a construção 

de uma sociedade mais consciente da importância dessa preservação. O que se identifica 

nesses estudos é que há uma enorme demanda de preparo para executar projetos com fins 
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sustentáveis na escola, porém, falta formação profissional voltada a unir a tecnologia à 

prática, despertando a atitude positiva frente a esse desafio. 

O terceiro estudo inserido nessa pesquisa, foi realizado no estado do Amazonas, 

na cidade de Manaus, conduzida por Jean (2019) onde o autor utilizou a ferramenta 

scratch com vistas à qualidade na construção de saberes ligados à EA. Jean (2019) 

desenvolveu jogos e quiz para facilitar o entendimento teórico do assunto. O resultado foi 

a elaboração de jogos onde o autor afirma que: 

Os objetos de aprendizagem construídos jogos e/ou quiz podem 

proporcionar conceitos e situações problemas que podem ser desafiados 

pelos alunos, como exemplo destaca-se a problemática ambiental, visto 

que o desenvolvimento cognitivo do aluno pode ajudar na explicação e 

resolução dessa situação quando nos referimos a tomada de decisão do 

aluno (JEAN, 2019, p. 73). 

Nesse sentido, o autor buscou utilizar a ferramenta eletroeletrônica e 

computacional para elaborar atividades em que o próprio aluno pudesse construir seu 

conceito com relação ao meio ambiente. Para tal construção, além de entender sobre a 

temática, o aluno precisou buscar resolução de situações-problema para a questão 

ambiental. 

O quarto e último estudo aqui analisado foi um projeto executado em duas escolas 

do ensino médio na cidade de Juazeiro do Norte no estado do Ceará. Gomes et al. (2016) 

concluíram que: 

Alguns estudantes mesmo conhecendo o tema não possuem uma prática 

ambiental, porém muitos afirmaram ter o cuidado com o meio em que 

vivem. Deste modo, reconhecer a necessidade de mudanças de hábitos 

é uma forma simples e eficaz que pode influenciar positivamente ao 

meio ambiente. Verificou-se que a metodologia aplicada nas escolas 

onde foi desenvolvida a pesquisa, apresentou um bom resultado em 

relação às definições e os conhecimentos teóricos dos alunos, porém 

mostrou um desempenho negativo no que diz respeito às práticas 

ambientais, sendo poucos os que afirmaram realizar alguma atividade 

prática em relação ao tema  (GOMES et al., 2016, p. 39). 

Nesse sentido, se reitera a importância das escolas em trabalhar com a Educação 

Ambiental como prática formativa voltada para o exercício cidadão crítico, e denota-se 

que essa prática se embasa em reflexões incessantes.  As escolas precisam de esforços 

contínuos de reflexão sobre esse tema, para atingir as demandas de formação humana 

exigidas na sociedade e para contribuir com a construção de formas de interação mais 

justas no sentido social, cultural e econômico dos recursos ambientais existentes. Já que 
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é no ensino regular que o ser humano constrói sua base de formação necessária para atuar 

na sociedade futura. 

Recentemente, o documento de maior destaque que norteia o ensino regular no 

Brasil é a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) no qual está incluído o ensino 

voltado para Ciência, Tecnologia e Sociedade. Segundo Lima et al.: 

A BNCC é uma das estratégias para constituir-se como avanço na 

construção dos parâmetros da qualidade de educação desejada para o 

país, visando qualificar a educação (infantil, ensino fundamental e 

médio), sendo uma exigência estabelecida pela Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (Brasil, 1996; 2013) pelas Diretrizes 

Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica (Brasil, 2010) e pelo 

Plano Nacional de Educação (Brasil, 2014). Por fim a BNCC deve 

impactar nas unidades educacionais através do desenvolvimento de 

novos Planos Políticos Pedagógicos que devem ser adaptados às novas 

regras (LIMA et al., 2017). 

De acordo com as metas estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação, todas as 

escolas devem estar com todas as normatizações instituídas pela BNCC em pleno 

funcionamento até 2024, sendo que ainda com toda mudança na regra, ainda é necessário 

repensar na formação básica do estudante quanto à prática pedagógica com reflexo na 

formação da futura sociedade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Embora existam orientações, legislações e parâmetros para regulamentar a 

obrigatoriedade em trabalhar a temática da Educação Ambiental e a sustentabilidade no 

Brasil, a forma como esse assunto vem sendo trabalhado ainda se encontra de maneira 

insuficiente diante dos problemas ambientais da atualidade, conforme as informações 

aqui elencadas. É de suma importância que a sociedade reflita e tome iniciativas 

favoráveis à conservação e preservação ambiental, sendo o ambiente escolar um espaço 

onde o desenvolvimento e construção de saberes se torna enriquecido diante da 

diversidade. 

O método empregado para a área de Ciências Naturais no Ensino Médio, 

especialmente para o ensino de ciências ambientais, necessita de revisão com vistas a 

reformular as práticas atuais. No tocante a verificação da eficiência de recursos 

tecnológicos no ensino de conteúdos ambientais, esta pesquisa aponta novos percursos 
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metodológicos a serem trilhados na busca de resultados quantitativos e qualitativos em 

termos de participação dos estudantes como seres ativos na construção do seu próprio 

conhecimento. 

O movimento entre Ciência, Tecnologia e Sociedade e a Educação Ambiental 

caminha para fomentar o pensamento reflexivo e crítico do aluno para a criação de uma 

nova racionalidade para reconhecer a ciência e tecnologia como ferramentas ligadas ao 

desenvolvimento econômico, mas também, como um instrumento que contribua para 

ampliar o conceito de sustentabilidade garantindo assim o desenvolvimento global no 

futuro. 

A educação funciona como engrenagem que auxilia a mudança e na transformação 

social no que tange à economia, ambiente e sociedade, fornecendo subsídios para o 

desenvolvimento de uma nova realidade ambiental. Conforme alguns experimentos de 

sucesso já expostos nesta pesquisa, verifica-se a necessidade de práticas pedagógicas que 

extrapolam o “modismo” da temática ambiental, constituindo assim práticas permanentes 

nas escolas. O trabalho com a Educação Ambiental e sustentabilidade precisa continuar 

instigando o estudante a perceber melhor sua relação com a natureza, rompendo com 

pensamentos centralizados no aspecto econômico. 

Para isso, a aula convencional necessita de complemento e espaço para novos 

métodos que insiram em sua estratégia os recursos tecnológicos da atualidade. Durante 

esse estudo ressalta-se que, foram encontrados poucos trabalhos nesse sentido e os 

existentes faziam parte de teses de pós-graduação, que por esse motivo não se pode 

constatar a continuidade dessas iniciativas, seja por meio de artigos e periódicos. 

Contemplando os objetivos específicos deste estudo, ao investigar sobre as 

práticas pedagógicas relacionadas ao ensino de ciências voltado para a educação 

ambiental, os principais impactos positivos causados no meio ambiente a partir da 

utilização das tecnologias, identificamos que positivamente, a tecnologia pode contribuir 

para educação e conscientização através de jogos e outras ferramentas, é possível unir a 

tecnologia à utilização consciente e responsável das fontes renováveis e não renováveis, 

identificando os danos possíveis através de tal exploração, garantindo a sustentabilidade 

às próximas gerações. 
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 Constatou-se que as produções científicas nesse aspecto ainda são escassas, sendo 

esse estudo um ponto de partida para que se reflita na importância em desenvolver outros 

trabalhos de pesquisa relacionados à Educação Ambiental e Sustentabilidade no ensino 

brasileiro. 
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RESUMO: 

O presente artigo tem a intenção de discutir e refletir sobre a modalidade de educação de 

jovens e adultos (EJA) e a educação como um direito de todos os cidadãos brasileiros, 

preconizado desde a primeira Constituição Política do Império do Brasil em 1824, 

período em que o Brasil ainda era colônia de Portugal, posteriormente reafirmado pela 

Constituição homologada em 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) em 

1996. Diante de pesquisas realizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) acerca da alfabetização das pessoas com 15 anos de idade ou mais, discutiremos 

as metas 8, 9 e 10 do Plano Nacional de Educação (PNE) que são direcionadas 

diretamente a EJA. As reflexões realizadas neste trabalho nos levaram a concluir que a 

EJA é uma modalidade de ensino que pode servir como instrumento para elevar a taxa de 

alfabetismo do país, porém esse não deve ser o foco principal da sua oferta, a modalidade 

precisa ser estruturada de forma que propicie aos alunos jovens e adultos uma formação 

integral, que após se apropriarem da leitura e da escrita tenham condições para concluir 

a educação básica, dar continuidade aos estudos, ingressar no mercado de trabalho e atuar 

em sociedade efetivamente exercendo sua autonomia e cidadania. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação de jovens e adultos. Alfabetização. Plano nacional de 

educação. 

 

INTRODUÇÃO  

O ato de educar jovens e adultos não é algo recente e se torna quase impossível 

delineá-lo com precisão, uma vez que a educação de indivíduos jovens e adultos 

contempla processos e aspectos relacionados ao ambiente escolar e também para além 

dele. O processo de educação pode ocorrer no seio da família, nas relações sociais 
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estabelecidas pelo indivíduo, no ambiente de trabalho, e em uma infinidade de espaços 

em que ocorra a interação e o convívio (HADDAD; DI PIERRO, 2000). 

 Esse trabalho destacará a educação de jovens adultos como modalidade de ensino 

da educação básica e como ela se estabeleceu como um direito de todos os cidadãos 

brasileiros, que não tiveram acesso à educação na faixa etária adequada. Na sequência do 

trabalho serão realizadas algumas discussões e reflexões a respeito de dados de pesquisas 

realizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) acerca da EJA no 

cenário atual, compreendendo os anos de 2008 a 2016 e as metas 8, 9 e 10 do Plano 

Nacional de Educação (PNE) que se referem diretamente a essa modalidade de ensino. 

A educação de jovens e adultos acolhe estudantes de diversos perfis, alguns nunca 

frequentaram a escola anteriormente ao seu ingresso na EJA, outros advindos do ensino 

regular72 por defasagem de idade em relação ao ano/série que estava frequentando, ou 

ainda, aqueles que interromperam seus estudos por inúmeros fatores. Há também 

estudantes que trazem consigo histórias de fracasso escolar, relacionado a falta de 

“ajustamento” ao processo de escolarização. 

A compreensão da proposta da EJA como uma modalidade de educação voltada 

para as especificidades dos alunos jovens e adultos é fundamental para afirmar a 

relevância de sua oferta.  Entre os aspectos que comprovam sua importância destacamos 

o fato da EJA oferecer às pessoas analfabetas absolutas e funcionais a oportunidade de 

aprender a ler e escrever independentemente de sua idade; o retorno para aqueles 

indivíduos que por uma infinidade de motivos precisaram interromper seus estudos em 

qualquer etapa da educação básica e ainda o papel social da EJA no que se refere a sua 

contribuição na construção da autonomia e emancipação humana. 

 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: HISTÓRICO DE SUA OFERTA 

FORMAL 

Com a homologação da Constituição Política do Império do Brasil em 1824, a lei 

magna apregoava a instrução primária e gratuita a todos os cidadãos, subtendia-se que 

 
72  Entendemos ensino regular como o ensino voltado a crianças e adolescentes, o que não caracteriza a EJA como 

modalidade irregular, uma vez que a EJA também faz parte da educação básica. 
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nesse “todos” estivessem contemplados de maneira geral crianças, adolescentes, jovens, 

adultos, “[...] homens ou mulheres, independentemente de sua etnia e de sua classe social. 

Contudo, a oferta da educação brasileira limitou-se às pessoas pertencentes às classes 

mais abastadas, configurando um caráter elitista da educação no período Imperial” 

(AQUINO, 2019, p. 48). Nesse momento da história, indígenas, negros e mulheres que 

não pertenciam as famílias ricas, não tiveram acesso à educação primária, sendo 

colocados à margem do processo de escolarização. 

Diante de uma situação excludente e segregadora, várias reivindicações lideradas 

por movimentos sociais, programas e projetos criados pelo governo, em resposta as 

protestações da sociedade civil, compõem a história de luta da educação de jovens e 

adultos. Reflexões amparadas por órgãos orientadores como, por exemplo, a Organização 

das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) fundada em 1945 pela 

Organização das Nações Unidas (ONU), que dentre os vários objetivos propostos pela 

organização, destaca-se a intenção de reduzir o analfabetismo no mundo. Como principal 

evento promovido pela UNESCO voltado à educação de adultos, temos as Conferências 

Internacionais da Educação de Adultos (CONFITEAS), que incitou e contribuiu para que 

houvesse amplos debates em âmbito internacional a respeito da necessidade de se ofertar 

uma educação de qualidade para todas as modalidades e etapas de ensino (AQUINO, 

2019). 

As CONFITEAS desempenharam um importante papel ao colocar em pauta em 

seus eventos as fragilidades existentes na educação de pessoas adultas, apontou as esferas 

governamentais as problemáticas que assolam essa modalidade de ensino, almejando que 

o poder público tomasse providências para saná-las, por meio de ações efetivas e políticas 

públicas que verdadeiramente amparassem a educação de adultos. 

Dentro do contexto latente em prol da educação de adultos, suscitados pela 

sociedade civil, pelos movimentos sociais e órgãos como a UNESCO, em 20 de dezembro 

de 1996, é promulgada no Brasil a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), é a 

partir do texto dessa Lei que a educação de jovens e adultos passa a ser contemplada 

efetivamente com redação clara, objetiva e prescritiva, como é possível observar nesse 

trecho da Lei no Art. 4, parágrafo VII: “oferta de educação escolar regular para jovens e 

adultos, com características e modalidades adequadas às suas necessidades e 
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disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de acesso e 

permanência na escola” (BRASIL, 1996, p.2).  

Ao longo da história brasileira, o acesso gratuito a educação tem contribuído para 

minimização da quantidade de pessoas analfabetas no Brasil, porém um dado alarmante 

divulgado em 2017 pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua – 

(PNAD-C), desenvolvida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

apontou que no ano de 2016 estimava-se que 11,8 milhões, ou seja, 7,2% da população 

de pessoas com 15 anos de idade ou mais eram analfabetas. Ainda nesta pesquisa foi 

divulgado que em 2016 a quantidade de alunos que frequentava a modalidade de 

educação de jovens e adultos era de 1, 7 milhão de pessoas (BRASIL, 2017).    

 

A EDUCAÇÃO DE JOVENS ADULTOS NO CONTEXTO BRASILEIRO ATUAL 

E AS METAS 8, 9 E 10 DO PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO – PNE 

2014/2024 

O Brasil é um país que nutre historicamente uma dívida social com milhões de 

cidadãos jovens e adultos que ainda são analfabetos absolutos ou funcionais, muitas das 

ações desenvolvidas e das políticas públicas implantadas tentam ir ao encontro e sanar 

essa dívida, mas ainda apresentam lacunas gigantescas e não têm conseguido 

efetivamente reverter o quadro das desigualdades econômicas, sociais, políticas e/ou 

culturais em que se encontram grande parte da população brasileira (AGLIARDI, 2013). 

Em 25 de junho de 2014 é aprovado e instituído o Plano Nacional de Educação 

(PNE) Lei n. 13. 005, o PNE tem em vista atender as preconizações dadas pela Emenda 

Constitucional nº 59 de 2009, previstas no Art. 214 da Constituição Federal, que 

determina o seguinte:   

Art. 214 [...] 

 I - erradicação do analfabetismo; 

II - universalização do atendimento escolar; 

III - melhoria da qualidade do ensino; 

IV - formação para o trabalho; 

V - promoção humanística, científica e tecnológica do País. 

VI - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em 

educação como proporção do produto interno bruto.   (Incluído pela 

Emenda Constitucional nº 59 de 2009).   (BRASIL, 1988, p. 71) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc59.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc59.htm#art4
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Como observado no art. 214 acima, o PNE está enfrentando grandes desafios que 

assolam a sociedade brasileira, entre eles: a erradicação do analfabetismo a 

universalização do atendimento escolar em todas as etapas da educação básica, o PNE 

então estabelece um conjunto composto por diversas estratégias contidas em 20 metas a 

serem alcanças no decênio de 2014/2024, grande parte das ações deverão ser 

desenvolvidas em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e 

os Municípios.  

As metas do PNE dizem respeito à melhoria da qualidade e da ampliação de acesso 

à educação ofertada no país, bem como a valorização dos profissionais da educação. As 

20 metas contemplam as etapas da educação básica e suas modalidades. Nesse trabalho 

nos ateremos às metas que tratam especificamente da EJA, são elas: a meta 8 que com 

seis estratégias traçadas busca  até a ano de 2024 alcançar a elevação da escolaridade das 

pessoas de 18 a 29 anos, que residem no campo ou na região de menor escolaridade do 

país, de maneira que atinjam  no mínimo 12 anos de escolaridade e equiparar a média de 

anos de escolaridade entre negros e não negros; a meta 9  que conta com doze estratégias 

que visam elevar para 93,5% até o ano de 2015 a taxa de alfabetização da população com 

quinze anos de idade ou mais, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir para 50% a 

taxa de analfabetismo funcional até 2024 e a meta 10 que com 11 estratégias almeja até 

o final da vigência do PNE em 2024 ofertar de forma integrada à educação profissional 

no mínimo 25% do total de matrículas da EJA nos ensino fundamental e médio.  

A figura 1 ilustra que se compararmos ao longo de oito anos (2008 - 2016) a 

quantidade de escolas que tinham turmas EJA com outras etapas de ensino, é possível 

verificar que em 2016 enquanto houve um crescimento de pré-escolas e de escolas que 

ofertavam os anos finais do ensino fundamental e médio, as escolas que ofertavam EJA 

e os anos iniciais do ensino regular apresentaram um declínio significativo. 
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Figura 1 –   Evolução do número de escolas por etapa de ensino oferecida – Brasil 2008-2016 

 

Fonte: Censo Escolar da Educação Básica 2016 – Notas Estatísticas (BRASI, 2017) 

 

O tratamento a ser dado a educação de jovens e adultos é numa compreensão de 

oferta de educação como um direito fundamental, assegurado pela Constituição Federal 

de 1988 e reforçado pela LDB, não um aligeiramento, ensino supletivo ou ainda 

compensatório, a proposta para essa modalidade é formar indivíduos que possam atuar 

na sociedade de forma a exercer sua autonomia e cidadania.  

A questão do analfabetismo é relacionada à educação de jovens e adultos em 

virtude dessa modalidade de ensino ser também pensada para atender os que não tiveram 

a oportunidade de se alfabetizar, uma vez que para esses sujeitos o direito à educação de 

algum modo foi negado, pois as raízes das desigualdades em que estão inseridos, sem 

dúvida, em algum momento se relacionam com outros direitos referentes à 73dignidade 

humana que também foram ou estão sendo negligenciados pelo Estado.   

Os indivíduos que se encontram em situação de analfabetismo, seja ele absoluto 

ou funcional não devem de forma alguma serem estigmatizadas, pois existem situações 

complexas evolvendo fatores de cunho histórico, político, cultural, social, e etc., que os 

levaram a um círculo vicioso produto de diversas desigualdades (MACHADO; 

OLIVEIRA, 2013), e que sozinhos não conseguem sair. Para quebrar esse círculo 

necessitam então do amparo do Estado de forma geral e da implementação de políticas 

 
73 Dignidade humana aqui entendida como o conjunto de fatores que asseguram o desenvolvimento humano na sua 

integralidade, garantindo o direito: a liberdade, a vida, a igualdade, a educação a segurança e demais aspectos que 

contribuam com sua emancipação cidadã. 
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públicas efetivas, não de programas e iniciativas governamentais que atuem de forma 

paliativa.  

Sobre o caráter paliativo de algumas ações Machado e Oliveira (2013) discorrem 

que “historicamente, a oferta de campanhas e os programas de alfabetização, em separado 

da política efetiva da educação básica, têm se mostrado ineficientes para a garantia do 

alcance pleno do letramento (MACHADO; OLIVEIRA, p.136, 2013). Sendo assim não 

basta promover a alfabetização, ofertar mais vagas na EJA e somente conceber o direito 

de acesso previsto na Constituição e na LDB, a esse direito precisar ser acrescida [...] uma 

concepção ampliada de Educação de Jovens e Adultos que entende educação pública e 

gratuita como direito universal de aprender, de ampliar e partilhar conhecimentos e 

saberes acumulados ao longo da vida, e não apenas de se escolarizar (SOUTO, 2011, p. 

283). 

Infelizmente ainda estamos longe de ofertar essa educação capaz de formar 

maneira integral, nem mesmo conseguimos assegurar a permanência desses indivíduos 

na escola, muitos já haviam abandonado o ensino regular e acabam abandonando a 

modalidade da EJA também, ou seja, a escola e o Estado fracassaram duas vezes no seu 

compromisso de contribuir com a permanência desses estudantes. Gadotti (2009) aponta 

diversas possíveis causas para o abandono, ambas englobam fatores sociais, culturais, 

políticos, econômicos e pedagógicos. O último diz respeito as práticas e estratégias 

pedagógicas, que são desenvolvidas inapropriadamente, muitas vezes “infantilizadas”74, 

sem que ocorra a adequação dos conteúdos de acordo com os saberes que os estudantes 

jovens e adultos já possuem, a faixa etária e a fase da vida em que se encontram. Sendo 

assim, de acordo com Aquino (2018, p.4) “[…] o processo de educação dos jovens e dos 

adultos possui suas particularidades e complexidades, pois o jovem e o adulto muitas 

vezes têm vivências relacionadas à vida familiar, afetiva, escolar e ainda experiências 

relacionadas à vida profissional”.  Mediante a heterogeneidade de experiências e 

categorias distintas da vida em que se encontram os estudantes da EJA, não podemos 

deixar de destacar a presença expressiva de pessoas idosas que frequentam as turmas de 

EJA, principalmente nas turmas voltadas a alfabetização. 

 
74 Infantilização é entendida como a ação do professores da EJA proporem para os alunos atividades que não condizem 

com a faixa etária dos estudantes da EJA, utilizando atividades idênticas as que são ofertadas para as crianças da 

educação infantil ou ensino fundamental. 
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No que diz respeito analfabetismo no Brasil, com base na Figura 2, pode-se 

afirmar que a taxa de pessoas analfabetas nos últimos anos apresentou um pequeno 

declínio, a quantidade de escolas que ofertavam a EJA (modalidade que poderia 

contribuir com a alfabetização das pessoas com 15 anos de idade ou mais), conforme 

aponta Figura 1, infelizmente apresentou um declive acentuado, o que demonstra que 

possivelmente se está indo a passos lentos em direção ao que se preconiza na meta 9 do 

PNE, uma vez que a primeira proposição da meta que consistia em “[...] elevar a taxa de 

alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais para 93,5% até 2015 [...]” 

(BRASIL, 2014, p. 9), não foi atingida no prazo estabelecido.  

 

Figura 2 – Taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais de idade Brasil- 2008/2016 

 

Fontes: PNAD Contínua/2016 (BRASIL, 2017).   (*) Não houve pesquisa neste ano. 

  

 

No mesmo período que compreende os anos de 2008 a 2016, os dados do Censo 

Escolar da Educação Básica 2016 (BRASIL, 2017) constatou que houve um declínio 

significativo na quantidade de matrículas de alunos da EJA nos anos iniciais, um total de 

808.046 o que corresponde a um percentual de 37,34%, esse dado aponta que mesmo a 

taxa de analfabetismo no Brasil demonstrando uma tendência de queda de 2,8% pontos 

percentuais (2008-2016) ainda se está distante de alcançar a “erradicação” do 

analfabetismo absoluto e da redução do analfabetismo funcional e consequentemente 

atingir a segunda proposição da meta 9 fixada no PNE, visto que a EJA é a modalidade 

de ensino que atende prioritamente a população alvo da meta que compreende pessoas 

com 15 anos de idade ou mais. 
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O cenário decadente da quantidade de matrículas na EJA evidenciado no Censo 

de 2016, se repetiu como foi demonstrado nos Censo dos anos seguintes. Em 2018 “o 

número de matrículas da Educação de Jovens e Adultos (EJA) diminuiu 1,5%, chegando 

a 3,5 milhões (BRASIL, 2019). Em 2019 o Censo apontou que as matrículas da EJA 

somavam 3,2 milhões, o que corresponde a diminuição de 7,7% no total de matrículas. 

Quanto a educação profissional que é abordada em várias estratégias do PNE, em 2018 

as matrículas na educação profissional se comparadas com as matrículas realizadas em 

2017, tiveram elevação de 3,9%, e em 2019 a elevação atingiu um percentual de 0, 6%  

em relação ao ano de 2018 (BRASIL, 2019, 2020). 

A educação de jovens e adultos é dever do Estado e direito de todos os cidadãos 

brasileiros.  Estar em situação de analfabetismo não deve ser tido como uma vergonha a 

ser “carregada” pelo analfabeto, até porque o analfabetismo é uma construção histórica 

advinda de contextos permeados em várias situações de desigualdades, entre elas a 

pobreza. Para essa compreensão ampla sobre o fenômeno de analfabetismo Machado e 

Oliveira (2013, p. 135) sinalizam que “[...] há que se observar que, a alfabetização, como 

um direito humano universal, segue desafiando a nossa capacidade de produzir 

igualdade[...]”, o foco então deve ser redimensionado para o combate do analfabetismo 

sem constranger o que se encontra em situação de analfabeto. 

Pesquisas mostram que o analfabetismo persiste nas camadas populares e 

acontece em proporção maior entre indivíduos pardos e pretos, se comparados aos 

indivíduos brancos, o que reforça o desafio a ser sanado com foi preconizado na meta 8. 

A Figura 3, expressa  que ainda se está muito distante de equiparar a escolaridade média 

entre os negros e não negros declarados, uma vez que o percentual de pessoas pretas ou 

pardas em situação de analfabetismo (9,9%) é mais que o dobro do percentual de pessoas 

brancas (4,2%). Ficou evidenciado também que o percentual de analfabetismo segue 

aumentando de acordo com a idade, chegando até 20,4% entre as pessoas com 60 anos 

de idade ou mais.  
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Figura 3 – Taxa de analfabetismo – Brasil 2017 

 

Fonte: Fontes: PNAD Contínua/2016 (BRASIL, 2017). 

 

As desigualdades sociais vêm se perpetuando principalmente entre as camadas 

populares, por não terem os seus direitos previstos na Constituição efetivamente 

cumpridos pelo Estado, entre os direitos violados destacamos o acesso à educação de 

qualidade, o que para alguns autores implica no mínimo ter condições de permanecer na 

escola até concluir seu processo de escolarização em nível básico. Os dados divulgados 

pela PNAD-C 2020, indicam que o país conseguiu dar alguns passos rumo ao alcance da 

meta 9 do PNE, parte que se refere a elevação da taxa de alfabetização e erradicação do 

analfabetismo absoluto entre as pessoas acima de quinze anos de idade, pois de acordo 

com os dados publicados a taxa de analfabetismo que em 2017 era de 7,2% em 2019 

baixou para 6,6% (BRASIL, 2020).  Como os dados da EJA na PNAD-C 2020 não se 

apresentaram de forma minuciosa, não foi possível afirmar com propriedade que o 

declínio de matrículas na EJA está relacionado diretamente com o fato das taxas de 

analfabetíssimo terem alcançado redução entre o ano de 2018 e 2019. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A educação de jovens e adultos enquanto modalidade de ensino possui como 

diferencial os alunos que contempla, os jovens e os adultos trazem consigo para escola 

várias experiências de vida que se comparadas matematicamente as das crianças 

apresentam um acúmulo bem maior de vivências devido aos anos de vida que possuem, 
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outra característica determinante da modalidade é o fato de que grande parte de seus 

alunos já estão trabalhando ou almejam brevemente se inserir no mercado de trabalho.  

O processo educacional de jovens e adultos ao longo da história brasileira foi 

marcado por lutas, reivindicações realizadas por movimentos sociais e a criação por parte 

do Estado de programas e projetos paliativos para dar resposta à sociedade civil a respeito 

da desvantagem social que emergia no seio da sociedade: o analfabetismo. 

Para se alcançar a erradicação do analfabetismo e a elevação das taxas de 

alfabetização das pessoais com 15 anos ou mais de idade, é necessário que se chegue ao 

entendimento que a alfabetização é um elemento da educação básica e não deve ser 

ofertada pontualmente em forma de  projetos e programas, necessita de continuidade, de 

políticas públicas que efetivamente deliberem estratégias  para garantir o acesso e a 

permanência dos alunos na escola, principalmente na modalidade de EJA, que sobretudo 

atende as pessoas que estão dentro da faixa etária  e na condição de analfabetas absolutas 

e funcionais evidenciadas nas pesquisas, e que são o público alvo de ações pontuais 

previstas pelo Estado como é possível observar  na  meta 9 do PNE.   

A EJA pode servir como instrumento que contribua para elevação da taxa de 

alfabetização da população jovem e adulta do país que se encontra em situação de 

analfabetismo absoluto ou funcional. No entanto, esse não pode ser o foco primordial da 

modalidade, pois a educação como direito de todos os cidadãos brasileiros, deve propiciar 

uma formação que contemple aspectos variados que compõem o indivíduo, incluindo 

conhecimentos para dar continuidade aos estudos, saberes necessários a vida cotidiana, a 

inserção no mercado de trabalho e a participação cidadã. 
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CAPÍTULO XXV 

EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL E CURRÍCULO INTEGRADO: UM 

ESTUDO NO ENSINO FUNDAMENTAL I DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE 

ARIQUEMES, RONDÔNIA75 

Maria Antônia Ramos Costa76; Jane Kátia Bocalan Ricaldes77;  

Priscila Carla Hauco Toro78; Elton do Amorim Silva79;  

Fabiana Alves Vendramel80. 
DOI - Capítulo: 10.47538/AC-2020.14-25 

 

RESUMO: 

A política de educação integral no Brasil tem passado por grandes transformações nos 

últimos anos, tem sido objeto de discussão através de educadores e pesquisadores, 

principalmente no âmbito da qualidade do tempo e as atividades desenvolvidas 

influenciam direto no processo ensino aprendizagem. O tema educação integral é assunto 

em debate constantemente por organismos internacionais, a discussão é, em relação a 

ampliação da jornada escolar, como está sendo articulado os saberes formais e não 

formais, atrelados as ações para o bem coletivo.  O presente estudo teve como objetivo 

geral analisar as contribuições e os conflitos existentes em uma escola municipal com 

educação integral. A investigação teve início no cenário do Projeto Burareiro, programa 

de educação integral da escola Roberto Turbay, do município de Ariquemes, estado de 

Rondônia. Essa pesquisa tornou-se relevante, principalmente pelas abordagens dos 

conceitos iniciados no Brasil com os estudos de Anísio Teixeira e difundido 

mundialmente pelo sociólogo e ativista John Dewy. O estudo utilizou o método 

descritivo, combinando o paradigma da investigação interpretativa, com enfoque 

epistemológico com dados qualitativos com aplicação de entrevista semiestruturada. Os 

instrumentos foram aplicados as gestoras. Os resultados evidenciaram alguns conflitos 

que enfrentam na execução do programa, principalmente em relação a parte de 

 
75 Este artigo é um recorte da pesquisa de mestrado do Programa de Mestrado em Educação da Universidad Desarrollo 

Sustentable – Assunção – Paraguai. 
76 Doutorado da IPE- em parceria com a Amazônia University, Educação Cultura e Sustentabilidade-Estado da Flórida 

-EUA. Lattes: http://lattes.cnpq.br/2148215873821260. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7474-8359. E-mail: 

antoniaeluccas@hotmail.com 

77 Mestre pela Absoulut Christian University e Coordenadora Pedagógica do Programa de Pesquisadores de Mestrado 
e Doutorado da IPE- em parceria com a Amazônia University, Educação Cultura e Sustentabilidade-Estado da Flórida-

EUA. Lattes: http://lattes.cnpq.br/2330205220870910  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8333-8749 

78 Graduação em Pedagogia pela Universidade Norte do Paraná – UNOPAR e Artes Visuais pela Faculdade de 

Educação Paulistana – FAEP e Pós-graduada em Educação Infantil e Anos Iniciais e AEE e Sala de Recursos 
Multifuncionais pela faculdade Faveni e Futura. Mestranda pelo Programa de Pesquisadores da IPE em parceria com 

a Amazônia University, Educação Cultura e Sustentabilidade-Estado da Flórida-EUA. Lattes: 

http://lattes.cnpq.br/9737976669475629. Orcid: https://orcid.org/0000-0003-2963-5424. E-mail: 

priscilatoro@hotmail.com 
79 Mestrando pelo Programa de Pesquisadores da IPE em parceria com a Amazônia University, Educação, Cultura e 

Sustentabilidade Estado da Flórida – EUA. Lattes: http://lattes.cnpq.br/4986358775624334     ORCID: 

https://orcid.org/0000-0002-8016-873X. E-mail: profeltonamorim@gmail.com 

80 Mestrado e Doutorado em Administração pela Christian University - Orlando Flórida. Administradora do Hospital 

Particular Monte Sinai-Ariquemes-Rondônia. Coordenadora do Curso de Administração Geral das Faculdades 

Associadas de Ariquemes-FAAr-Ariquemes-Rondônia. Lattes: http://lattes.cnpq.br/3996925601865379.    ORCID: 

https://orcid.org/0000-0002-7848-9761. E-mail: fabivendramel@hotmail.com 

http://lattes.cnpq.br/2330205220870910
https://orcid.org/0000-0002-8333-8749
http://lattes.cnpq.br/9737976669475629
https://orcid.org/0000-0003-2963-5424
mailto:priscilatoro@hotmail.com
http://lattes.cnpq.br/4986358775624334
https://orcid.org/0000-0002-8016-873X
mailto:profeltonamorim@gmail.com
http://lattes.cnpq.br/3996925601865379
https://orcid.org/0000-0002-7848-9761
mailto:fabivendramel@hotmail.com


 

311 

 

infraestrutura, no entanto, percebe-se, mesmo com todas as problemáticas, o resultado 

tem sido positivo na evolução de conteúdos do currículo básico como matemática e 

português. Nas conclusões, sugere-se políticas educativas de educação integral com 

maior integração do currículo base ao currículo integrado. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Integral. Política Pública Educacional. Qualidade do 

Tempo. Currículo Básico e Integrado. 

 

INTRODUÇÃO  

Partindo do pressuposto que a educação integral no Brasil, vem sendo cada vez 

mais difundida e aplicada nos municípios brasileiros, tendo como proposta principal a 

ampliação da jornada escolar, em cumprimento a legislação vigente, o Município de 

Ariquemes, Estado de Rondônia, implantou há alguns anos essa proposta de educação 

integral no âmbito de suas realizações educacionais para os alunos provenientes das séries 

iniciais e ensino fundamental II. Desta forma, o problema surgiu da necessidade de 

compreender como a educação integral tem sido desenvolvida no país. O município de 

Ariquemes-Rondônia, foi percursor desse modelo de educação no estado. Desde a 

implantação do Projeto Burareiro em 2005, muitas coisas acontecerem no município, a 

troca de administração municipal foi uma delas, as verbas para dar continuidade ao 

projeto foram ficando escassas, em face que até mesmo da situação da educação no país, 

também em razão da falta de um gerenciamento do projeto para garantir os itens que 

foram descrito na ideia original. 

Desse modo, essa pesquisa propõe fazer uma análise das contribuições dos 

conflitos existentes em uma escola municipal com educação integral. No entanto, para se 

ter uma compreensão clara sobre o tema, é necessário fazer uma busca por autores e 

modelos apresentados nos municípios brasileiros, para um embasamento na abordagem 

no enfoque dessa pesquisa. Na época das primeiras escolas com esses modelos, houve 

grandes transformações, avanços, mais também retrocessos e aconteceram mudanças de 

paradigmas no cenário brasileiro, partindo dessa temática. 

No contexto da temática, a discussão sobre as políticas públicas educacionais é 

evidente, considerando a potencialidade que a educação integral tem em desenvolver 

diferentes aspectos, para que desse modo, o indivíduo promova o pleno exercício da sua 

cidadania (PALLAZO; SANTOS, 2011). 
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Segundo Oliveira (2011), a educação integral implica em considerar a variável 

tempo e espaço, representando uma política de Estado, que garanta a participação de 

vários setores e agências nos processos decisórios, que qualifica os projetos as ações que 

respondam a uma necessidade da estrutura de uma educação integral. Desta forma, 

compreende-se que essas políticas é para garantir o acesso e a permanência dos sujeitos 

na escola. 

No entanto, a lógica que predomina em cartaz, que grande parte das gestões da 

educação brasileira é a descontinuidade dos projetos que são iniciados por outros 

governos, tendo em vista que os recursos são mínimos e ainda fragmentados. 

O contexto da pesquisa, aconteceu na cidade de Ariquemes, Rondônia, Brasil, 

sendo o Projeto Burareiro de Educação Integral o foco dessa investigação, dados esses 

coletados através de entrevistas, com suas contribuições e os conflitos existentes no 

cenário do programa de educação integral, denominado” Projeto Burareiro”, para 

realização desse estudo, foi utilizado como parâmetro para a pesquisa de campo, o Projeto 

Burareiro, programa de educação integral do município de Ariquemes, Rondônia, 

fazendo uma análise dos conflitos e tensões existentes na execução do projeto.  

Foi trabalhado revisão da literatura sobre o tema, os dados após coletados foram 

colocados em debates junto aos teóricos para as reflexões e discussões sobre a temática.  

O processo de análise trouxe o empírico de encontro com a fundamentação 

teórica, deslocando o meu pensamento ao meu objeto em questão. Atualizando a teoria 

para ressignificar as análises com os dados dos sujeitos. Nessa perspectiva as entrevistas 

foram transcritas e os resultados discutidos a luz dos teóricos. 

 

TEMPO INTEGRAL E CURRÍCULO INTEGRADO 

O trabalho com currículo integrado, tem como objetivo principal, contemplar um 

conhecimento ampliado, com promoção da interdisciplinaridade e consequentemente 

uma aprendizagem significativa para sua clientela. Nesse sentido, trabalhar com currículo 

integrado é a viabilização de se trabalhar temas e eixos que irão construir as relações num 

todo, partindo de uma realidade concreta dos envolvidos. Desta forma, estará descrito de 

forma analítica todos esses conceitos e temas para trabalhar com currículo integrado. 
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No que concerne às escolas assumirem uma educação de tempo integral para que 

se tenha uma proposta efetiva, precisam assumir uma postura diferenciada de educação. 

Tendo em vista, que para sua implantação é necessário ter condições para implantar uma 

proposta educacional de tal envergadura. Portanto, para fazer tal implantação se faz 

necessário uma formação técnica – política de todos os envolvidos nesse processo 

educacional (GADOTTI, 2009). 

Segundo Gadotti (2009, p. 41) há muitas maneiras de se pensar a educação 

integral. Não há um modelo único: 

Ela pode ser entendida como um princípio orientador de todo o 

currículo, como a educação ministrada em tempo integral ou como a 

educação que leva em conta todas as dimensões do ser humano, 

formando integralmente as pessoas. 

Portanto, para que os alunos possam obter o saber que foi acumulado nas gerações 

anteriores e ainda ter de dar conta das tarefas que incluem atividades culturais, artes, 

exploração dos recursos da comunidade, desse modo, é necessária a construção de um 

novo currículo escolar (BRANCO, 2009). 

Para entender como funciona a proposta de educação integral existe uma 

premissa, onde o ensino-aprendizagem das disciplinas em sala de aula não está separado 

da aprendizagem emocional e psíquica, desse modo, está agregada na formação de 

cidadãos numa totalidade. 

Para sustentar esse conceito de integralidade, Gadotti (2009, p. 98) ressalta que: 

[...] um princípio organizador do currículo escolar. Numa escola de 

tempo integral (como, aliás, deveria ser em toda escola), o currículo 

deve proporcionar a integração de todos os conhecimentos 

desenvolvidos de forma interdisciplinar, transdisciplinar, intercultural, 

intertranscultural e transversal, baseando a aprendizagem nas vivências 

dos alunos. E mais: o princípio da integralidade nao pode ser estendido 

apenas ao aluno. O professor também precisa ter direito ao horário 

integral numa só escola para lhe permitir tempo para preparar e planejar 

suas aulas, produzir material didático e possibilitar o seu 

aperfeiçoamento profissional indispensável ao exercício da docência. 

Quando isso ocorre resulta na melhoria do ensino e da aprendizagem.  

Nesse sentido, o que se pode compreender segundo o autor é que os currículos 

precisam passar por um reforma profunda, incluir a informalidade da cidade e da 

cidadania, ou seja, necessita expressar a realidade da comunidade local, com sua cultura 

e dos saberes desenvolvido por eles. 
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A denominação currículo integrado, segundo Santomé (1998) tem sido utilizada 

em uma tentativa de contemplação para uma compreensão global do conhecimento, 

promovendo maiores parcelas de interdisciplinaridade na sua construção. Sendo que a 

integração ressalta a unidade que precisa existir entre as diferenças disciplinas e formas 

de conhecimentos nas instituições escolares. 

Para se construir um currículo integrado, antes de tudo, tem de ser um ato coletivo, 

que requer um planejamento conjunto das ações, tendo metodologias e objetivo muito 

claro. Desse modo, o currículo integrado para que seja construído, exige da escola, um 

espaço democrático e participativo, ou seja, se nao for construído dessa forma, grande 

parte de seus esforços podem não ter uma efetivação do currículo integrado no cotidiano 

da sala de aula. 

De acordo com Silva (2014, p. 23) existem exemplos dessa não efetivação que 

podem ser encontrados em várias locais pelo Brasil, que são: 

Escolas recém-construídas, com diretores indicados e equipes técnicas 

nomeadas para a implantação, estes visando “agilizar” os processos 

para início do funcionamento da instituição e novos cursos, por vezes, 

começam a construir os projetos de cursos integrados sem a 

participação dos professores que atuarão nos cursos a serem ofertados. 

Em muitos casos, nem os espaços físicos existem ainda construídos, nem as 

políticas administrativas foram discutidas, os gestores públicos simplesmente saem 

implantando sem ao menos que os profissionais que serão envolvidas conheçam as 

propostas, para enfim, desenvolver o trabalho educacional. 

 

CURRÍCULO INTEGRADO NA PRÁTICA DA ESCOLA  

Para a construção de um currículo integrado precisa ser de forma coletiva, requer 

um planejamento um engajamento de todos na escola. Sendo que o grande desafio do 

currículo integrado é trabalhar a interdisciplinaridade. Na figura 1 será apresentado um 

organograma sobre o currículo integrado. 
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Figura 1- Influências sobre o Currículo Integrado 

 

De acordo com Santomé (1998) a denominação currículo integrado é para 

contemplar uma compreensão global do conhecimento promover maiores parcelas de 

interdisciplinaridade na sua construção. Nesse sentido, a integração ressalta unidade que 

deve existir entre diferentes disciplinas e formas de conhecimentos nas instituições 

escolares. 

Sendo assim o organograma apresentado por Silva (2014) demonstra que é 

necessário realmente acontecer a integralização dos saberes para se ter uma clara 

definição dos caminhos a seguir, as formas de operacionalizar as ações empreendidas por 

todos os envolvidos com o processo educativo. 

 

O TEMPO NA ESCOLA INTEGRAL E O DESENVOLVIMENTO 

CURRICULAR  

O direito a educação escolar está afirmado na Constituição Federal de 1988, esse 

direito há muito tempo vem sendo discutido por educadores, estudiosos e políticos. Tendo 

como pano de fundo na história, uma educação dualista, que começou a ser questionada, 
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quando o pensamento pedagógico passou-se a orientar para a reconstrução no sentido de 

levantar debates concernentes a esse direito, mas que ressurge quando, mais 

recentemente, ela passa a ser compreendida como mercadoria (BARROS, 2008). 

Porém, o grande desejo de grande parte da sociedade brasileira é uma escola 

pública de qualidade, universal, democrática, adequada as necessidades específicas dos 

filhos de trabalhadores, pautada nas práticas do respeito nas diversidades culturais dos 

povos. 

De acordo com Moreira e Candau (2007, p. 22) o currículo é definido como sendo 

“experiências escolares que se desdobram em torno do conhecimento, permeadas pelas 

relações socias, buscando articulares vivências e saberes dos alunos com os 

conhecimentos historicamente acumulados e contribuindo para construir as identidades 

dos alunos”. 

Desse modo, o desenvolvimento do currículo de educação integral precisará 

fundamentar nas características, interesses e as necessidades dos estudantes. 

Compreendendo as áreas do conhecimento os componentes curriculares e obrigatórios da 

Base Nacional Comum e da Parte Diversificada como determina a legislação. 

Todavia, outros temas e projetos de modo flexível, variável precisam ser 

incorporados no desenvolvimento curricular, a fim de efetivar a proposta pedagógica da 

escola. Visando ações no campo social, cultural, esportivo, tecnológico dentro do 

ambiente escolar e, em outros ambientes também, através da interdisciplinaridade e a 

transdisciplinaridade, desse modo, acontecerá a articulação entre as do conhecimento e 

do componente curricular obrigatório. 

Nessa organização do desenvolvimento curricular, as abordagens interdisciplinar 

e transdisciplinar precisam ser consideradas pelo coletivo de cada escola, para que seja 

organizada as atividades com os estudantes de acordo com a realidade deles. 

 

PLANEJAMENTO CURRICULAR E AVALIAÇÃO CURRICULAR  

No planejamento curricular uma das funções do professor é planejar. Neste 

sentido, esse momento, precisa tornar possível pensar sua prática. Portanto, o professor 

tem papel fundamental nesta prática educativa da escola de tempo integral, 
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principalmente quando o instrumento que irá permitir a reflexão das possibilidades de 

aprendizagem, com aulas mais criativas, mudando a organização de suas aulas, para 

assim, ampliar as experiências.  Sendo que, na escola esse planejamento curricular precisa 

ser visto em três momentos no Projeto Político-Pedagógico, no planejamento curricular, 

no plano de aula. No Projeto Político-Pedagógico, porque implica uma projeção para o 

futuro, norteando as ações educativas, ou seja, precisa ser um processo coletivo.   

De acordo Luckesi (2011), os processos de avaliação exigem como ponto de 

partida que seja feita uma ação intencionalmente planificada, definindo onde quer chegar 

com a ação e quais mecanismos para conseguir os resultados esperados. 

Além do que, Luckesi (2011) ressalta ainda que trabalhar com a avaliação nesta 

perspectiva de processo de construção do ensino e aprendizagem requer o rompimento 

com a pedagogia tradicional. 

A Pedagogia Tradicional fundamenta-se num olhar estático a respeito 

do educando e por isso, sustenta bem a prática de exames na escola – 

cuja função é classificar o já dado, o já acontecido -, mas não a prática 

da avaliação da aprendizagem, que opera subsidiando o que está por ser 

construído ou em construção (LUCKESI, 2011, p. 21). 

Na perspectiva de Luckesi (2011), importante destacar que um currículo com 

olhar voltado para a interdisciplinaridade e a integração curricular com processos 

avaliativos separados, fragmentados e não relacionados ao planejamento individual e 

coletivo, não acontecerá os resultados esperados. 

 

METODOLOGIA 

Visando por um lado compreender o enfoque epistemológico, a metodologia de 

pesquisa e as técnicas previamente selecionadas para essa investigação, para percorrer 

aspectos metodológicos que depois irão viabilizar a apresentação do que foi proposto para 

alcançar a análise dos resultados esperados. 

Em relação ao percurso metodológico de uma pesquisa em qualquer nível, existe 

a preocupação como será o tamanho da amostra, como será definido e a maneira como os 

participantes serão selecionados para o estudo. Nesse conceito, da descrição 

interpretativa, não estabelece uma forma única e nem procedimentos rígidos para se obter 

amostra do grupo pesquisado. 
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Os sujeitos da pesquisa foram as gestoras (Diretora, Vice-Diretora, Coordenadora 

e Orientadora escolar) da escola em pesquisa, sendo que foi utilizado a técnica para 

coletar os dados a entrevista semiestruturada, que segundo Ribeiro (2008, p. 141) é:  

A técnica mais pertinente quando o pesquisador quer obter informações 

a respeito do seu objeto, que permitam conhecer sobre atitudes, 

sentimentos e valores subjacentes ao comportamento, o que significa 

que se pode ir além das descrições das ações, incorporando novas fontes 

para a interpretação dos resultados pelos próprios entrevistadores. 

Sendo assim, a utilização da entrevista possibilita adquirir também usar outros 

meios para gravar a entrevista ou simplesmente fazer anotações referentes ao assunto 

pesquisado. Trazendo como abordagem a pesquisa qualitativa, de acordo com Bogdan e 

Biken (2003) envolve a obtenção de dados descritivos, coletados no contato direto do 

pesquisador com a situação pesquisada, enfatizando mais o processo do que o produto se 

preocupando em retratar a perspectiva dos participantes. 

 

APRESENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS DADOS  

A EDUCAÇÃO INTEGRAL NA PERCEPÇÃO DAS GESTORAS ATRAVÉS DAS 

ENTREVISTAS 

Na entrevista com as gestoras, foi possível recolher informações mais amplas em 

relação à alguns aspectos do programa de educação integral desenvolvido na escola. o 

papel da pesquisadora, possibilitou considerar aspectos verbais e não verbais. As 

entrevistas foram realizadas em momentos separados com as gestoras, em razão do tempo 

que as profissionais não teriam para serem todas juntas, desta forma, as entrevistas 

aconteceram em momentos distintos. 

Na entrevista cada uma ficou livre para expressar as opiniões sobre a temática. 

Aconteceu uma interação estabelecida em razão de ser entrevista entre o sujeito e 

pesquisadora, de forma oral.  

Desse modo, a opinião de cada uma, sobre os elementos apontados qualifica a 

investigação.  É plausível que o momento da entrevista é delicado, muitos na hora de 

relatarem suas experiências se sintam desconfortável, no entanto, no caso das gestoras 

esse momento transcorreu tranquilamente, mesmo porque a entrevista favoreceu o 
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diálogo através de suas narrativas com as experiências de serem gestoras de uma escola 

de tempo integral. 

As respostas das perguntas foram transcritas na íntegra; b) Foram feitos a leitura 

da pergunta para as entrevistadas; c) Foram feitas as perguntas as entrevistas e depois da 

transcrição foram embasadas aos teóricos. 

No roteiro previamente organizado, a pergunta inicial questionava sobre “como 

está articulada a matriz curricular da escola” 

Diretora: “Ao currículo básico, atrelada a matriz curricular do projeto 

burareiro”.  

 Vice-Diretora: “Mesmo que o currículo básico já estabelece as disciplinas, foi 

incluído a matriz curricular do projeto burareiro, com disciplinas variadas de acordo 

com a proposta original do projeto”. 

Coordenadora Pedagógica: “É acrescentado as disciplinas do projeto 

burareiro, ao currículo básico”. 

Orientadora Educacional: “Com o currículo básico, somente foi acrescentado 

as disciplinas da matriz curricular do projeto burareiro”. 

Nessa articulação curricular, Santomé (1998), explica que a denominação dessa 

articulação é uma tentativa de contemplar uma compreensão global do conhecimento e 

promoção de uma maior parcela de interdisciplinaridade na sua construção. Desse modo, 

essa integração ressaltaria a unidade curricular que precisa existir entre as diferentes 

disciplinas e formas de conhecimento na instituição escolar. 

A segunda pergunta abordava a questão relacionado ao “perfil formativo do 

professor e as expectativas do trabalho desenvolvido”. 

Diretora: “Os monitores são contratados pela APP, contratos de estagiários pela 

prefeitura através de uma empresa prestadora de serviço, o trabalho desenvolvido por 

eles é acompanhado por todos, direção da escola, SEMED e a coordenadora pedagógica 

do projeto burareiro”. 
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Vice Diretora: “São estagiários das faculdades do município em diferentes áreas 

dos conhecimentos, o trabalho que eles desenvolvem é acompanhado por todas as 

gestoras da escola”. 

Coordenadora Pedagógica: “Os estagiários contratados pelas APP e prefeitura 

desenvolvem seus trabalhos culturais e artísticos sempre pautados na mediação dos 

conhecimentos com os alunos”. 

Orientadora Educacional: “São estagiários nas mais diversas áreas, 

desenvolvem suas atividades sempre orientados pela coordenação da escola e SEMED”. 

Em visita in loco, pude perceber o empenho dos professores que ali trabalham 

para desenvolverem suas atividades da melhor forma possível, mesmo não tendo uma 

estrutura física adequada, eles se organizam para as atividades serem desenvolvidas. 

Nesse contexto, através de estudo dos teóricos pode-se compreender que o bom 

professor necessita ter domínio de técnicas de ensino, ou seja, não somente boas 

intenções, tem que ter didática, metodologias diferenciadas e estar sempre em formação 

continuada, para buscar a sua própria superação, sem perder o foco no objetivo final é 

que a aprendizagem do aluno. 

Segundo Tardif (2002), o bom professor é aquele conhece sua área de atuação, 

possui conhecimentos acerca da educação para ampliar seu saber prático, com 

embasamento nas experiências diárias de seus alunos, pois, a aprendizagem é um 

processo contínuo e a escola enquanto instituição tem a função curricular de desempenhar 

essa aprendizagem com sucesso. 

Outra questão abordada na entrevista é “quais concepções gestores e professores 

tem em relação a escola de tempo integral”. 

Diretora: “Muitos professores não conhecem a realidade da educação integral, 

pensam que é creche, percebe-se, o despreparo e até mesmo a falta de conhecimento 

sobre o tema”. 

Vice Diretora: “Os professores quando são contratados para serem estagiários, 

acabam por entender que na educação integral o aluno precisa ter um ensino 

diferenciado, e aprende que vai muito além do currículo básico”. 
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Coordenadora Pedagógica: “Como estou desde a implantação do projeto, vejo 

que muitos professores não conseguem compreender a essência da educação integral, 

com o tempo acaba por compreender quando começam a participar dos cursos de 

formação continuada”. 

Orientadora Pedagógica: “Muitos professores apresentam dificuldades em 

entender a educação integral, até porque grande parte deles são estagiários”. 

Na visão das gestoras, até mesmo por duas delas estarem desde a implantação do 

projeto em 2005, elas compreendem que educação integral vai muito além do que se tem 

do currículo básico. 

Como se pode observar, a escola de tempo integral não é somente uma ampliação 

da jornada escolar, ou ocupação do espaço escolar. Ela tem o papel de repensar a escola 

num todo, com suas funções de olho na atualidade, ou seja, sua prática educativa precisa 

estar inserida no contexto da realidade de seu público-alvo. 

Foi questionado na entrevista “que expectativas têm do trabalho desenvolvidos 

com os alunos”. 

Diretora: “Tenho expectativa como diretora da escola, que a educação integral 

contribui para formar cidadãos de bens”. 

Vice-Diretora: Tem contribuído com o desenvolvimento cultural, intelectual, 

social e cognitivo dos alunos”. 

Coordenadora Pedagógica: “Gosto muito do trabalho que desenvolvemos, 

mesmo em meio a tantas dificuldades financeiras e estruturais”. 

Orientadora Pedagógica: “Desenvolver os alunos em cidadãos críticos e 

reflexivos, com o pleno desenvolvimento dos seus saberes, compreendendo seu papel 

social, para cumprir seus direitos e deveres de forma integral”. 

Nessa compreensão, Guará (2006) destaca que a educação integral nessa 

perspectiva, deve conceber uma formação integral com significado no processo educativo 

para esses alunos, para que eles tenham condição de ampliação do seu desenvolvimento 

humano.  
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Partindo desse princípio, a relação da aprendizagem das crianças e dos 

adolescentes envolvidos nesse processo precisam estar em conjunto com os 

conhecimentos sistematizados e organizados do currículo escolar, tendo em vista, a 

inclusão de aulas práticas, habilidades, costumes, crenças e valores para fazerem sentido 

na vida cotidiana, articuladas aos saberes acadêmicos e constituídos a um currículo para 

saber viver bem em sociedade.  

Quando foi questionado sobre “que elementos pedagógicos são utilizados nos 

planejamentos”. 

Diretora: “Os planejamentos são articulados de forma integrada aos conteúdo 

do currículo básico, atrelados ao currículo do projeto”. 

Vice Diretora: “Os professores preparam as estratégias para articular as 

atividades desenvolvidas para garantir uma aprendizagem significativa para os alunos”. 

Coordenadora Pedagógica: “Os professores têm horário estabelecidos para 

realizarem planejamento para suas aulas, utilizam estratégias que auxiliam uma 

metodologia diferenciadas no processo ensino aprendizagem”. 

Orientadora Pedagógica: “Os planejamentos estão articulado de forma 

integrada aos conteúdo do currículo básico onde professores, estagiários, estabelecem 

estratégias para articular as atividades desenvolvidas para garantir uma aprendizagem 

significativa para os alunos”. 

De acordo com Vasconcelos (2009) o planejamento tem que sair dessa perspectiva 

de ser uma obrigação, uma burocracia desnecessária, requer clareza, do que está sendo 

feito, ou seja, que objetivos quero alcançar com cada integrante, assim, esse objetivo 

somente será alcançado mediante estudo, planejamento e inovações necessárias para 

aceitação dos tempos e das diferenças no espaço escolar. 

Na pergunta que “que estratégias são utilizadas para melhorar a 

aprendizagem dos alunos”. 

Diretora: “Trabalham os conteúdos de forma lúdica, projetos integrados com os 

professores das oficinas e com sequência didática, principalmente nas aulas de reforço 

escolar”. 

Vice Diretora: “Os professores trabalham os conteúdos de forma diversificada”.  
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Esse conceito vai de encontro com os estudos de Cambi (1999) que aponta para a 

ideia que a escola é um espaço por excelência, tendo em vista que, a aprendizagem 

necessita de ferramentas para auxiliar no processo ensino aprendizagem, tanto as 

aprendizagem cientificas quantos as associadas as convenções sociais, onde a leitura e a 

escrita, possibilitaram a construir significados, para exercer sua cidadania de forma 

íntegra. 

No processo ensino aprendizagem, o tempo tem grande importância, pois a 

aprendizagem requer elaboração, utilizar as múltiplas experiências, considerando os 

diferentes tempos de cada sujeito nesse processo para que a aprendizagem acontece de 

forma contextualizada e possa dar significado para o aluno. 

Foi questionado as gestoras “quais os tipos de contribuição e conflitos existem 

na escola de tempo integral”. 

Diretora: “A contribuição mais significativa é o desenvolvimento dos alunos nas 

disciplinas que eles mais apresentaram dificuldades quando começaram no projeto, e os 

conflitos são os mesmos de uma escola normal”. 

Vice-Diretora: A contribuição é acabamos por conhecer cada criança de forma 

mais pessoal. Um dos conflitos é a parte estrutural a falta de mais verbas para 

complementar as atividades do projeto como deveria de acontecer”. 

Coordenadora Pedagógica: Uma das contribuições que para muitos é loucura, 

mais é as crianças terem um local para ficar enquanto os pais trabalham e ainda 

aprenderem conteúdos que serão uteis para eles, nao tem preço. No entanto, os conflitos 

existentes é a parte física e estrutural por não termos um espaço para acontecer as 

atividades do projeto e por estar presente desde a idealização do projeto, já passamos 

por muitas dificuldades”. 

Orientadora Pedagógica: “As contribuições são muitas, aprendizagem dos 

alunos no reforço escolar, eles terem um local para ficarem enquanto os pais estão no 

trabalho. E os conflitos é a parte física estrutural, não temos um local adequado para 

trabalhar com os alunos de forma integra”.  

No entanto, mesmo com as dificuldades estruturais, alias, é uma das maiores 

reclamações de todos os sujeitos, os avanços concernentes a aprendizagem tem surtido 
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efeito, claro que com muita dedicação por parte de todos os profissionais envolvidos no 

projeto. 

Quando se debate acerca da educação integral requer uma expansão dessa visão 

em relação a instituição escolar, para avançar em todos os aspectos. Contudo, a 

aprendizagem cognitiva é uma, das maiores preocupações divididas por todos. 

Sendo assim, a abertura para o diálogo entre todos os envolvidos é uma expressão 

do reconhecimento, como bem traduz Moll (2009, p. 139) “que a escola compõe uma 

rede espaços sociais (institucionais e não institucionais) que constrói comportamento, 

juízos de valor, saberes e formas de ser e estar no mundo”. Desse modo, essa expansão 

possibilita enxergar a problematização e consequentemente o projeto educativo frente ao 

sucesso escolar tem mais avanços, por meio das relações entre os saberes, currículo e 

aprendizagem. 

 

CONCLUSÕES  

Visando uma compreensão mais ampla para alcançar os objetivos desse estudo, 

buscou-se primeiramente estudar várias concepções em relação aos movimentos de 

educação integral e currículo integral como política de implementação de melhoria na 

educação brasileira. Observa-se que diferentes conceitos perpassam as discussões acerca 

da educação integral como as políticas públicas de melhora na qualidade da educação 

brasileira. Mostrando através das experiências que existem diferentes formas para 

desenvolver essa modalidade educacional. 

Quando se faz um levantamento das experiências tão presente na literatura através 

dos teóricos, as discussões sobre a ampliação da jornada escolar, percebe-se, que o 

assunto é palco novamente de debates, se o tempo escolar tem sido organizado para 

receber o aluno em jornada ampliada. Tendo em vista que, inúmeros são os problemas 

que possam surgir no caminho, uma delas é a política marcada pela descontinuidade de 

investimento, falta de compromisso para ofertar uma educação pautada numa 

infraestrutura melhor que possa dar suporte pedagógico a todos os envolvidos.  

Mas, precisamente em relação ao Projeto Burareiro, pano de fundo para essa 

pesquisa, a falta de possibilidades de um local adequado e as interferências externas, abriu 

um distanciamento para se tenha uma escola pública e igualitária. Uma das interferências 



 

325 

 

que fragmenta a proposta de educação integral é a contratação de professores temporários, 

desse modo, o trabalho perde a continuidade gerando dificuldades no que diz respeito ao 

estabelecimento das relações entre os sujeitos envolvidos e a própria organização escolar 

para iniciar as atividades no início do ano letivo, acontecendo a descontinuidade do 

trabalho pedagógico, em razão que precisa ser reestruturado anualmente, fragilizando a 

atuação do programa, havendo  uma rupturas na organização curricular da escola.  

No entanto, cabe aqui ressaltar que mesmo enfrentando essa problemática da 

descontinuidade por parte dos professores, houve um avanço na parte pedagógica nas 

áreas de português e matemática demonstrado nesse estudo através de gráfico.  

Nos dados obtidos, através de pesquisa com todos os sujeitos envolvidos, apesar 

dos conflitos e tensões existentes, a aprendizagem dos alunos teve uma evolução na 

aprendizagem. O principal questionamento por parte de todos é justamente quanto a falta 

de estrutura no local das atividades desenvolvidas.  

Outro apontamento que merece destaque é a participação dos pais na vida escolar 

dos filhos, ele tem participado das reuniões, conselhos e os eventos que a escola realiza. 

Essa participação tem sido melhor, devido as exigências do próprio programa. As 

reuniões acontecem por segmento com pais, alunos, professores, equipe gestora e 

funcionários administrativos. Nessas reuniões são discutidas sugestões de melhorias e 

avaliação para a escola e os avanços previstos no Projeto Político Pedagógico da escola 

parcial atrelado ao currículo da escola de tempo integral. 

Em suma, os resultados do Projeto Burareiro na perspectiva da ideia original era 

tirar as crianças da rua enquanto seus pais estão no trabalho laboral, devido o bairro onde 

a escola está localizada ser de periferia, sujeito a vulnerabilidade por parte dos problemas 

que surgem nesses locais, acentuado por pobreza, violência, delinquência, gangues, 

prostituição, etc. Por mudar a realidade de grande parte desses alunos, nem que seja para 

que eles tenham um lugar para ficar no horário oposto, tem sido de grande valia para as 

gestoras que mesmo enfrentando as dificuldades para desenvolverem as atividades, 

permanecem firmes, com uma avaliação positiva do programa, por assistirem os avanços 

dos alunos em áreas pedagógicas. 
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RESUMO: 

O presente estudo, destaca a educação especial direcionada a inclusão de alunos autistas. 

Ressaltando que o aprendizado no âmbito educacional de alunos com autismo muitas 

vezes, não é uma abordagem prioritária, visto que a aquisição de habilidades que 

diminuem os comprometimentos ligados ao comportamento e a comunicação, e 

especialmente à interação social, são consideradas como fundamentais por muitos 

profissionais da educação, assim sendo, torna-se necessário destacar que a verdadeira 

inclusão social não é somente ligada a socialização, mas também educação inclusiva. 

Tendo como objetivo destacar a importância da educação especial para alunos autistas 

conseguintemente sua influência e benefícios que essa inclusão pode trazer para o 

aprendizado infantil. Nesse sentido o presente estudo foi realizado de modo de pesquisa 

bibliográfica, fundamentada no estudo de livros e de artigos já publicados na internet e 

site que abordam o assunto em estudo, proporcionando uma leitura mais concisa, 

ressaltando a relevância dessa didática através também de um estudo de caso. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Especial. Inclusão. Autismo 
 

 

INTRODUÇÃO 

Este artigo abordou o tema “Educação Especial na perspectiva da Inclusão de 

alunos Autistas”. Direcionado e focado na área da educação inclusiva e visando abordar 

a importância da educação especial para alunos autistas. Ressaltando que a educação de 

crianças autistas inclui diversas habilidades sociais e visuais, assim coo comportamentais 

e também de rotina. 

Todas as estratégias e métodos são importantes para que a criança autista cresça 

cognitivamente e socialmente, além de aumentar o bem-estar psicológico da criança e da 

família. Assim sendo o professor precisa ter um olhar atento às necessidades de cada 
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aluno, focando em suas potencialidades para que de fato o aluno se sinta incluído e se 

efetive com o ambiente escolar. 

Tendo como foco esse cenário de pesquisa, o problema que norteou esse trabalho 

constituiu na seguinte reflexão: Qual a importância da educação especial na perspectiva 

da inclusão de alunos autistas? 

Perante tal reflexão, surgem duas hipóteses, onde a primeira afirma que a 

educação especial, especial e inclusiva para alunos autistas é sim de grande importância. 

E a segunda hipótese garante que não há importância da educação especial e inclusiva 

para alunos autistas.  

Assim sendo, o objetivo geral da pesquisa foi refletir sobre a educação especial 

direcionada a inclusão de alunos autistas. Os objetivos específicos foram uma breve 

reflexão sobre a educação inclusiva assim como a educação e o autismo. Compreender o 

ensino aprendizado de crianças autistas. Abordar uma reflexão sobre o professor frente 

ao ensino aprendizado do aluno autista. 

  A justificativa da pesquisa se sustentou considerando que o tema contribuí a 

discussão sobre a temática da inclusão social no âmbito escolar de alunos com autismo, 

considerando que além da socialização é necessário proporcionar o aprendizado 

acadêmico. Além do tema proposto ser ferramenta de estímulo e motivação para o 

desenvolvimento acadêmico e social do aluno. 

A metodologia utilizada para realização deste estudo foi uma revisão da literatura. 

Sendo de caráter descritiva dispondo de pesquisas em artigos acadêmicos que discutem 

sobre o tema do trabalho, assim como leituras bibliográficas de diferentes autores 

relacionada ao tema, tais como Mello (2007), Martins (2006), Mantoan (1997), dentre 

outros. 

 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA  

Entende-se por educação inclusiva o processo de inclusão das pessoas com 

deficiência ou de alunos que possuem algum distúrbio de aprendizagem na rede comum 

de ensino. A educação inclusiva tende a prevenir a segregação e discriminação, incluindo 
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as pessoas com deficiência na escola comum, estando atento a suas às suas exigências 

pessoais e cuidados. 

A educação inclusiva pode ser definida como a prática da inclusão de 

todos – independentemente de seu talento, deficiência, origem 

socioeconômica ou cultural – em escolas e salas de aula provedoras, 

onde as necessidades desses alunos sejam satisfeitas (STAINBACK; 

STAINBACK, 1999, p. 21). 

Uma das principais contribuições da educação inclusiva é a de proporcionar 

através de transformações sociais, a reformulação de um novo modelo de sociedade, que 

seja capaz de rever conceitos pré-estabelecidos e assim, ocasionando conhecimentos à 

sociedade atual para que as próximas gerações já tenham a menção de inclusão 

esclarecido. Considerando ainda que a educação inclusiva pode ocasionar diversos 

benefícios acadêmicos e sociais para alunos autistas ou alguma outra deficiência, como 

por exemplo um melhor desempenho na linguagem e da autonomia. 

A proposta da educação inclusiva prevê uma educação que respeita, aceita e 

promove as diferenças, visando as possibilidades de aprendizagem, independente das 

limitações que venham a surgir durante o processo, podendo essas dificuldades serem 

físicas, linguísticas, emocionais e sociais. Assim sendo, a escola inclusiva torna-se ponto 

de partida para a reflexão quanto a questões pedagógicas e de intervenções desenvolvidas 

na escola, o que exige uma revisão da concepção do ensino aprendizagem e até mesmo 

de avaliações. 

A educação inclusiva constitui um paradigma educacional 

fundamentado na concepção de direitos humanos, que conjuga 

igualdade e diferença como valores indissociáveis, e que avança em 

relação à ideia de equidade formal ao contextualizar as circunstâncias 

históricas da produção da exclusão dentro e fora da escola. (BRASIL, 

2008, p. 1). 

Em resumo, a educação inclusiva é uma estruturação da cultura, de políticas 

vivenciadas nas escolas e também das práticas, com a finalidade de responderem a 

diversidades e necessidades dos alunos. Sendo assim uma abordagem democrática e 

humanística, que considera as pessoas com deficência e suas particularidades, visando o 

crescimento, a satisfação, a autonomia e a inclusão social de todos. 

Na educação inclusiva, a escola necessita se preparar para enfrentar os desafios 

para oferecer uma educação de qualidade para todos os alunos. É importante que a escola 

considere que cada criança possui características próprias, como valores e informações 
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que os torna únicos e especiais, constituindo assim uma diversidade de interesses e ritmos 

de ensino aprendizagem. O desafio da escola é trabalhar com essa diversidade com o 

objetivo de construir um novo significado para o processo de ensino e aprendizagem. 

O motivo que sustenta a luta pela inclusão como uma nova perspectiva 

para as pessoas com deficiência é, sem dúvida, a qualidade de ensino 

nas escolas públicas e privadas, de modo que se tornem aptas para 

responder às necessidades de cada um de seus alunos, de acordo com 

suas especificidades, sem cair nas teias da educação especial e suas 

modalidades de exclusão (MANTOAN, 1997, p. 21). 

O conceito de educação inclusiva direcionada a criança com autismo, resulta em 

uma relação mútua e transformação do ambiente educacional assim como do aluno, o que 

gera consequentemente uma mobilização e um direcionamento às condições para a 

participação efetiva do aluno, que por sua vez, reage ativamente sobre a transformação, 

modificando e sendo modificado por ela. 

Quanto mais cedo as crianças autistas forem inseridas na vida academia e 

inclusiva, melhor e mais aguçado será o seu desenvolvimento, o que ocasionará também 

um maior nível de aceitação. Não é apenas um aluno que precisa se adaptar à escola, mas 

a escola também deve se adaptar às diferenças de cada aluno. Um aluno com limitações 

ou com deficiência, possui dificuldades em aprender, ou seu desenvolvimento é mais 

lento, logo os professores têm a necessidade de se dedicarem ainda mais, principalmente 

utilizando de muita criatividade para favorecer o ensino aprendizado desses alunos. 

 

A EDUCAÇÃO E O AUTISMO 

Brito (2015, p. 82) destaca o autismo como uma síndrome complexa que afeta três 

importantes áreas do desenvolvimento humano que é a comunicação, a socialização e o 

comportamento.  

O autismo, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), é considerado um 

transtorno de neurodesenvolvimento, e caracteriza basicamente por dificuldade na 

interação social e na comunicação, socialização e comportamentos.  

Dificuldade de comunicação - caracterizada pela dificuldade em utilizar 

com sentido todos os aspectos da comunicação verbal e não verbal. Isto 

inclui gestos, expressões faciais, linguagem corporal, ritmo e 

modulação na linguagem verbal. 
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Dificuldade de sociabilização - este é o ponto crucial no autismo, e o 

mais fácil de gerar falsas interpretações. Significa a dificuldade em 

relacionar-se com os outros, a incapacidade de compartilhar 

sentimentos, gostos e emoções e a dificuldade na discriminação entre 

diferentes pessoas.  

Dificuldade no uso da imaginação - se caracteriza por rigidez e 

inflexibilidade e se estende às várias áreas do pensamento, linguagem 

e comportamento da criança. Isto pode ser exemplificado por 

comportamentos obsessivos e ritualísticos, compreensão literal da 

linguagem, falta de aceitação das mudanças e dificuldades em 

processos criativos (MELLO, 2007, p. 20-22). 

As principais características a serem notadas em um indivíduo com autismo, ou 

com TEA (Transtorno do Espectro Autista) são dificuldades na compreensão de 

metáforas e duplos sentidos, na maioria das vezes evitam contato visual direto, possuem 

estresse na mudança de rotina, empecilho ao interpretar sinais como expressões faciais e 

verbais), repetições de palavras ou frases, comportamentos motores repetitivos, como por 

exemplo, pular, fazer movimentos com os dedos, bater palmas dentre outras.  

Sendo assim, o indivíduo com autismo tende a demostrar uma discrepância de 

níveis de desenvolvimento, inclusive no ensino aprendizagem. Contudo, pode-se afirmar 

o quanto é relevante a inclusão desses alunos para o processo de desenvolvimento e de 

ensino aprendizado no cotidiano escolar. 

Toda criança tem direito fundamental à educação, e deve ser dada a 

oportunidade de atingir e manter o nível adequado de aprendizagem, 

aqueles com necessidades educacionais especiais devem ter acesso à 

escola regular, que deveria acomodá-los dentro de uma Pedagogia 

centrada na criança, capaz de satisfazer a tais necessidades, escolas 

regulares que possuam tal orientação inclusiva constituem os meios 

mais eficazes de combater atitudes discriminatórias criando-se 

comunidades acolhedoras, construindo uma sociedade inclusiva e 

alcançando educação para todos; além disso, tais escolas proveem uma 

educação efetiva à maioria das crianças e aprimoram a eficiência e, em 

última instância, o custo da eficácia de todo o sistema educacional. 

(DECLARAÇÃO DE SALAMANCA, 1994, p. 1). 

No processo de escolarização dos seus alunos, a escola necessita estar apta a 

desenvolver atitudes e práticas que, somadas às adaptações curriculares, metodológicas e 

além de recursos materiais e físicos, assegure aos alunos um desenvolvimento de uma 

educação de qualidade e inclusiva. 

Devem centrar-se na busca de rever concepções, estratégias de ensino, 

de orientação e de apoio para todos os alunos, a fim de que possam ter 

suas necessidades reconhecidas e entendidas, desenvolvendo ao 

máximo as suas potencialidades (MARTINS; 2006, p. 20). 
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Ou seja, a educação especial na perspectiva do autismo requer sobretudo, uma 

escola organizada e pensada a partir de um processo inclusivo, em que as escolas. 

Em alunos autistas, o desafio de ensino aprendizagem é ainda maior, pois muitas 

coisas e significados serem desconhecidas e na maioria das vezes inaceitáveis. Com isso 

o professor terá que começar a trabalhar a linguagem para que possa haver o 

desenvolvimento das outras áreas, inclusive do raciocínio lógico. A educação, ou o ensino 

aprendizagem para uma criança autista é uma ferramenta muito relevante e essencial para 

seu desenvolvimento. É por meio da educação que os alunos autistas podem aprender 

tanto matérias acadêmicas, como a matemática por exemplo, quanto atividades diversas 

do cotidiano. É fato que o processo de ensino aprendizagem da criança autista não é uma 

tarefa fácil, contudo fica evidente que com dedicação e empenho estas crianças podem 

obter uma vida mais independente e com qualidade. 

 

O ENSINO APRENDIZAGEM DE CRIANÇAS AUTISTAS 

Na educação especial visto como um modo de educar diferenciado, tem como 

objetivo principal reestruturar o espaço físico e a didática de ensino. Mantendo esse foco, 

o processo de ensino aprendizado precisa apresentar estratégias na didática pedagógica 

como procedimento e mantendo o foco da educação, removendo assim barreiras para o 

ensino aprendizado, bem como colaborar para melhorias na qualidade de ensino dos 

alunos com autismo. 

O principal objetivo da educação de uma criança autista é o de ampliar sua 

independência, proporcionando mais segurança ao executar afazeres do cotidiano, além 

de melhorar a qualidade de vida da criança. Um dos ambientes fundamentais onde 

acontece todo o aprendizado necessário é na escola. 

As crianças com autismo, regra geral, apresentam dificuldades em 

aprender a utilizar corretamente as palavras, mas se obtiverem um 

programa intenso de aulas haverá mudanças positivas nas habilidades 

de linguagem, motoras, interação social e aprendizagem é um trabalho 

árduo precisa muita dedicação e paciência da família e também dos 

professores. É vital que pessoas afetadas pelo autismo tenham acesso a 

informação confiável sobre os métodos educacionais que possam 

resolver suas necessidades individuais (NUNES, 2008, p. 4). 

Sendo assim, todo o conteúdo do programa de ensino aprendizado uma criança 

autista deve ser elaborada de acordo com seu potencial e desenvolvimento, assim como 
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deve ser de acordo com a idade e de interesse do aluno, o ensino aprendizagem é o 

principal objetivo a ser alcançado e sua continuidade é muito relevante, principalmente 

para os tornar independentes. 

[...] crianças com autismo geralmente aprendiam a responder a parte de 

um estímulo complexo e não mantinham a atenção no estímulo como 

um todo, ou seja, quando era apresentada à criança uma figura 

complexa, com muitos detalhes, ela mantinha a atenção em apenas um 

dos detalhes e não via a figura como um todo. (GOMES, 2007, p. 3, 

apud LOVAAS et al., 1971). 

O aluno autista apresenta dificuldade em se relacionar ou se comunicar com outras 

pessoas, uma vez que ele não usa a fala como um meio de comunicação. Assim, cabe a 

escola e ao professor desafiar o aluno autista a participar de atividades interativas, 

favorecendo a comunicação entre todos os alunos.  

Portanto, educar um aluno autista é um desafio grande, mas que pode ser visto e 

encarado como um grande privilégio, pois segundo Bereohff (1994, p. 11) “é uma 

experiência que leva o professor a rever e questionar suas ideias sobre desenvolvimento, 

educação normalidade e competência profissional”. 

Os alunos autistas possuem déficit de atenção, o que consequentemente causa um 

ensino aprendizado bastante lento, outra característica do autista são as rotinas que não 

podem ser quebradas, evitando assim um desconforto significativo. Destaca-se ainda que 

as crianças autistas dificilmente mantem um contato visual, assim como dificilmente 

obedecem às ordens ou atendem quando são chamadas. Os autistas também dispõem um 

apego a determinados objetos e costumam apresentar comportamentos gestuais 

repetitivos. 

Sendo assim, levando em consideração que os alunos com autismo possuem um 

certo distúrbio no sistema nervoso que afetam algumas áreas, e que por essa razão tende 

a dificultar, por exemplo, a interação social e o domínio de comunicação e linguagem, 

por essa razão as práticas pedagógicas devem ser elaboradas e desenvolvidas de acordo 

com essas limitações, e mesmo tempo incentivando a superação. 

Ou seja, no autismo há uma redução no domínio da linguagem, mas existe uma 

percepção visual muito aguçada, assim sendo, é relevante que o professor aplique 

atividades e métodos visuais concretos, e vale ressaltar também que e forem aplicadas 
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instruções longas, o ideal é que seja trabalhado através de estímulos visuais e não verbais, 

já que os autistas têm dificuldades em sequências verbais. 

Os jogos constituem um recurso privilegiado para a aprendizagem e, 

quando bem utilizados, ampliam possibilidades de compreensão 

através de experiências significativas. Além disso, os jogos por seu 

caráter coletivo permitem que alunos autistas troquem informações, 

façam perguntas e explicitem suas ideias e estratégias avançando em 

seu processo de aprendizagem e comunicação (MEDEIROS 2011 apud 

SARMENTO, 2017, p. 09). 

É relevante que os alunos autistas sejam estimulados com atividades 

diferenciadas, criativas e dinâmicas, que é onde se destaca os jogos. Considerando que 

em alunos autistas, o desafio de ensino aprendizagem é ainda maior, pois muitas coisas e 

significados serem desconhecidas. Com isso o professor terá que começar a trabalhar a 

linguagem para que possa haver o desenvolvimento das outras áreas, inclusive da 

matemática e no raciocínio lógico. 

A busca por meios e estratégias para o trabalho com alunos autistas depende muito 

do empenho, sensibilidade e disponibilidade do professor em manter-se informado sobre 

as atualidades na área. O docente ao se planejar deve pesquisar estratégias de ensino que 

poderá adotar para adaptar o conteúdo, eleger os recursos pedagógicos e a didática a ser 

utilizada de forma que venha favorecer a aprendizagem de todos os alunos. 

  

O PROFESSOR FRENTE AO ENSINO APRENDIZADO DO ALUNO AUTISTA 

Ao se referir ao papel do professor frente ao ensino aprendizado do aluno autista, 

pressupomos que é necessária uma intervenção mediatizada por parte do professor, onde 

o professor deixa de ser um transmissor de conhecimentos para ser um orientador, que 

aguça o desenvolvimento e a aprendizagem a partir de interações construídas no 

envolvimento do aluno. Assim sendo, podemos dizer que a mediação “é processo de 

intervenção de um elemento intermediário numa relação; a relação deixa, então, de ser 

direta e passa a ser mediada por esse elemento” (OLIVEIRA, 1997, p. 26).  

Nessa perceptiva o professor frente ao ensino aprendizado no aluno autista, tem o 

papel de mediador, tornando possível a socialização do aluno autista na sala de aula e 

adequar a sua metodologia para atender as suas necessidades. Em diversas situações, as 

crianças autistas ficam às margens do conhecimento ou não interagem das atividades 
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grupais, fato que exige do professor sensibilidade para incluí-lo nessas atividades, 

considerando que é no processo de socialização que se formula o desenvolvimento e o 

ensino aprendizagem. 

O nível de desenvolvimento da aprendizagem do autista geralmente é 

lento e gradativo, portanto, caberá ao professor adequar o seu sistema 

de comunicação a cada aluno. O aluno deve ser avaliado para colocá-lo 

num grupo adequado, considerando a idade global, fornecida pelo PEP-

R, desenvolvimento e nível de comportamento. É de responsabilidade 

do professor a atenção especial e a sensibilização dos alunos e dos 

envolvidos para saberem quem são e como se comportam esses alunos 

autistas (SANTOS, 2008; p. 30). 

É relevante que o professor identifique as dificuldades e conheça o nível de 

desenvolvimento de cada aluno autista, para assim ele saiba quais aspectos devem ser 

trabalhados com a criança. Ou seja, é indispensável que o professor identifique as 

características e dificuldades que envolvem o autismo, para assim ele ser capaz de 

planejar e elaborar ações de modo que no vivenciar das experiências o aluno seja 

envolvido totalmente em todo o processo de ensino aprendizado. 

Além de analisar, estudar e aguçar o desenvolvimento da criança com autismo, o 

professor tem a missão de fazer da sala de aula um ambiente inclusivo, que possibilite às 

crianças o conhecimento das diferenças e o incentivo para que desenvolvam a 

solidariedade. Outra tarefa importante do professor, é de desenvolver na criança a 

independência e a autoconfiança, já que essas são características ausentes em na 

personalidade do autista.  

O papel do professor é de extrema relevância perante um aluno autista, onde os 

princípios são os mesmos, ou seja, sendo o professor um condutor e facilitador do 

conhecimento, e consequentemente do ensino aprendizado. Onde cabe ao professor agir 

também como um orientador, estimulando a criança em todos os seus componentes e 

habilidades. Além disso, cabe ao professor ter sensibilidade para notar as diferentes 

reações em sala de aula para que possa contribuir para o desenvolvimento da criança 

autista e de seu raciocínio como um todo. 

É importante salientar que, para se educar um autista é preciso também 

promover sua integração social e, neste ponto, a escola é, sem dúvidas, 

o primeiro passo para que aconteça esta integração, sendo possível por 

meio dela a aquisição de conceitos importantes para o curso da vida 

(FELÍCIO, 2007, p. 25). 



 

336 

 

Contudo, é desafiador para o professor diante de um aluno com autismo em sua 

sala de aula, ao iniciar o processo de inclusão, assim como o processo de ensino 

aprendizado, pois a criança tende a apresentar uma grande dificuldade em interagir e se 

comunicar. 

As dificuldades enfrentadas pelas crianças autistas podem ser superadas, desde 

que exista um acompanhamento especializado, assim como utilização de técnicas 

aplicadas de acordo com a necessidade de cada criança. Tais técnicas auxiliam no 

desenvolvimento de habilidades cognitivas e capacidades de interagir socialmente no 

cotidiano. A aprendizagem deve ser sempre estimulada pelos professores e pelos pais que 

também possuem papel fundamental, por terem convivência direta com essas crianças. 

 
 

CONCLUSÃO 

Portanto, conclui-se que educação inclusiva é aquela que respeita, aceita e 

promove as diferenças, prevendo as possibilidades de aprendizagem, independente das 

limitações que venham a surgir durante o processo, podendo essas dificuldades serem 

físicas, linguísticas, emocionais e sociais. Ressaltando ainda que a educação inclusiva 

pode ocasionar diversos benefícios acadêmicos e sociais para alunos autistas. 

Nessa perceptiva é válido lembrar que o professor frente ao ensino aprendizado 

no aluno autista, tem o importante papel de mediador, tornando possível a socialização 

do autista na sala de aula e adequar a sua metodologia para atender as suas necessidades. 

Salientando ainda que o principal objetivo da educação de uma criança autista é o 

de elevar sua independência, proporcionando mais segurança ao executar afazeres do 

cotidiano, além de melhorar a qualidade de vida da criança. Um dos ambientes 

fundamentais onde acontece todo o aprendizado necessário é na escola. Contudo a 

educação especial na perspectiva da inclusão de alunos autistas é sim de muita 

importância e necessidade. 
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CAPÍTULO XXVII 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA E O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA 

Adriana santos do vale83; Maria Bernardete santos do vale84. 

DOI - Capítulo: 10.47538/AC-2020.14-27 

 

RESUMO: 

 O Autismo descrito como um assunto bastante presente em nossa sociedade, e sua 

argumentação vem se desenvolvendo aos poucos no decorrer dos anos. Tornou-se um dos 

grandes desafios a ser superado, quando se trata de respeito à garantia dos direitos básicos 

determinados em lei. Este trabalho tem como objetivo central trazer a discussão sobre a 

análise do entendimento autista dentro da unidade escolar no ciclo fundamental 

principalmente na primeira série, suas dificuldades, a forma de inclusão ao meio e o que 

temos de conhecimento e qualificações para lidar com os mesmos. O auxílio das 

referências bibliográficas trouxe enfoques teóricos e os pareceres de estudiosos sobre o 

tema proposto. A pesquisa foi de caráter qualitativo, com base em referências 

bibliográficas. Os resultados buscaram abrir a discussão sobre a importância da inserção 

escolar para pessoas com autismo independentemente da idade, cor e classe social, ou 

seja, se distanciando de qualquer forma de preconceito o qual venha proporcionar ao leitor 

uma reflexão crítica sobre a educação inclusiva na perspectiva da pessoa autista. 

PALAVRAS-CHAVES: Autismo. Educação Inclusiva. Família. Ensino Fundamental. 
 
 

INTRODUÇÃO 

O movimento de inclusão dos indivíduos portadores de alguma deficiência ou 

necessidades educativas especiais estabelece-se como um desafio que já vem sendo 

discorrido há algum tempo dentro do campo da educação. E ao afirmar-se a necessidade 

da inclusão na escola é visto que ainda existem na atualidade crianças e jovens que se 

apresentam na condição de excluídas de alguma maneira no âmbito pedagógico escolar. 

Nesta perspectiva, este tema justifica-se a partir de uma inquietação sobre o 

significado atribuído à inclusão dos educandos com a síndrome do autismo no âmbito 

escolar. Acredita-se que a real inclusão destes indivíduos exige comprometimento de uma 

tríade: escola, professor e família, pois todas as partes precisam reconhecer suas próprias 

limitações e entender a necessidade de um aperfeiçoamento constante em estudo e 

pesquisa para poder desenvolver metodologias adequadas de trabalho para com esses 
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educandos, principalmente nas fases iniciais do ensino fundamental onde acontece o 

processo de adaptação e modificação no ambiente escolar e na rotina do estudante. 

Quando se depara com o autismo em sala de aula, muitas vezes, o professor não 

sabe como agir, e foi através desta problematização que fomos à busca de estudos 

bibliográficos com o intuito de destacar as dificuldades enfrentadas no ato pedagógico de 

desenvolvimento e apropriação de saber destes estudantes, visto como vimos 

anteriormente que envolvem o relacionamento entre professores, pais e escola. 

Quanto ao autismo podemos afirmar que não é uma síndrome nova. Sempre 

existiu através dos séculos em todas as partes do mundo, em todo tipo de configuração 

social, racial, étnica, mas ainda assim, nota-se uma precariedade de conhecimentos sobre 

o tema, na atualidade. Desta forma, é preciso conhecer como está sendo efetivado o 

trabalho com estes educandos nas escolas de ensino regular, por entender que muitos 

educadores não sabem como trabalhar com crianças portadoras da síndrome do autismo, 

devido à falta de conhecimento sobre o assunto.  

A falta de qualificação para atender estes educandos se torna num grande fator 

que impede que sejam efetivadas propostas e metodologias apropriadas e que venham 

favorecer o desenvolvimento das potencialidades destes indivíduos. Nas discussões 

voltadas para a síndrome do autismo, suas principais características comportamentais e 

formas de atendimento existentes utilizaram-se do Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais (DSM-IV) e a pesquisa bibliográfica de vários autores, sendo que 

nesse sentido, o suporte teórico foi de suma importância nessa pesquisa, pois possibilitou 

uma maior compreensão sobre o autismo e sobre a ação pedagógica desenvolvida com as 

crianças com a referida síndrome(1995). 

 

ESPECIFICAÇÕES 

O estudo sobre o autismo é muito importante, pois se trata de uma condição que 

abrange milhares de pessoas e famílias ao redor do mundo. Conhecê-lo é fundamental 

nos dias de hoje. O autismo é considerado como um distúrbio neurológico que tende a ser 

identificado ainda na infância e que tem um grande impacto sobre a maneira com a qual 

um indivíduo vai sentir as coisas e interagir com o mundo ao seu redor.  
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Entretanto se para alguns os sintomas se expressam com maior intensidade, para 

outros são sentidos de forma mais branda. É exatamente essa diferença que faz com que 

o autismo seja ladeado de dúvidas. Por isso, é imprescindível falar sobre ele, para que 

cada vez mais pessoas tenham acesso à informação e saibam lidar de maneira positiva 

com os autistas, acolhendo a eles e seus pais, e evitando a criação de ideias 

preconceituosas. 

Desta forma, a pesquisa realizada para efeito deste trabalho, procurou-se 

compreender se a ação desenvolvida com os alunos com TEA (Transtorno do espectro 

autista), principalmente nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental poderia ser 

considerada inclusiva. Nossa proposta inicial se baseia na necessidade de conhecermos 

um pouco a realidade destas pessoas, famílias e ao mesmo tempo entender como podemos 

participar neste processo de evolução inclusiva. Este trabalho tem um teor de pesquisa 

didática, para aprofundar nossos conhecimentos dentro deste contexto, bem como 

apresentar nossa pesquisa e conclusão do mesmo. 

Para desenvolvimento do tema proposto, utilizou-se uma abordagem de pesquisa 

classificada como qualitativa, pois apresentou como objetivo descrever o objeto de estudo 

com mais profundidade (MASCARENHAS, 2012). E com referência aos objetivos, 

procurou-se fazer uso de uma pesquisa exploratória com levantamento bibliográfico 

sobre o problema, a fim de torná-lo mais explícito. (GHERARDT; SILVEIRA, 2009). 

 

JUSTIFICATIVA 

Depois de longos períodos de análise e reflexão, sobre vários assuntos aprendidos 

no decorrer do curso, e após algumas discussões chegou a um consenso daquilo que 

queremos que defina o nosso trabalho, sendo o título escolhido para o nosso projeto 

“Educação inclusiva e TEA”. Optamos em escolher este tema por considerar que ainda 

há muito trabalho, principalmente no sentido de informar a comunidade referente a este 

transtorno, muitas vezes oculto e eminente.  

De acordo com os questionamentos efetuados um nos fez refletir sobre o tema, se 

a ação pedagógica utilizada com os alunos com autismo principalmente nos anos iniciais 

do ensino fundamental é de característica inclusiva? está reflexão se dá devido ao fato de 

que quando se depara com o autismo em sala de aula, é muito comum, o professor não 
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saber como atuar, e foi através desta questão que deu margem a opção pelo tema de 

estudo, a partir daí reconheceu-se uma problematização, pois concerne em destacar as 

dificuldades que são abordadas no ato pedagógico de desenvolvimento e adequação do 

saber destes estudantes, visto que envolvem o relacionamento entre professores, pais e 

escola. Por acharmos existir muito pouca informação e de contato concreto com esta 

realidade, o preconceito cada vez mais se manifesta e com mais força, e por isso 

decidimos tentar elucidar mais o conhecimento e divulgação sobre este mal. 

De acordo com Gauderer (1997) existe uma precariedade de conhecimento sobre 

o autismo na contemporaneidade que seja realmente válido. Esse é um dos motivos pelo 

qual existem tantos mistérios que envolvem o autismo, excepcionalmente quando diz 

respeito à causa, diagnósticos e tratamento. Nesta perspectiva, não se faz possível uma 

proposta de trabalho eficaz que seja inclusiva para estes indivíduos, a fim de estimular 

estes a desenvolverem suas habilidades (apud MICHEL, 2014). Consideramos também 

que o desenvolvimento de um trabalho com esta abordagem é importante principalmente 

para a nossa formação como cidadão e, portanto, para o nosso futuro. 

 

REVISÃO LITERÁRIA 

A Lei 12.764/2012 foi regulamentada pelo Decreto Presidencial 8.368/2014 e ela 

garantiu por lei a qualificação e a acessibilidade aos serviços públicos do Sistema Único 

de Saúde (SUS), da educação e de proteção social para pessoas com o Transtorno do 

Espectro do Autismo. 

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) foi descoberto há muito pouco tempo na 

história das psicopatologias do desenvolvimento humano. Num primeiro momento foi 

considerada como sendo uma doença relacional com o cerne do problema na relação 

didática, mãe bebê, dando origem a uma expressão tradicional “mãe geladeira”, e sua 

procedência associada a fatores ambientais. Entretanto, na atualidade, considera-se o 

autismo como de ordem multifatorial, com etiologias variadas e de origem neurológica 

(MOREIRA, 2010). 

Conforme Orrú, estudos feitos por Kanner aponta para uma 

sintomatologia, que acompanha a criança desde o nascimento: não ter 

ou manter contato com o ambiente, não apresentar mudanças na 

expressão facial diante de estímulos advindos do ambiente, não manter 
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contato visual, problemas na aquisição da fala, dificuldade de 

generalizar conceitos, de usar o pronome eu, o uso da prosódia, 

tendência a ignorar o que lhe é perguntado, recusa determinados 

alimentos, apresenta pica, palavra dada ao ato de ingerir objetos não 

comestíveis, como, giz e sabonete, por exemplo, comportamento 

repetitivo, criação e manutenção de rotinas, sensibilidade aguçada, para 

mais ou para menos, dos sentidos, ser suscetível a crises ansiosas diante 

de mudanças ou alterações bruscas dos ritos (ORRÚ, 2012, p. 19). 

Segundo Cunha (2012), as crianças autistas em observação apresentavam as 

características de isolamento, similares as que são apresentadas pelos esquizofrênicos, 

demonstrando uma impressão de que eles estavam presos em si mesmos. Entretanto, o 

diferencial era que no autismo esta condição já estava presente desde tenra idade. 

Hans Asperger, em 1944, logo após ser editado o trabalho de Kanner, divulga seu 

artigo em 1944, intitulado “Psicopatologia autística na infância”. Diferentemente de 

Kanner, ele não especula a atribuição da causa do autismo como de ordem psicodinâmica, 

mas atribui a causa do autismo a uma deficiência biológica, especialmente genética 

(ORRÚ, 2012). 

Diante destas novas concepções, Silva (2012) salienta que esta nova perspectiva 

sobre o autismo como sendo de fatores originados e de desenvolvimento, são respaldados 

nas neurociências, cujo estudo tem demonstrado:  

Que indivíduos com autismo aparentam ter dificuldades na área 

cognitiva de funções executivas. Essas funções são determinadas como 

um conjunto de processos neurológicos os quais permitem que o 

indivíduo planeje coisas, dê início a uma tarefa, apresente capacidade 

para se controlar para continuar na tarefa, tenha atenção e, finalmente, 

resolva o problema (p. 41). 

Apesar do avanço sobre o tema, a etiologia do autismo ainda é fruto de discussões 

cientificas, e poderíamos continuar discernindo sobre o assunto, mas esta breve 

contextualização serve para nos dar informações básicas sobre o tema. 

Como visto anteriormente Gauderer (1997) esclarece que existe uma precariedade 

de conhecimento sobre o autismo (apud MICHEL, 2014). 

De certa maneira, esta precariedade contribui para que pais de criança 

com autismo, não viessem a ter uma compreensão do que é o autismo, 

pois sem uma orientação correta, dificilmente saberão identificar do que 

se trata. Diante desta condição, é necessário que a instituição escolar, 

venha a assumir o compromisso de investigar, pesquisar, buscar 

conhecimento sobre o assunto estabelecendo parcerias com outras áreas 

do conhecimento, com especialistas de áreas direcionadas, como a 
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médica, por exemplo, com o propósito de orientar os pais e em parceria 

desenvolverem um trabalho em prol destas crianças (GAUDERER, 

1997 apud MICHEL, 2014). 

Partindo do pressuposto de que se torna necessário ter cautela e humildade diante 

do tema proposto, pois entender o autismo requer uma aprendizagem constante, onde é 

necessário revisar crenças, valores e conhecimentos sobre o mundo, compreendendo que 

é fundamental que toda a comunidade escolar aprenda e conheça o autismo, sua 

conceituação e sintomatologia para se ter um conhecimento das características e de 

métodos pedagógicos, pois só assim, é que as crianças com autismo poderão ser realmente 

incluídas. 

Portanto, cabe aos formadores dos futuros formadores planejarem e prover 

metodologicamente suas aulas para que sua metodologia e sua avaliação se tornem 

momentos vivos daquilo que se almeja nas práticas dos formandos (HENGEMÜHLE, 

2004, p. 156). 

Diante de tantos fatos, caso o processo informativo não ocorra, tem-se apenas a 

certeza de que diagnósticos inadequados e integração destas crianças irá acontecer. 

Gauderer (1997) determina que a real incidência de pessoas com autismo pode ser maior 

do que é revelado em alguns estudos, mas muitas dessas crianças se encontram inseridas 

em escolas especiais com diagnósticos como com deficiência auditiva ou 

mentais/intelectuais (apud MICHEL, 2014). 

Em um contexto em que a sociedade busca repensar a escola e o seu conjunto 

natural e filosófico, que vem sendo, ao longo dos séculos, colocado em prática, esse 

ambiente “[...] deixa de ser a escola da homogeneidade e passa a ser a escola da 

heterogeneidade [...]” (MARTINS, 2006, p. 19). Nisto, um dos grandes desafios atuais é 

proporcionar uma educação para todos, sem distinções, além de assegurar um trabalho 

educativo organizado e adaptado para atender às Necessidades Educacionais Especiais 

(NEE) dos alunos. 

De acordo com Martins (2006, p. 20), a Educação Especial na perspectiva da 

Educação Inclusiva requer, especialmente, uma escola ponderada e organizada a partir de 

um processo inclusivo, onde as escolas devem direcionar-se na busca de rever 

concepções, estratégias de ensino, de orientação e de apoio para todos os alunos, a fim de 
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que possam ter suas necessidades reconhecidas e entendidas, desenvolvendo ao máximo 

as suas potencialidades. 

Desta forma, a Educação inclusiva percebe a Educação Especial dentro da escola 

regular e transforma esta instituição de ensino num espaço para todos. Esta conjuntura 

vem a favorecer a diversidade na proporção em que considera que todos os alunos podem 

apresentar necessidades especiais em qualquer momento de sua vida escolar. Diante desta 

condição, o espaço escolar deve ser organizado, planejado e sistematizado para oferecer 

condições aos alunos, independentemente de suas especificidades e das suas deficiências, 

incentivando a um ensino de qualidade para todos.  

A escola adequada para receber crianças com suas especificidades e suas 

particularidades investe em projetos a fim de auferir essa nova realidade, a inclusão. Isso 

nos remete a pensar em um currículo mais amplo para permitir o desenvolvimento de 

todos. Crianças, adolescentes e adultos, enfim, estudantes em geral, em sua trajetória 

escolar e/ou de vida, atravessam/atravessaram situações e dificuldades capazes de exigir 

um atendimento especializado ou uma necessidade educativa especial (REIS, 2010). 

Desta forma, o aluno com Autismo, público alvo desta pesquisa, apresenta 

características diversas que comprometem, desde as suas integrações com outras pessoas 

à sua linguagem, necessitando, assim, de apoio no seu processo de ensino-aprendizagem.  

De tal modo, que a oferta de escolarização para todos, na perspectiva de inserir os 

alunos com Necessidades Educacionais Especiais (NEE) na escola regular, “[...] aos 

poucos venha melhor ocorrer em nosso cenário educacional [...]” (CARNEIRO, 2012, p. 

13). 

Nesse sentido, os direitos educacionais devem ser estendidos à pessoa com 

autismo, conforme garantido na Constituição Federal; em seu Art. 205, em relação à 

educação como um direito de todos, bem como no Art. 206, inciso I, que estabelece 

igualdade de condições de acesso e permanência na escola. Esses direitos também são 

previstos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96), nos Art. 

58 e 59, que oferece respaldo para que o ensino da pessoa com deficiência (e que 

apresenta necessidades educacionais especiais) seja ministrado no ensino regular, 

preferencialmente, assim como, em decretos e documentos. Além disso, há direitos 

previstos no artigo 1º, no § 2º, da Lei nº 12.764/12, que institui a Política Nacional de 
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Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, designando acesso 

à educação com as adaptações cabíveis que contemplem suas necessidades. 

Através da aplicabilidade das leis diretivas, entende-se, o quanto é importante e 

necessário a inclusão de crianças com autismo no ensino fundamental, para que possa 

ocorrer o desenvolvimento cognitivo, social e integral deste indivíduo. Além do mais, a 

inclusão dessas crianças no ensino fundamental favorece também no que diz respeito ao 

desenvolvimento de todos dentro do ambiente escolar. Desta forma, as crianças ditas 

como “normais” passam a interagir com os portadores de autismo desenvolvendo um 

relacionamento mais amplo, pois passar a respeitar as diferenças e os limites do outro. 

Para isto, a inscrição das crianças com autismo nas escolas de ensino fundamental, é 

garantida por lei, mas, muito mais do que inserir estes novos estudantes na escola é 

preciso que sejam incluídos nas atividades, na aprendizagem escolar e principalmente na 

sociedade.  

Conforme Mantoan (2006) verifica-se que o autismo apresenta como fator 

principal o isolamento, diante disso, o contato com os outros ocorre de maneira 

superficial. Assim sendo, a escola precisa praticar uma educação de forma que todos 

possam se desenvolver por meio da interação e da socialização com os outros, 

independente das suas diferenças. 

De acordo com Pereira (2014) “Não existe uma forma pronta para cuidar de um 

filho com autismo, mas os pais necessitam estar conscientes de que a escola é o caminho 

para que a criança cresça e se desenvolva, mas se faz necessário a existência de uma 

parceria com a família”. Pereira acrescenta que é o papel mais importante segundo a 

opinião dele, pois se a família não aceita a criança como ela é não haverá harmonia escola 

x família, portanto ela não terá êxito em sua vida escolar. 

Gauderer (1997) também coloca que os pais têm ação de serem os instrutores dos 

profissionais no ambiente escolar, fornecendo informações para a avaliação e formulação 

de prioridades para o real desenvolvimento do educando (apud MICHEL, 2014). 

Desta forma, para Pereira (2014), torna-se de suma importância que a escola 

busque novos métodos de ensino, objetivando atender as necessidades particulares de 

cada criança e desta forma, aproximar a família destes estudantes para a escola, e juntos 
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elaborarem métodos que possam contribuir para o desenvolvimento integral do educando 

com autismo, dentro e fora do ambiente escolar. 

No contexto da alfabetização, Cunha (2016, p. 81) salienta que a escola é, em sua 

essência, um lugar de aprendizagens de alfabetização e letramento, contudo, “[...] a ênfase 

dessa prática não pode estar centrada somente no processo de aquisição de códigos 

alfabéticos e numéricos, mas também, acima de tudo, nas experiências e vivências 

socioculturais, familiar e escolar”. Em suma, o professor que almeja alfabetizar e letrar 

seu aluno necessita conhecer esse sujeito e atribuir valores a seus gostos e necessidades, 

compreendendo, assim, seu universo, e contextualizando seu fazer pedagógico. 

No que importa à aprendizagem do aluno, é fundamental que o professor elabore 

atividades que se relacionem com as necessidades reais do aluno, pois é essencial a 

associação do aprendizado “[...] ao maior volume possível de estímulos concretos: o 

educando que está aprendendo a contar, tem que sentir‟ as quantidades e os números de 

forma palpável” (SILVA, p. 81). 

Lima (2006) vem a esclarecer que a proposta da educação inclusiva apresenta 

inicialmente impacto em muitas pessoas.  Impacto que a educação inclusiva acarretou na 

vida de um professor já formado há muito tempo, podemos perceber que mesmo a história 

da educação inclusiva como ressaltamos no tópico anterior ter avançado muitas pessoas 

não tiveram oportunidades, ou até não despertaram para se envolverem com o processo 

da educação inclusiva. Desta forma, o profissional que está diretamente ligado à 

educação, terá que lidar com e a educação inclusiva e aqueles despreparados, devem 

buscar se qualificarem, e neste momento entra a questão da divulgação, do Estado e da 

preparação para esses profissionais lidarem com a educação inclusiva. 

Pois o cotidiano escolar inclusivo é aquele que, respeitando as diferenças 

constitutivas, consegue crescer e desenvolver sucessivos triunfos. O trabalho do professor 

é árduo e complexo, deve prestar um grande esforço para que o aprendizado seja 

significativo. (REIS, 2010). 

A inclusão não é somente inserir alunos dentro da sala de aula, mas também 

perceber suas dificuldades propondo estratégias para superá-las.  

Diante disso Reis (2010) argumenta que: 
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 Valorizar cada especificidade do alunado, usar métodos e também a 

criatividade quando os métodos não forem suficientes para 

(re)descobrir o potencial de cada um é dar condição para que o trabalho 

produza resultados eficientes. Trabalhar com projetos políticos 

pedagógicos eficazes, propor transformações nos cursos de formação 

de professores incluindo disciplinas e/ou conteúdos mais específicos 

relacionados à educação especial e inclusiva é também muito 

importante. (REIS, 2010, p. 25). 

A aprendizagem deve acontecer baseada na cooperação, Reis (2010) afirma que 

combatendo o preconceito e trabalhando a adaptação do currículo em prol das 

particularidades da turma ou do grupo, vislumbrando a melhoria e o sucesso em cada 

necessidade educacional. É imprescindível preparar os alunos atuando diretamente nas 

dificuldades de cada um sem ignorar suas deficiências nem as ampliando de forma que 

as aulas se focalizem apenas no aluno com necessidades especiais (REIS, 2010). 

Ocorre infelizmente, que as práticas pedagógicas que são desenvolvidas na escola 

com a criança autista, não são de inclusão, mas sim de integração, resultado da pouca 

experiência que a escola demonstra sobre o autismo. Desta maneira Ferreira e Guimarães 

(2003), acrescentam ser essencial refletir sobre a formação dos educadores, pois além de 

uma formação com diploma, necessitam ter dedicação, força de vontade para enfrentar 

os desafios, além de respeito e interesse verdadeiro por todos os seus educandos, sem 

nenhuma exceção (apud SÁ, 2009).  

Desta forma é muito importante que estes educadores procurem qualificações por 

intermédio de cursos, para poderem estar mais qualificados e preparados para atender 

educandos com autismo. 

Pois para Ferreira e Guimarães (2003), a nova mudança educacional é 

um desafio aos educadores para irem além de seus conteúdos, muito 

além de um histórico brilhante na faculdade. É necessário que se sintam 

provocados/incomodados a buscarem, conhecerem, pesquisarem, sobre 

as deficiências para que dessa forma possam trabalhar com a 

diversidade, que encontra no ambiente escolar de maneira 

verdadeiramente inclusiva (apud SÁ, 2009). 

E para poder finalizar o conteúdo desta pesquisa procurou também entender o 

questionamento do autismo dentro do contexto familiar. Desta forma podemos iniciar 

aqui definindo que o pensamento de família é bastante complexo, portanto, a família é, e 

foi, objeto de estudos dentro de diferentes abordagens. A sociologia caracteriza a família 

como sendo uma organização social com funções específicas, variando de acordo com 
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tempo e espaço em que está situada. Essas atribuições à família, de acordo com a 

perspectiva da sociologia clássica, são em resposta a expectativa da sociedade. 

Goode (1960) chama de “reformulação dos atributos e funções estruturais da 

família”. O autismo quando detectado ainda criança as formas de cuidados são mais 

específicas, contribuindo dessa forma para o crescimento e desenvolvimento dessa 

criança em sociedade. Por isso (DOURADO, 2012) coloca a importância da “família 

como protagonista” no sentido de compreender as dificuldades e a tentativa de buscar 

estratégias que auxiliem no tratamento da pessoa com autismo. 

A avaliação para um diagnóstico correto para Dourado (2012) deve se iniciar a 

partir da compreensão da história de vida do paciente, desde a gravidez até o momento 

atual daquela criança, em que os pais se esforçam para buscar um apoio profissional para 

tirar suas dúvidas e, por fim, ter uma confirmação do que se trata o perfil de 

comportamento daquela criança. Nos cuidados relacionados à pessoa autista é perceptível 

a presença feminina (mãe) na maioria, liderando como cuidadoras mais efetivas. 

As famílias imaginam que pode haver um erro no diagnóstico e entram em 

desespero procurando uma solução imediata para que a criança saia daquela situação, 

buscando uma espécie de “cura” para o autismo. Então, diversas famílias vivenciam essa 

mesma situação, por isso é preciso que os pais das crianças autistas, busquem um novo 

olhar, uma nova perspectiva, não de forma negativa, mas como o desafio a ser enfrentado. 

A família após a descoberta do autismo vivencia algumas fases como: a fase do choque, 

do luto, do choro, da negação e, por fim, a fase aceitação e atitude. (SILVA; GAIATO; 

REVELES, 2012). 

Conforme o pensamento de Sprovieri e Assumpção Jr (2001) as atitudes 

familiares interferem no quadro de desenvolvimento emocional e comportamental da 

criança autista. É necessário, porém, a adaptação de novas mudanças no contexto familiar, 

alterando a dinâmica dessas relações. Sendo assim, tais modificações só podem se efetivar 

se familiares e profissionais de saúde aderir uma perspectiva diferente do que foi 

instaurado no senso comum sobre o autismo, associado sempre como um “problema”. 

Desta forma é necessário à família se inserir na temática, buscando compreender 

todos os processos comportamentais no autismo, as dificuldades diárias, a visão 

distorcida e preconceituosa da sociedade, os diversos tipos de tratamento e os custos 
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financeiros, os recursos disponibilizados pelo governo e conhecimento sobre as lutas em 

prol da defesa dos direitos relacionados à pessoa autista, preparando-se assim para 

compreendê-la e ajudá-la, dentro de suas limitações (SPROVIERI; ASSUMPÇÃO JR, 

2001). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A contextualização do Autismo vem sendo cada vez mais difundida, no tocante 

aos debates sobre inclusão, processos de tratamentos, estudos e pesquisas, importância 

familiar, formas de acarear os vários tipos de preconceitos, dentre outras pensamentos 

que incluem a temática e que faz jus de destaque e repercussão. Mas a sociedade ainda 

demonstra grandes dificuldades em compreender o autismo, suas causas, suas abordagens 

e toda a complexidade que a questão do autismo implica. 

Mesmo com todas estas dificuldades, a temática do Autismo vem conquistando o 

seu espaço no meio público, identificando que apesar do desconhecimento da maioria da 

população, principalmente no quadro escolar como base inicial de escolarização, mas 

mesmo assim existe uma conquista dentro do cenário social. 

As pesquisas tendem a trazer informações sobre os espaços direcionados para 

atender esse perfil de crianças, e as Leis de ações referentes à temática de inclusão vem 

se concretizando dentro das escolas, dentre outras abordagens trazidas neste trabalho as 

quais contribuem para ampliar nossos conhecimentos sobre o referido contexto.  

Em relação à educação inclusiva, ainda temos um longo percurso para a real e 

total efetivação dessa pressuposição dentro da sociedade, pois as crianças com 

necessidades especiais precisam estar no convívio com outras crianças, precisam 

conhecer o mundo e precisam exercer o seu direito de estarem no ambiente escolar. 

Diante de tantos preconceitos como encontramos em nossa sociedade, a proposta 

foi demonstrar que a inclusão pode ser uma realidade nas escolas. O objetivo até então, 

foi deixar informações que pudessem de alguma forma dar apoio para professores, 

coordenadores, diretores, funcionários, pais, enfim, para todos aqueles que, muitas vezes, 

estão desinformados ou pouco esclarecidos. 
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Consideramos que antes de ter necessidades educacionais especiais, estes são 

seres humanos providos de inúmeras possibilidades e apresentando grande potencial a ser 

desenvolvido. Objetivamos com esta pesquisa, demonstrar a importância do convívio 

com as pessoas portadoras de necessidades especiais, compreendendo não poder de troca 

de experiências válidas e contínuas. 
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CAPÍTULO XXVIII 
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RESUMO: 

A educação é um contínuo processo de instrução e também possui sua inegável vertente 

política. Por essa razão, professores e educandos são orientados no sentido de reconhecer 

a aplicação da prática educativa na participação social efetiva e nos mecanismos de 

representação coletiva, como forma de estimular a atividade da cidadania, exercitando-a 

oportunamente nos contextos da vida cotidiana e nos demais cenários possíveis do 

convívio social. Dessa forma, educação e consciência política participativa são conceitos 

que se mesclam no ideário educacional e na atividade docente. Paulo Freire foi o defensor 

da desmistificação da neutralidade da educação, a fim de também reconhecer seu caráter 

político e criador. E, para explanar tais conceitos e aplicações, fez-se uma breve revisão 

bibliográfica com a finalidade de evidenciar essa dimensão política do ato educativo, tão 

fundamental para que o povo transcenda a condição de representado, e, de acordo com o 

Patrono da Educação Brasileira, torne-se parte da história por meio da participação social 

que a atenta leitura do mundo é capaz de produzir. 

PALAVRAS-CHAVE: Paulo Freire. Educação. Política. Participação social. 

 

 

INTRODUÇÃO 

Para se compreender plenamente as fases e as demais nuances do processo 

educacional é preciso, antes de se elaborar complexas elucubrações, atentar-se a 

elementos basilares e fundamentais ao entendimento da prática docente e de seus 

respectivos reflexos no ideário social e participativo. E esta tarefa é deveras facilitada 

pelos ensinamentos cristalinos do Patrono da Educação Brasileira, o professor, filósofo e 

escritor Paulo Freire. 

Considerando-se que a educação tem como um dos seus fundamentos existenciais 

a preparação dos sujeitos sociais para o exercício consciente e responsivo da cidadania, 

Paulo Freire apresenta a importância da leitura e da compreensão crítica da palavra escrita 
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e do mundo, tendo como premissas a inseparabilidade que marca composição entre ato 

educativo e ato político e a estruturação da alfabetização como mecanismo de efetiva 

participação político-social. 

Nesse contexto, o autor esclarece a impossibilidade de se preservar o mito 

relacionado à neutralidade da educação, bem como a impraticável atuação politicamente 

neutra dos educadores, pois, partindo-se desse contraste entre realidade social e educação 

libertadora, a assunção de posicionamentos por parte dos professores é efeito inevitável, 

visto que também é papel da educação desnudar a realidade social, de modo a fornecer 

aos educandos as mínimas noções acerca da necessidade coletiva de participação no 

processo ininterrupto de construção da história e de seus discursos fundantes, a fim de 

orientá-los a permanecer distantes da mera condição de representados, baseada na 

passividade individual e comunitária diante da ordem de coisas estabelecida. 

De todo modo, ambientando-se num contexto democrático, não há como expectar 

a transformação gradativa da realidade social sem estabelecer a devida correspondência 

com o desenvolvimento e influência direta das práticas educativas na edificação da 

cidadania, bem como não é possível conceber os pressupostos da libertação social por 

meio da instrução, do ensino, sem trazer à lume os ensinamentos do célebre autor 

brasileiro acima identificado, motivos pelos quais se espera que a leitura deste artigo 

possa, de alguma forma, contribuir para o aprimoramento da leitura da palavra 

propriamente dita e da palavra-mundo, a fim de perceber a educação como plataforma 

necessária à compreensão da coletivização política e da participação e representação 

social. 

 

A LEITURA DA “PALAVRA-MUNDO” COMO FERRAMENTA 

INTELECTUAL PARA A COMPREENSÃO DA REALIDADE SOCIAL 

Na obra “A importância do ato de ler”, trabalho apresentado na abertura do 

Congresso Brasileiro de Leitura, realizado em Campinas, em novembro de 1981, pouco 

depois de ter retornado ao Brasil, em 1980, Paulo Freire (1989, p. 9) se apresenta, e, de 

plano, registra seu peculiar e histórico gosto pessoal por inaugurar e/ou encerrar encontros 

ou congressos, ressaltando que todos os anos de sua vida dedicados à prática pedagógica 
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também consistiram numa jornada concomitantemente aliada à atuação política, lastreada 

em atitudes educacionais e percepções de mundo. 

E, justamente por essa identificação política no agir educacional, o autor expõe a 

alfabetização de adultos como um ato essencialmente político, portador de 

intencionalidade criadora. Para isso, 

Inicialmente me parece interessante reafirmar que sempre vi a 

alfabetização de adultos como um ato político e um ato de 

conhecimento, por isso mesmo, como um ato criador. Para mim seria 

impossível engajar-me num trabalho de memorização mecânica dos ba-

be-bi-bo-bu, dos la-le-li-lo-lu. Daí que também não pudesse reduzir a 

alfabetização ao ensino puro da palavra, das sílabas ou das letras. 

Ensino em cujo processo o alfabetizador fosse “enchendo” com suas 

palavras as cabeças supostamente “vazias” dos alfabetizandos. Pelo 

contrário, enquanto ato de conhecimento e ato criador, o processo da 

alfabetização tem, no alfabetizando, o seu sujeito. O fato de ele 

necessitar da ajuda do educador, como ocorre em qualquer relação 

pedagógica, não significa dever a ajuda do educador anular a sua 

criatividade e a sua responsabilidade na construção de sua linguagem 

escrita e na leitura desta linguagem. (FREIRE, 1989, p. 13) (grifo 

nosso). 

Infere-se da aludida lição que a educação e suas respectivas diretrizes práticas 

trilham o mesmo caminho da conscientização política de forma geral. Mas, para tanto, o 

autor mesmo reconhece a necessidade do auxílio do educador quando da composição 

desse ato político e pedagógico, sendo que, a título de aplicação pedagógica e 

alfabetizadora, tem-se à disposição a ferramenta intelectiva do ato de ler, porém, frise-se, 

não se trata de qualquer leitura, mas, sim, de uma leitura destinada a extrair o produto da 

compreensão didaticamente trabalhada, da criticidade direcionada aos arranjos da 

realidade social. 

E na busca pela compreensão de natureza crítica a respeito da leitura e da atitude 

humana ante tal ato intelectivo, o educador traça um paralelo marcante entre o ato de ler 

isoladamente a palavra escrita e a iniciativa de perceber o mundo também através de uma 

espécie de leitura da existência, do homem, da natureza, da vida, dos sonhos, dos vícios 

e toda a sorte de objetos que podem ser apreendidos e decodificados pela ânsia e 

necessidade da compreensão totalizante, visto que se trata de um processo contínuo que 

envolve uma 

[...] compreensão crítica do ato de ler, que não se esgota na 

decodificação pura da palavra escrita ou da linguagem escrita, mas que 

se antecipa e se alonga na inteligência do mundo. A leitura do mundo 



 

355 

 

precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura desta não possa 

prescindir da continuidade da leitura daquele. Linguagem e realidade 

se prendem dinamicamente. A compreensão do texto a ser alcançada 

por sua leitura crítica implica a percepção das relações entre o texto e o 

contexto (FREIRE, 1989, p. 9). 

Percebe-se a importância da conciliação de duas leituras, a ser desempenhadas 

simultaneamente, quais sejam: a leitura do mundo e a leitura da palavra. Anote-se, porém, 

que, diante da necessidade eventual e pouco provável de se precisar o momento em que 

cada leitura deve ser colocada em ação, o autor é enfático ao estabelecer que a leitura do 

mundo deve preceder a leitura da palavra, e, por inferência das palavras acima transcritas, 

conclui-se, ao menos por ora, que, estando as duas em prática na vida do ser humano, 

ambas devem ser conduzidas num movimento constante e equilibrado, de modo a se 

qualificar a leitura do mundo a partir da leitura da palavra, e vice-versa, numa interação 

ininterrupta entre texto e contexto. 

Nesse compasso, o autor exemplifica seu entendimento a partir de recordações 

pontuais de sua infância, episódios sutis que revelam a leitura de determinados excertos 

da vida: 

Os “textos”, as “palavras”, as “letras” daquele contexto se encarnavam 

também no assobio do vento, nas nuvens do céu, nas suas cores, nos 

seus movimentos; na cor das folhagens, na forma das folhas, no cheiro 

das flores-das rosas, dos jasmins -, no corpo das árvores, na casca dos 

frutos. Na tonalidade diferente de cores de um mesmo fruto em 

momentos distintos: o verde da manga-espada verde, o verde da manga-

espada inchada; o amarelo esverdeado da mesma manga 

amadurecendo, as pintas negras da manga mais além de madura. A 

relação entre estas cores, o desenvolvimento do fruto, a sua resistência 

à nossa manipulação e o seu gosto. Foi nesse tempo, possivelmente, que 

eu, fazendo e vendo fazer, aprendi a significação da ação de amolegar. 

(FREIRE, 1989, p. 10). 

É por meio dessa leitura crítica do mundo e da palavra que o ser humano 

conseguirá entender os aspectos inerentes à sua própria realidade, ou seja, é a partir das 

lições dos textos e das observações da sociedade em que está inserido que o sujeito terá 

condições de realmente perceber e interpretar os conceitos e o contexto nos quais cabe a 

aplicação das ferramentas pedagógicas e a influência de tais mecanismos na edificação 

da consciência política comunitária, uma condição “sine qua non” para se desnudar as 

desigualdades sociais, as injustiças e os atos de violência institucional, na medida em que 

tais atitudes são fatores relevantes na definição de propósitos comuns e na organização 

societária, sendo imprescindível “[...] a leitura crítica da realidade, dando-se num 
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processo de alfabetização ou não e associada sobretudo a certas práticas claramente 

políticas de mobilização e de organização” (FREIRE, 1989, p. 14). 

Vê-se a inserção do processo educacional num conjunto estratégico de ações 

esclarecedoras da realidade social, em especial no que diz respeito ao despertar individual 

proporcionado pela alfabetização a partir da leitura das palavras e do mundo, numa 

relação constante de interdependência, a fim de que o sujeito perceba a extensão dos 

efeitos práticos dessa união entre pedagogia aplicada e esclarecimento político. 

 

O MITO DA NEUTRALIDADE POLÍTICA DO PROCESSO EDUCACIONAL 

  Comumente se apresenta a realidade social por intermédio de fragmentações 

teóricas e descontextualizadas, a exemplo da pretensa separação dos aspectos educacional 

e político na consciência cívica e, por consequência ou conveniência, nas políticas 

públicas. Todavia, tal cisão não encontra qualquer respaldo nos ensinamentos de Paulo 

Freire. Ao contrário, o que há nas palavras do autor é o estímulo à integração dessas 

concepções de mundo no sentido de melhor orientar as ações individuais e coletivas. 

 Para Freire (1989, p. 15), essa espécie de neutralidade da educação não passa de 

um mito, que, por vezes, pode levar à negação da natureza política do processo educativo. 

Ainda, segundo o educador, não há como dissociar o ato/processo educativo do 

ato/processo político, e vice-versa, de forma que 

Do ponto de vista crítico, é tão impossível negar a natureza política do processo 

educativo quanto negar o caráter educativo do ato político. Isto não significa, 

porém, que a natureza política do processo educativo e o caráter educativo do 

ato político esgotem a compreensão daquele processo e deste ato. Isto significa 

ser impossível, de um lado, como já salientei, uma educação neutra, que se 

diga a serviço da humanidade, dos seres humanos em geral; de outro, uma 

prática política esvaziada de significação educativa. (FREIRE, 1989, p. 15) 

 Ademais, “É o uso da liberdade que nos leva à necessidade de optar e esta à 

impossibilidade de ser neutros” (FREIRE, 1993, p. 36). Sendo assim, há a necessidade de 

escolher, decidir, orientar, redirecionar, de assumir posições, de demonstrar a influência 

da atividade educativa, de maneira que  

É exatamente esta necessidade de ir mais além de seu momento atuante 

ou do momento em que se realiza – diretividade da educação – que, 

não permitindo a neutralidade da prática educativa, exige do educador 

a assunção, de forma ética, de seu sonho, que é político. Por isso, 

impossivelmente neutra, a prática educativa coloca ao educador o 

imperativo de decidir, portanto, de romper e de optar, tarefas de sujeito 

participante e não de objeto manipulado (FREIRE, 1993, p. 35). 
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Freire (1989, p. 15) também enfatiza que “[...] todo partido político é sempre 

educador”, na medida em que publicamente denuncia e anuncia, levando em consideração 

questões fundamentais, tais como “[...] a clareza em torno de a favor de quem e do quê, 

portanto contra quem e contra o quê, fazemos a educação e de a favor de quem e do quê, 

portanto contra quem e contra o quê, desenvolvemos a atividade política”. 

 Por essa razão, 

Quanto mais ganhamos esta clareza através da prática, tanto mais 

percebemos a impossibilidade de separar o inseparável: a educação da 

política. Entendemos então, facilmente, não ser possível pensar, sequer, 

a educação, sem que se esteja atento à questão do poder. (FREIRE, 

1989, p. 15-16). 

 Não é numa única oportunidade que Paulo Freire torna público o alerta de que a 

educação está alinhada ao poder, à ideologia dominante, ou, ao menos, às possibilidades 

de sua disseminação à parcela significativa da população, motivo pelo qual o autor 

novamente assevera não ter a educação a característica insossa da neutralidade política 

em sua composição ideológica e em seu formato de estruturação, haja vista ser aquela 

uma plataforma oportuna e eficiente de reafirmação dos valores pertencentes à natureza 

do poder político imperante na realidade social, embora essa não seja sua função 

primordial. 

 Nesse raciocínio, pela assunção da leitura crítica do real, constata-se que 

[...] do ponto de vista critico, não é possível pensar sequer a educação 

sem que se pense a questão do poder; se não é possível compreender a 

educação como uma prática autônoma ou neutra, isto não significa, de 

modo algum, que a educação sistemática seja uma pura reprodutora da 

ideologia dominante. As relações entre a educação enquanto subsistema 

e o sistema maior são relações dinâmicas, contraditórias e não 

mecânicas. A educação reproduz a ideologia dominante, é certo, mas 

não faz apenas isto. Nem mesmo em sociedades altamente 

modernizadas, com classes dominantes realmente competentes e 

conscientes do papel da educação, ela é apenas reprodutora da ideologia 

daquelas classes (FREIRE, 1989, p. 16). 

Dessa forma, não há como aceitar que a educação assuma um papel neutro acerca 

da temática política presente cotidianamente na realidade de cada sujeito integrante dessa 

sociedade contínua e maciçamente influenciada e orientada pelas pautas políticas. Assim, 

nesse confronto entre a imagem social e ideológica transmitida no processo educativo e 

realidade assentada na vivência prática dos sujeitos também há, em certa medida, o 

questionamento sobre a fidedignidade das valorações referentes à ideologia dominante, o 

que evidencia a tarefa igualmente salutar da educação de não reduzir seu mister a apenas 
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enredar os discursos socialmente reinantes, mas, também, fazer um cotejo metódico e 

crítico entre ideologia e realidade, resultando na reprodução de determinadas certezas e 

no desvelamento de algumas diretivas que não encontram suporte no real. 

É nesse cenário que se deve sopesar a importância e a função social do educador, 

considerando-o enquanto agente educacional não neutro, atuante em ambientes 

institucionais democráticos e interativos. Aliás, é no proceder do educador que essas 

relações se materializam, alcançando o público-alvo do processo de instrução.  

A respeito da ação do educador em sala de aula, é interessante lembrar que, 

atualmente, determinados membros da sociedade começaram a suscitar – sem 

conhecimento de causa e com superficialidade preocupante – inúmeras críticas e ataques 

ao cerne da doutrina educacional construída pelo professor Paulo Freire. 

Tais “críticos”, por sinal, alegam que o Patrono da Educação Brasileira, Paulo 

Freire, é o maior representante de um sistema de ensino em que os professores são 

responsáveis, supostamente, por “manipular” as mentes dos alunos, orientando-os, de 

forma sutil ou intimidante, a internalizar determinadas ideologias e agir tão somente de 

acordo com as normativas inerentes a essas molduras de pensamento prévia e 

astuciosamente formuladas. Tudo isso, registre-se, não passa de meros alardes infundados 

e inconsequentes acerca do ofício docente. 

Em verdade, o que há no magistério de Paulo Freire, ante a realidade da não 

neutralidade da educação, são orientações aos docentes no sentido de que tais 

profissionais do ensino assumam essa percepção e ajam de maneira coerente, 

distanciando-se, inclusive, do mito igualmente existente sobre a ausência do caráter 

político intrínseco ao ato educativo. 

A partir do momento em que se constata e aceita a não neutralidade da educação 

e seu viés inegavelmente político, começa-se novamente a dimensionar a extensão e os 

efeitos do processo educativo sob novas perspectivas, uma vez que 

A partir deste momento, falar da impossível neutralidade da educação já não 

nos assusta ou intimida. É que o fato de não ser o educador um agente neutro 

não significa, necessariamente, que deve ser um manipulador. A opção 

realmente libertadora nem se realiza através de uma prática manipuladora nem 

tampouco por meio de uma prática espontaneísta. O espontaneísmo é 

licencioso, por isso irresponsável. O que temos de fazer, então, enquanto 

educadoras ou educadores, é aclarar, assumindo a nossa opção, que é política, 

e sermos coerentes com ela, na prática (FREIRE, 1989, p. 16). 
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 Assim, Freire (1989, p. 16) propõe que educadores optantes pela ambiência e 

atuação democráticas tenham coerência em sua forma de agir, a fim de que possam 

adaptar a essencialidade dos discursos à praticidade do cotidiano do ensino e da 

aprendizagem, num relacionamento sem as amarras da neutralidade educacional e cientes 

do caráter política das ingerências naturais ao processo de alfabetização nas suas 

diversificadas fases de implementação e desenvolvimento. 

 

A EDUCAÇÃO COMO MECANISMO DE PARTICIPAÇÃO POLÍTICA E 

RECONSTRUÇÃO DA REALIDADE SOCIAL 

 Freire (1989, p. 22-23) empreendeu seu método de alfabetização de 

adultos na República Democrática de São Tomé e Príncipe, utilizando, para tanto, dos 

denominados “Cadernos de Cultura Popular”, sendo que  

O que se pretende com estes textos [...] é que eles se entreguem à 

curiosidade crítica dos educandos e não que sejam lidos 

mecanicamente. A linguagem dos textos é desafiadora e não 

sloganizadora. O que se quer é a participação efetiva do povo 

enquanto sujeito, na reconstrução do país, a serviço de que a 

alfabetização e a pós-alfabetização se acham (FREIRE, 1989, p. 23) 

(grifo nosso). 

Conforme registrado, o objetivo de Paulo Freire com o seu método de 

alfabetização era a construção de uma consciência cívica esclarecida a ponto de o povo 

compreender que é sujeito ativo na sociedade em que vive e convive, de modo a 

exercerem a cidadania no que diz respeito à participação efetiva na reconstrução do país, 

sendo tal fator imprescindível ao levante de cada sujeito como agente histórico e 

patrocinador de mudanças sociais efetivas e de destaque. Isto é, Freire não queria que os 

cidadãos permanecessem na condição de passividade, visto que, dessa forma, poderiam 

ser facilmente manipulados – noção básica que ainda se aplica perfeitamente até os dias 

atuais. 

 Logo, segundo Freire (1989, p. 23), 

O contrário da manipulação, como do espontaneísmo, é a participação 

crítica e democrática dos educandos no ato de conhecimento de que são 

também sujeitos. É a participação crítica e criadora do povo no 

processo de reinvenção de sua sociedade, no caso a sociedade são-

tomense, recém-independente do jugo colonial, que há tanto tempo a 

submetia. [...] Esta participação consciente na reconstrução da 

sociedade, participação que se pode dar nos mais diferentes setores 
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da vida nacional e em níveis diferentes, demanda, necessariamente, 

uma compreensão crítica do momento de transição revolucionária em 

que se acha o país. Compreensão crítica que se vai gerando na prática 

mesma de participar e que deve ser incrementada pela prática de pensar 

a prática. Neste sentido, a alfabetização e a pós-alfabetização, através 

das palavras e dos temas geradores numa e noutra, não podem deixar 

de propor aos educandos uma reflexão crítica sobre o concreto, sobre a 

realidade nacional, sobre o momento presente - o da reconstrução, com 

seus desafios responder e suas dificuldades a superar (grifos nossos). 

Desse modo, é por meio da educação (no caso, alfabetização e pós-alfabetização) 

que o povo adquirirá a compreensão de que, para o êxito na reinvenção e reconstrução da 

sociedade, precisa-se da participação social ativa, crítica e criadora, somente empreendida 

por pessoas capazes de efetuar a leitura cultural do mundo e perceber as ocasiões em que 

o legado democrático perde sua força e a população se encontra sob a condução política 

de viés dominador e autoritário, subjugada em seu próprio território nacional e relegada 

ao papel de apenas aceitar a representação que lhe é imposta. 

Por esses motivos, o autor faz constantes alertas para que o povo, de repente, não 

se perceba em condições de somente ser (mal) representado no curso da sua história, o 

que, por evidente, retira-lhe toda a autoridade e autonomia presentes em sociedades 

verdadeiramente libertas, vez que “Fazer a História é estar presente nela e não 

simplesmente nela estar representado” (FREIRE, 1989, p. 24). Assim, 

Pobre do povo que aceita, passivamente, sem o mais mínimo sinal de 

inquietação, a notícia segundo a qual, em defesa de seus interesses, 

“fica decretado que, nas terças-feiras, se começa a dizer boa noite a 

partir das duas horas da tarde”. Este será um povo puramente 

representado, já não presente na História (FREIRE, 1989, p. 24) 

(grifo nosso). 

Nota-se que Paulo Freire, a princípio, eleva a luta de um povo em busca de efetiva 

participação social, ao passo em que repudia o simples estado de povo representado, pois, 

assim, não se pode dizer que tal povo seria, de fato, agente ativo da história cívica, 

pressupondo-se que 

[...] a reconstrução nacional é a continuidade da luta anterior, do esforço 

anterior em busca da independência, é absolutamente indispensável que 

o povo todo assuma, em níveis diferentes, mas todos importantes, a 

tarefa de refazer a sua sociedade, refazendo-se a si mesmo também. 

Sem esta assunção da tarefa maior - e de si mesmo na assunção da 

tarefa -, o povo abandonará a pouco e pouco a sua participação na 

feitura da História (FREIRE, 1989, p. 24) (grifos nossos). 
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Sem a pretensão de tecer extensos comentários e reproduzir suntuosa fonte 

bibliográfica, urge apontar alguns esclarecimentos em relação às expressões até então 

frisadas, a saber, participação e representação política. Não obstante a sistemática 

reprodução das lições referentes à natureza política da ação educacional - tão bem 

assinalada por Paulo Freire, como caracteres indissociáveis, inclusive -, não há dúvida de 

que, com isso, o autor não pretendeu entabular contrastes teóricos comuns ao 

conhecimento da Ciência Política, mas, sim, em tese, apenas retratar os conceitos a partir 

do grau de (in) atividade social presente em cada um dos aludidos conceitos. 

Logo, em linhas gerais, e num modelo de democracia, depreende-se que, no 

contexto político e educacional trazido à tona nos dizeres do renomado educador, a 

representação se refere à conduta social mais aproximada do comportamento dotado de 

passividade, no sentido de inação, ou seja, certa conformidade com o estado de coisas 

político e social percebido em determinado tempo e espaço. Tal é a acepção que se tem 

de representação quando Paulo Freire reitera que aqueles que se sujeitam somente ao 

status de representado, não será um sujeito atuante na feitura da História, estando, por 

conseguinte, ausente do processo histórico. Todavia, insta consignar, ainda que em breve 

termos, uma visão mais acurada sobre o fenômeno denominado representação, que, 

segundo Pitkin (1967, p. 209, apud URBINATI, 2006, p. 202), “[...] significa agir no 

interesse dos representados, de uma maneira responsiva a eles”. 

Nessa toada, a participação política, social e educacional diz respeito ao 

comportamento humano mais voltado ao caráter proativo, marcado pela ação social 

efetiva, potencialmente transformadora da realidade então vigente através do agir dos 

sujeitos política e educacionalmente despertos. Isto é, participação política, dentro e fora 

de ambientes de ensino, pode ser entendida como "a ação de cidadãos comuns com o 

objetivo de influenciar alguns resultados políticos" (BRADY, 1999, p. 737 apud 

BORBA, 2012). 

Portanto, o célebre educador brasileiro concebe a educação como uma ferramenta 

apta a habilitar os educandos rumo à transformação social por meio da participação ativa 

de cada membro da sociedade, visto que não deve pertencer ao interesse da população ser 

tão somente representada, não agindo, via de consequência, como atores no processo de 

edificação da história coletiva. E, justamente pelo fato de a educação não se situar no 
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campo da neutralidade política, essa vertente de raciocínio também serve para orientar o 

exercício profissional dos educadores, pois, se a própria educação não é neutra, essa 

característica reveladora de acomodação e passividade também não pode ser imposta à 

atuação dos docentes, que igualmente têm o direito de assumirem determinadas posições 

políticas, sem, todavia, expressar comportamentos aproximados de tendências 

manipuladoras e autossuficientes. 

 

CONCLUSÃO 

As ideias principais do escritor brasileiro contidas neste artigo basicamente podem 

ser reunidas num trinômio de análise, qual seja: a) a leitura concomitante da palavra e do 

mundo como instrumento imprescindível à compreensão das nuanças existentes na 

sociedade; b) a desmistificação da neutralidade da atitude educacional e a assunção da 

natureza política inerente à atuação docente; e c) a apreensão de tais concepções 

intelectuais como pressupostos indispensáveis à participação social efetiva, condição para 

que o povo não seja apenas representado no curso da história. 

O educador, filósofo e escritor Paulo Freire percebe, com isso, a impossibilidade 

de separar o ato educativo do ato político, porque, para o autor, a prática educativa não 

possui caráter de neutralidade ante a realidade social, assumindo, portanto, evidente 

conotação política como ato criador, na medida em que a alfabetização também pode ser 

entendida como a ferramenta necessária para que os cidadãos de um país realizem a 

leitura do mundo, a qual, inclusive, precede a prática da leitura da palavra escrita, sendo 

que, posteriormente, ambas trilham simultaneamente o mesmo caminho de atividade 

político-educacional a ser concretizada tanto nos ambientes de ensino formal quanto nos 

espaços comunitários. 

Essas premissas hão de guiar o trabalho docente, bem como a perspectiva social 

acerca da significação do processo de ensino e aprendizagem, vez que essa é uma maneira 

de aproximar a comunidade escolar da realidade educacional, em especial quando se 

recorda que a sociedade tem um entendimento bastante limitado do que realmente seja o 

ato de ensinar e as circunstâncias inerentes às temáticas ensinadas, de modo que, não raro, 

percebe-se o ensino a partir de uma ótica puramente técnica e mecanicista, 
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exclusivamente voltada à preparação para o mercado de trabalho, algo muito distante do 

que de fato traduz o legado da docência.  

E, por tal razão, críticas são equivocamente levantadas quando os professores 

assumem determinados posicionamentos político-sociais, ainda que não seja com o 

objetivo de realizar defesas intransigíveis de certas personalidades da restrita ambiência 

político-partidária ou de “manipular” as diretrizes de pensamento do alunado por meio da 

imposição de ideologias limitantes. Os fragmentos das lições de Paulo Freire acima 

trabalhados são capazes de facilmente demonstrar que a sala de aula também é um 

ambiente político e que é contraproducente a tentativa de cindir o discurso educacional 

do conjunto de concepções políticas e sociais que alicerça a participação comunitária, 

coletiva, tendo em vista que um dos fundamentos da prática educativa é a preparação para 

o consciente exercício da cidadania. 
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CAPÍTULO XXIX 

ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS: PREVENÇÃO 

AO USO DE DROGAS 

Dayana Lúcia Rodrigues de Freitas86; Caroline Rodrigues de Freitas Fernandes87; 

DOI - Capítulo: 10.47538/AC-2020.14-29 

 

RESUMO: 

As drogas são um problema encontrado em todos os âmbitos da sociedade, inclusive no 

ambiente escolar. Essa triste realidade faz com seja necessário pensar em políticas e 

estratégias educacionais voltadas para a prevenção das drogas entre escolares, visando 

amenizar os impactos na sociedade. Pensando nas dificuldades de se elaborar estratégias 

e ações preventivas ao uso de drogas que este trabalho foi elaborado. Trata-se de um 

relato de experiência da atividade docente, que detalhará o uso de estratégias didáticas, 

na disciplina de Ciências, quanto ao tema drogas. Tais estratégias foram aplicadas com 

alunos do 8° ano do Ensino Fundamental, da Escola Municipal Professora Maria 

Madalena da Silva, Distrito de Baixa do Meio (Guamaré/RN); durante o mês de agosto 

de 2017. Desta forma, este estudo tem como principal objetivo apontar o uso de 

sequências didáticas como forma eficaz de ensino-aprendizagem. O procedimento 

metodológico utilizado foi analisar, sob a ótica do ensino-aprendizado, a eficácia das 

estratégias didáticas utilizadas nas aulas de ciências sobre o tema drogas. Essa análise 

ocorreu com base em todas as ações realizadas pelo professor, bem como pelo feedback 

dos alunos, através das atividades propostas. Percebeu-se então que este conjunto de 

atividades diversificadas foi eficaz quanto aos resultados esperados para as aulas, pois 

permitiram o desenvolvimento do aluno e a reflexão crítica quanto ao tema drogas. Por 

fim, recomenda-se a realização de mais pesquisa sobre o tema, e principalmente, o 

aumento/inovação do uso de ações metodológicas que engrandeçam e ajudem os 

discentes quanto à prevenção do só de drogas.   
 

PALAVRAS-CHAVE: Estratégias didáticas. Ensino de Ciências. Drogas. 

 

INTRODUÇÃO 

As drogas são um problema encontrado em todos os âmbitos da sociedade, 

inclusive no ambiente escolar. Essa triste realidade faz com seja necessário pensar em 

estratégias educacionais voltadas para a prevenção das drogas entre escolares, visando 

amenizar os impactos educacionais e na saúde da sociedade.  
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Alguns autores afirmam que “a escola tem sido considerada um espaço 

privilegiado para o desenvolvimento da prevenção e auxilia a promoção da saúde” 

(MOREIRA; VÓVIO; MICHELI, 2015, p. 1); exatamente pelo contato que os 

professorem tem com os alunos diariamente, o que permite o desenvolvimento de ações 

educacionais preventivas, inclusive as de prevenção às drogas. Como forma de orientação 

para as ações docentes, Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Ciências (PCNs), do 

terceiro e quarto ciclo; preconizam sobre os eixos temáticos que devem ser abordados no 

ensino de Ciências. Os PCNs afirmam que “o tema transversal Saúde aborda as relações 

entre os problemas de saúde e fatores econômicos, políticos, sociais e históricos” 

(BRASIL, 1998, p. 46). Entre os assuntos que devem ser abordados no Eixo Ser Humano 

e Saúde estão: 

O funcionamento normal do organismo e suas alterações em situações 

de risco (abuso de drogas, sexo sem preservativos, violência, 

automedicação e alimentação inadequada) devem ser explicados pelos 

estudantes, utilizando conhecimentos sobre as funções de nutrição, de 

regulação e reprodutivas (BRASIL, 1998, p. 113). 

Assim, cabe ao professor à escolha e organização de como determinadas temáticas 

serão abordadas em sala de aula. Desta forma, para que se tenha um ensino de forma que 

realmente agregue valor é preciso que o professor, como sendo um mediador do 

conhecimento, se utilize de métodos e técnicas adequadas que tenham base não apenas 

no contexto geral como o local (FREITAS, 2016).  

Pensando nas dificuldades de se elaborar estratégias e ações preventivas ao uso 

de drogas que este trabalho foi elaborado. Trata-se de um relato de experiência da 

atividade docente, que detalhará o uso de estratégias didáticas, na disciplina de Ciências, 

quanto a temática drogas. Tais estratégias foram aplicadas com alunos do 8° ano do 

Ensino Fundamental, da Escola Municipal Professora Maria Madalena da Silva, Distrito 

de Baixa do Meio (Guamaré/RN); durante o mês de agosto de 2017. Desta forma, este 

estudo tem como principal objetivo apontar o uso de sequências didáticas como forma 

eficaz de ensino-aprendizagem.  

 

JUSTIFICATIVA 

Devido à importância da temática “drogas”, sua abordagem transversal e 

interdisciplinar, muitos autores pesquisaram sobre seu contexto em ambientes escolares, 
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tais como: Silva et. al. (2006); Monteiro, Vargas e Rebello (2003); Moreira, Silveira e 

Andreoli (2006). No entanto, pouco se relata sobre os detalhamentos de como as ações e 

estratégias didáticas foram realizadas.  

Segundo Moraes (2016, p. 98) “as estratégias didáticas inovadoras desenvolvidas 

e aplicadas colaboram com aspectos de visualização e compreensão de conteúdos, 

funcionando como importante recurso para o aprendizado”. Desta forma, a elaboração e 

aplicação de estratégias didáticas se tornam importantes para a melhoria do ensino e para 

a aprendizagem significativa, visando a internalização dos conteúdos para a vida.  

Por tudo isso, esta pesquisa se justifica pela importância do detalhamento das 

estratégias didáticas de prevenção às drogas, como proposta de orientação e auxílio para 

professores de Ciências do ensino Fundamental, na construção de atividades preventivas 

e abordagem sobre as drogas, visando à eficiência do processo de ensino-aprendizagem.  

 

A IMPORTÂNCIA DAS ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA O ENSINO DE 

CIÊNCIAS 

O processo de ensinar é um conjunto de atividades organizadas do professor e dos 

alunos, visando alcançar determinados resultados, tendo como ponto de partida o nível 

atual de conhecimentos, experiências e desenvolvimento mental dos alunos (LIBÂNEO, 

1994, p. 84). O mesmo concorda Freire (1996) ao dizer que “ensinar não é transferir 

conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção”. 

Fazer essa “construção” utilizando aulas dinâmicas e interativas permite aguçar a 

curiosidade do aluno, fazendo com que o mesmo tenha mais vontade de aprender 

(RODRIGUES et. al., 2015). Além disso, para haja uma aprendizagem eficaz são 

necessário inúmeros fatores, dentre os quais, os mais pertinentes são: o talento do 

professor, o tipo intelectual do aluno, as oportunidades oferecidas pelo ambiente imediato 

da escola e as perspectivas futuras de vida do aluno (MOTA; PEREIRA, 1998).  

Tratando da disciplina de Ciências, ensiná-la não se resume apenas a transmissão 

de informações, mas sim, ajudar o aluno a tomar consciência de si mesmo, dos outros e 

da sociedade (KNECHTEL; BRANCALHÃO, 2009). Os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN’s) retratam sobre a importância do Ensino de Ciências, afirmando que a 
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mesma deve estar inclusa no currículo desde as primeiras séries da Educação Básica; pois 

é nesse período que a criança constrói e reconstrói seus conceitos e apreende de modo 

significativo sobre o ambiente (BRASIL, 1997).  

Desta forma, identificar o modo de funcionamento cognitivo durante a aquisição 

de um novo conteúdo seria muito útil na elaboração das estratégias pedagógicas. No 

entanto, o funcionamento cognitivo está longe de ser simples e a grande quantidade de 

variáveis que ele traz nos incita à elaboração e à prática de diferentes métodos de ensino 

(BRAGA, 2012). Por isso, para auxiliar na escolha de estratégia didática que se adeque a 

realidade sala de aula, o professor pode recorrer as Teoria de aprendizagem; que é uma 

construção humana para interpretar sistematicamente a área de conhecimento que 

chamamos aprendizagem (MOREIRA, 1999). Ainda, segundo Carvalho (2003), “as 

teorias da aprendizagem apresentam contribuições à compreensão do processo de ensino 

e aprendizagem, considerando o desenvolvimento, a faixa etária e os aspectos 

psicossociais e cognitivos”. 

A utilização da estratégia didática correta irá favorecer todo o processo de ensino-

aprendizado, tornando a aula produtiva e marcante. Os PCN’s, por exemplo, apontam 

sobre a aprendizagem significativa; onde “os alunos são convidados a praticar os 

procedimentos, no início a partir de modelos oferecidos pelo professor e, aos poucos, 

tornando-se autônomos” (BRASIL, 1998, p. 29). Estas características de estratégias de 

ensino-aprendizagem se enquadram na teoria da assimilação ou teoria da aprendizagem 

significativa que foi construída por Ausubel; esta teoria procura explicar os mecanismos 

internos que ocorrem na mente humana com relação ao aprendizado e a estruturação do 

conhecimento (PRASS, 2012). Neste modelo, as estratégias didáticas devem ser voltadas 

para aulas dinâmicas e experiências práticas. 

Vale salientar que tanto a escolha dos conteúdos é importante como o modo de 

aplicá-los; para Imbernón (2002), o professor não deve fazer tal escolha apenas no âmbito 

técnico, mas deve buscar meios que facilitem o aprender tornando-se provocador da 

interação entre o alunado. Segundo Rodrigues et. al. (2015) as ações pedagógicas que 

usam diversificação de metodologias, pautadas em novas perspectivas e tecnologias de 

ensino, tem papel significativo na conquista de uma pedagogia da autonomia. Sendo 

assim, podemos considerar a utilização de estratégias didáticas fundamental para que 
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realmente haja um processo de ensino-aprendizado de qualidade na disciplina de ciências, 

cabendo ao professor à escolha correta da mesma.  

 

A IMPORTÂNCIA DAS ABORDAGENS DIDÁTICAS NO ENSINO DE 

CIÊNCIAS SOBRE O TEMA DROGAS 

As drogas se constituem como uma das principais preocupações da sociedade 

atual, passando a fazer com que o ambiente escolar se torne um espeço propício para o 

desenvolvimento de estratégias preventivas (MOREIRA; VÓVIO; MICHELI, 2015). O 

tema “prevenção às drogas” é um assunto que deve ser abordado constantemente nos 

ambientes escolares; devido à importância do tema e a necessidade imediata de prevenção 

em todos os grupos sociais. Para Imbernón (2002, p. 8), o professor deve ensinar não 

apenas os conteúdos curriculares, mas, deve ensinar entre outras coisas, sob “as diversas 

instâncias em que se materializa: democrática, social, solidária, igualitária, intercultural 

e ambiental”.   

Porem existe uma complexidade em se trabalhar com a temática “prevenção ao 

uso de drogas”. Segundo Ribeiro (2001), para esse tipo de abordagem vários fatores deve 

ser observados, tais como: o contexto social, histórico, cultural, psicológico e biológico 

dos sujeitos envolvidos. Devendo assim o tema ser abordado em caráter interdisciplinar 

e multidimensional.  

Em relação às possíveis estratégias preventivas ao uso de drogas Moreira, Silveira 

e Andreoli (2006, p. 808) definem-nas em três grupos: 1) diminuir a oferta do produto 

(ações de repressão, voltadas para a redução da disponibilidade dessas substâncias); 2) 

diminuir a demanda por parte do usuário (ação educativa por meio de intervenções de 

caráter pedagógico); e 3) influir sobre as circunstâncias favorecedoras da oferta e da 

procura (medidas visando minimizar ou neutralizar o impacto dos fatores relacionados ao 

risco ou à proteção). Seguindo essa linha de pensamento, a escola deveria utilizar 

estratégias didáticas pensando principalmente na conscientização dos efeitos colaterais 

que as drogas provocam no corpo. Essa abordagem drogas-efeito colateral, se enquadra 

dentro dos conteúdos da disciplina de Ciências, podendo o professor diversificar a 

abordagem desse conteúdo.  
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Outro tipo de abordagem didática é apontado por Placco (2011, p. 50), que define 

as estratégias preventivas em duas abordagens: a primeira conhecida como “Guerra 

contra as drogas” (de caráter proibicionista); e a segunda conhecida como “Prevenção 

Baseada na Redução de Danos” (de caráter educativo). Esta segunda opção está 

fundamentada na ampliação e aprofundamento de conhecimentos e informações sobre as 

drogas e seu consumo, no fortalecimento afetivo dos sujeitos, no desenvolvimento da 

capacidade de escolha com base em suas possíveis consequências. Neste modelo citado 

por Placco (2011) a abordagem na escola deve focar sobre “os malefícios do uso de 

drogas, discutindo os problemas biológicos decorrentes deste consumo e suas danosas 

consequências no corpo humano”. 

Em todos os exemplos citados, observa-se que a escola deveria se aprofundaria 

em estratégias e abordagens “voltadas para a prevenção ao uso” (exemplo 1); e nas 

abordagens de “Prevenção Baseada na Redução de Danos” (exemplo 2). Ambos com 

enfoque na redução da demanda pelo consumo de substâncias ilegais de forma educativa.  

Para que tais ações preventivas sejam realizadas de forma eficiente se faz 

necessário maior planejamento da parte docente; utilização e recursos e métodos variados 

e o respeito ao ritmo de aprendizagem dos alunos (NASCIMENTO; DUARTE, 2004). 

Franco (2016, p. 17) aponta que existe diversas metodologias e estratégias voltadas para 

a prevenção ao uso de drogas, todas elas com o mesmo objetivo: “modificar a postura do 

professor, transmitir valores éticos e fazer com que os estudantes tomem decisões mais 

responsáveis acerca do consumo de drogas”. 

Por fim, podemos afirmar que, as abordagens didáticas voltadas para o ensino de 

Ciências, com ações preventivas nas escolas, favorecem a internalização de intervenções 

com significado real na vida dos alunos (RIBEIRO, 2001); sendo, as mesmas, de extrema 

necessidade para a redução dos índices de drogas nos ambientes escolares e 

conseguintemente, nos grupos sociais. 

 

METODOLOGIA 

O presente trabalho se constitui em um Relato de experiência docente, com 

aplicação de estratégias didáticas no ensino de Ciências, sobre o tema drogas. Esta 

pesquisa foi realizada com alunos do 8° ano do Ensino Fundamental, da Escola Municipal 
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Professora Maria Madalena da Silva, situada a Rua Manoel Ribeiro, s/n, CEP 59598-000, 

Distrito de Baixa do Meio (Guamaré/RN); sendo a mesma de caráter descritivo. 

Este trabalho teve como procedimento metodológico analisar, sob a ótica do 

ensino-aprendizado, a eficácia das estratégias didáticas utilizadas nas aulas de ciências 

sobre o tema drogas. Essa análise ocorreu com base em todas as ações realizadas pelo 

professor, bem como pelo feedback dos alunos, através das atividades propostas. 

  

 A APLICAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS NAS AULAS DE CIÊNCIAS 

SOBRE O TEMA DROGAS  

Em relação às estratégias didáticas, foram realizadas as seguintes ações: aula 

expositiva; entrevista com profissionais da área da saúde ou com ex-usuários; confecção 

de cartazes; pesquisa bibliográfica e socialização dos resultados entre os alunos. Este 

conjunto de ações abrangeu todas as turmas do 8° ano do turno vespertino, 4 (quatro) 

turmas no total; contando com a participação de 108 (cento e oito) alunos, de idade entre 

14 (quatorze) e 16 (dezesseis) anos, oriundos da zona rural e assentamento de 

Guamaré/RN. A avaliação da aprendizagem e eficácia das estratégias didáticas aplicadas 

sobre as drogas ocorreu através da análise dos materiais produzidos, bem como da 

participação e socialização de todo processo didático.  

As estratégias didáticas ocorreram ao longo do mês de agosto de 2017; com a 

realização de ações específicas ao longo das semanas. As atividades foram realizadas em 

sala, durante o horário regular das aulas de disciplina de Ciências; bem como extraclasse, 

onde os alunos foram previamente orientados. 

Em relação à execução das estratégias didáticas em sala de aula, aconteceram da 

seguinte forma: 

A 1° fase: “aula expositiva e dialogada sobre o sistema nervoso e sua interação 

como às drogas”; foram destinadas 4 (quatro) hora/aulas, onde ocorram as explanações 

sobre a interação do Sistema Nervoso e de como as drogas o afeta. O espaço físico 

utilizado para este momento foi o laboratório de ciências da escola. Como principal 

recurso utilizou-se o livro didático. O livro em questão se trata do exemplar do 8° ano 

aprovado no PNLD (Plano Nacional Do Livro Didático), da coleção Ciências Naturais: 
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aprendendo com o cotidiano, do autor Eduardo Leite do Canto, 5° Edição- São Paulo, 

Moderna, 2015. Esse livro didático possui uma linguagem de fácil compreensão para os 

alunos e aborda o tema drogas fazendo sua assimilação com doenças e efeitos colaterais 

oriundos do uso contínuo de drogas lícitas e ilícitas; o efeito sobre as sinapses e a 

dependência química. Ainda apresenta um quadro expondo o nome da droga, modo de 

uso, efeitos e riscos a saúde. 

Estas aulas ocorreram satisfatoriamente, com o principal intuito de apresentar aos 

alunos os efeitos das drogas no organismo. Nesses encontros os discentes puderam relatar 

fatos do dia-a-dia e demostrar os conhecimentos prévios sobre a temática em questão. Os 

Parâmetros Curriculares Nacionais de Ciências enfatiza e importância dessa assimilação 

dos conteúdos do sistema nervos e as drogas, o mesmo cita: 

Ao explicar a ação de algumas drogas no nível das sinapses nervosas, 

os estudantes também organizam, com ajuda do professor, as relações 

entre estímulos do meio externo, as reações e o desenvolvimento do ser 

humano, inclusive no delicado equilíbrio entre estado de saúde e estado 

de doença, discutindo-se valores e atitudes envolvidos. Também é 

necessário sistematizar a noção do corpo como totalidade e que 

qualquer desequilíbrio localizado em um ponto abala todo o conjunto 

(BRASIL, 1997, p. 104). 

A 2º fase: “Entrevista com um profissional da saúde ou com ex-usuário”; se 

subdividiu em duas partes: a elaboração das questões para a entrevista (em sala) e a 

realização da entrevista (extraclasse). Inicialmente a turma se dividiu em grupos (entre 6 

e 8 alunos por turma); onde cada grupo ficou designado a elaborar todas as suas atividades 

relacionadas a um tipo de droga específica, foram elas: álcool, cigarro (tabaco), LSD, 

êxtase, maconha, crack, cocaína, anfetamina.  

Após a definição dos temas, cada grupo decidiu com quem realizaria a entrevistar: 

um profissional da área de saúde (médico ou enfermeiro) ou se entrevistaria algum ex-

usuário. Na sequência, elaboraram 15 (quinze) perguntas sobre a droga em questão. As 

perguntas foram elaboradas em sala de aula para que o professor pudesse orientá-los e 

auxilia-los em qualquer dúvida. Posteriormente, os alunos realizaram as entrevistas 

(extraclasse), de acordo com à disponibilidade pessoal de cada grupo ou entrevistado (ver 

figura 02). Os PCN’s (BRASIL, 1997) retratam a relevância da utilização de “entrevista 

com agentes de saúde” nas temáticas direcionas ao eixo Ser Humana e Saúde, ajudando 

a integrar temas de forma transversal.  
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Como resultado deste momento, as respostas obtidas nas entrevistas foram 

registradas e os alunos elaborara um relatório contendo todas as explicações dadas pelos 

entrevistados. 

3º fase: “Pesquisa bibliográfica para os alunos”. Houve o aproveitamento dos 

mesmos grupos e temas; foi solicitada a realização de uma pesquisa bibliográfica, onde 

deveria contar as principais informações sobre a droga; índices de tráfico, introdução da 

droga no Brasil; consumo e dependência; tratamentos para dependentes; etc. Essa 

pesquisa teve como finalidade o embasamento teórico, para que os alunos tivessem um 

conhecimento aprofundado sobre o assunto. Quando o aluno realiza uma pesquisa, ele 

compreende que as informações não são restritas apenas ao professor; podendo utilizar 

vários meios, como biblioteca, livros, internet. Além disso, a pesquisa permite que os 

alunos amadureçam, compreendendo a realidade, tomando decisões, apresentando suas 

próprias opiniões (CARDOSO, 2009). 

4º fase: “Elaboração de cartazes”. Ainda utilizando os mesmo grupos e temas, 

cada equipe ficou responsável pela confecção de um cartaz preventivo sobre a droga tema 

de seu trabalho. Eles tinham que fazê-lo manualmente, podendo utilizar como base 

alguma propaganda pré-existente. Nascimento e Duarte (2014) apresentam em seu 

trabalho um destaque quanto ao uso da análise de desenhos, onde o aluno tem a 

oportunidade de demostrar através da arte, sua visão sobre determinado assunto, gerando 

resultados produtivos. Essa atividade teve como finalidade aguçar o sentimento de 

prevenção às drogas através da arte e da criatividade. Fazendo com que os alunos 

demostrassem de forma artística seu sentimento de combate às drogas. 

5º fase: “socialização dos trabalhos”. A socialização dos trabalhos de cada turma 

aconteceu individualmente, por falta de um espaço adequado que suportasse todos os 

alunos ao mesmo tempo. Desta forma, houve 4 (quatro) socializações, cada uma num dia 

e horário específicos. Nesse momento cada grupo expôs seu cartaz, relatou sobre a 

entrevista e os conhecimentos/curiosidades da pesquisa bibliográfica. Na exposição dos 

cartazes todos os grupos apresentaram satisfatoriamente os trabalhos, usaram bastante 

criatividade e demonstraram assimilar os conhecimentos acerca da prevenção às drogas. 

Utilizaram réplicas de folders já existentes e desenhos criados por eles próprios; com 

frases de prevenção. 
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Por fim, todos os trabalhos foram expostos na área de convivência da escola, 

ficando em amostrar durante uma semana. Nesse período toda escola teve contato com o 

material produzido pelos alunos do 8º ano, podendo assim apreciar e se beneficiar das 

informações ali contidas.  

 

ANÁLISE E DISCUSSÕES 

Fazendo uma análise de todos os procedimentos e ações didáticas utilizadas 

durante estas aulas de ciências, para a abordagem do tema drogas, percebemos vários 

pontos positivos relacionados ao ensino-aprendizado. Na fase 01, realização das aulas 

teóricas correlacionando os malefícios físicos causados pelas drogas com o sistema 

nervoso, pode-se perceber que este tipo de procedimento didático fez com que os alunos 

compreendessem os efeitos colaterais das drogas no organismo, alertando-os para o não 

uso de substâncias ilegais.  

Na fase 02, em relação às entrevistas, essa foi à atividade a mais surpreendente, 

pois a maioria dos alunos optou por entrevistar usuários e ex-usuários, sendo estes 

parentes dos próprios. Além das respostas obtidas através das perguntas do questionário, 

eles compartilharam com os colegas situações familiares e problemas que as famílias 

enfrentam/enfrentaram com aquele usuário. Os relatos foram os mais diversos, desde 

parentes que morreram por causa das drogas até mesmo histórias de superação de quem 

superou o vício. Em alguns casos, os entrevistados falaram que iniciaram nas drogas ainda 

na adolescência; que tiveram problemas com a polícia; que venderam objetos de dentro 

de casa; que se arrependem de fazer uso das drogas. Esta estratégia didática pode 

proporcionar uma reflexão da realidade vivida por vários alunos, mostrando-os o efeito 

que as drogas causam a nível familiar e social na vida real, alertando-os sobre os 

malefícios do consumo destas substancias. 

Na fase 03, no tocante a pesquisa bibliográfica realizada pelos alunos, os 

resultados também foram extremamente satisfatórios. Os discentes coletaram dados e 

curiosidades específicas de cada tipo de droga; cumprido as metas exigidas para a 

elaboração do material escrito. Este tipo de estratégia didática ajuda o aluno a desenvolver 

a curiosidade e assimilação do tema; fazendo com que ele mesmo descubra novos saberes. 
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Na fase 04, Elaboração de cartazes, este tipo de ação didática permite que os 

alunos agucem seu lado artístico e criativo, diversificando o aprendizado e possibilitando 

que o aluno mostre, através da arte, sua compreensão sobre o tema abordado.  

Na fase 05, socialização de todos os trabalhos realizados; este é um tipo de 

estratégia didática é super eficiente, pois permite que os alunos exponham suas 

experiências, relatando o que aprenderam e o que internalizaram, através de suas palavras 

e ações. Além disso, o passo-a-passo das ações fizeram com que os alunos se 

aprofundassem no tema, nas discussões e nas curiosidades inerente ao assunto, ampliando 

seus conhecimentos.  

Após a realização de todas as aulas, analisando os procedimentos didáticos 

utilizados pode-se perceber que os alunos conseguiram compreender os conhecimentos e 

informações sobre a prevenção as drogas. Silva, Mota e Leite (2014) defendem à 

variedade de atividades, segundo os autores o pluralismo metodológico para trabalhar o 

tema drogas no ensino de Ciências, visto que a variabilidade metodológica pode ser 

interessante para despertar o interesse do aluno e permitir uma melhor aprendizagem. 

Esse tipo de estratégia plural é defendido pelos PCN’s (BRASIL, 1997), já que a 

diversidade de ações ajuda a promover o aprendizado da maioria, uma vez que os déficits 

de uma atividade podem ser sanadas pela realização de outra que a complete. 

 

CONCLUSÃO 

Após a análise de todos os dados e observações realizadas durante esta pesquisa 

percebeu-se que o uso de estratégias diversificadas são mais eficientes no processo de 

ensino-aprendizagem, neste caso, relacionadas ao tema drogas. As atividades em sala 

possibilitaram um maior entrosamento com o tema, auxiliando os alunos quanto às 

dúvidas, e possibilitando a compreensão dos conceitos necessários. Já as atividades 

extraclasses permitiram que os discentes tivessem autonomia e buscassem o 

conhecimento por conta própria, ampliando as possibilidades de aprendizagem e 

facilitando o trabalho em grupo. 

Percebeu-se então que este conjunto de atividades diversificadas foi eficaz quanto 

aos resultados esperados para as aulas, pois permitiram o desenvolvimento do aluno e a 

reflexão crítica quanto ao tema drogas. Esta pesquisa trata-se de um relato de experiência, 
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seus resultados estão baseados na análise de um determinado grupo, todavia, os mesmo 

resultados positivos são esperados em outros grupos de estudantes, visto que a aplicação 

destas estratégias metodológicas variadas só tem a facilitar o aprendizado dos alunos 

quanto à disciplina de Ciências, em como as demais disciplinas. É importante ressaltar 

que todas as temáticas citadas nos PCN’s (BRASIL, 1997) quanto ao eixo Ser Humano e 

Saúde devem ser abordadas de forma interdisciplinar ao longo do ano letivo, não apenas 

em ações pontuais; pois assim seus resultados serão melhor percebidos. 

Por fim, é notório que este conjunto de ações didáticas variadas exige uma maior 

dedicação e disponibilização de tempo por parte do professor, para poder acompanhar o 

passo-a-passo de todo o processo. Contudo, se faz necessário a dedicação do professor, 

para que os resultados do projeto venham a ser satisfatórios. Recomenda-se a realização 

de mais pesquisa sobre o tema, e principalmente, o aumento/inovação do uso de ações 

metodológicas que engrandeçam e ajudem os discentes quanto ao processo de 

aprendizagem significativa.   
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RESUMO: 

A educação inclusiva tem como objetivo eliminar os obstáculos que limitam a 

aprendizagem e participação de discentes com deficiências no processo educativo. É 

necessário que na escola o professor esteja capacitado para lidar com a diversidade e saiba 

buscar respostas para as diferentes necessidades educacionais encontradas na sala de aula. 

Os diversos autores consultados, tais como: Heredero (2010), Giovanni e Monteiro 

(2000), Carneiro (2012), entre outros que propõem modificações no sistema de ensino 

para a inclusão efetiva destas crianças, tanto no ensino infantil, quanto nos anos iniciais 

do ensino fundamental. Diante disso, verifica-se a importância da implementação de 

mudanças na forma de ensinar para atender a diversidade escolar, com a concretização da 

inclusão de todos. 

PALAVRAS-CHAVES: Inclusão. Educação infantil. Anos Iniciais. Práticas docentes 

 

 

INTRODUÇÃO 

A educação inclusiva resume-se na adaptação de escolas de ensino básico para 

atender a todas as crianças, não apenas as pessoas com deficiência, mas também aquelas 

que possuem dificuldades de aprendizagem ou altas habilidades. Assim, o ambiente 

escolar precisa oferecer espaço adequado ao trabalho inclusivo, para que possa atender as 
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necessidades de cada criança, e as estratégias utilizadas pelos docentes e demais membros 

da instituição escolar é de suma importância para alcançar esse objetivo. 

A inclusão escolar constitui, portanto, uma proposta que representa valores 

simbólicos importantes, condizentes com a igualdade de direitos e de oportunidades 

educacionais para todos, em um ambiente educacional favorável. Impõe-se como uma 

perspectiva a ser pesquisada e experimentada na realidade brasileira, reconhecidamente 

ampla e diversificada. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais preconizam a atenção à diversidade da 

comunidade escolar e baseiam-se no pressuposto de que a realização de adaptações 

curriculares pode atender a necessidades particulares de aprendizagem dos alunos. 

Consideram que a atenção à diversidade deve se concretizar em medidas que levam em 

conta não só as capacidades intelectuais e os conhecimentos dos alunos, mas, também, 

seus interesses e motivações (BRASIL, 2003, p. 26). 

A escola inclusiva requer a superação dos obstáculos impostos pelas limitações 

do sistema regular de ensino. Seu ideário defronta-se com dificuldades operacionais reais 

como falta de recursos humanos, pedagógicos e físicos ainda não contemplados nesse 

Brasil afora, mesmo nos grandes centros. Essas condições, a serem plenamente 

conquistadas em futuro remoto, supõem-se, são exequíveis na atualidade, em condições 

restritamente específicas de programas-modelos ou experimentais. 

As adaptações curriculares constituem, pois, possibilidades educacionais de atuar 

frente às dificuldades de aprendizagem dos alunos. Pressupõem que se realize a adaptação 

do currículo regular, quando necessário, para torná-lo apropriado às peculiaridades dos 

alunos com necessidades especiais. Não um novo currículo, mas um currículo dinâmico, 

alterável, passível de ampliação, para que atenda realmente a todos os educandos. 

 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA E CURRÍCULO 

As manifestações de dificuldades de aprendizagem na educação infantil e nos anos 

iniciais apresentam-se como um problema contínuo, desde situações leves e transitórias 

que podem se resolver espontaneamente no curso do trabalho pedagógico até situações 

mais graves e persistentes que requerem o uso de recursos especiais para a sua solução.  
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A inclusão é um desafio que, ao ser devidamente enfrentado pela escola 

comum, provoca a melhoria da qualidade da educação básica e superior, 

pois para que os alunos com e sem deficiência possam exercer o direito 

à educação em sua plenitude, é indispensável que essa escola aprimore 

suas práticas, a fim de atender às diferenças. Esse aprimoramento é 

necessário, sob pena de os alunos passarem pela experiência 

educacional sem tirar dela o proveito desejável, tendo comprometido 

um tempo que é valioso e irreversível em suas vidas: o momento do 

desenvolvimento (FÁVERO et.al., 2007, 45). 

Atender a esse contínuo de dificuldades requer respostas educacionais adequadas 

envolvendo graduais e progressivas adaptações do currículo. Nessas circunstâncias, 

verifica-se a necessidade de realizar adequações significativas no currículo para o 

atendimento dos alunos e indicar conteúdos curriculares de caráter mais funcional e 

prático, levando em conta as suas características individuais (BRASIL, 2003, p. 50). 

 

AS PRÁTICAS DOCENTES E A PROPOSTA CURRICULAR 

A prática pedagógica inclusiva deverá se constituir pela junção do conhecimento 

adquirido pelo professor ao longo de sua trajetória e da disponibilidade em buscar novas 

formas de fazer considerando a diversidade dos alunos e as suas características 

individuais. 

Algumas características curriculares facilitam o atendimento às necessidades 

educacionais especiais dos alunos, dentre elas: atinjam o mesmo grau de abstração ou de 

conhecimento, num tempo determinado, desenvolvidas pelos demais colegas, embora não 

o façam com a mesma intensidade, em necessariamente de igual modo ou com a mesma 

ação e grau de abstração. “As adaptações curriculares têm o objetivando de estabelecer 

uma relação harmônica entre as necessidades especiais dos alunos e a programação 

curricular. Estão focalizadas, portanto, na interação entre as necessidades do educando e 

as respostas educacionais a serem propiciadas” (BRASIL, 2003, p. 34). 

As adaptações curriculares não devem ser entendidas como um processo 

exclusivamente individual ou uma decisão que envolve apenas o professor e o aluno. 

Realizam-se em três níveis: no âmbito do projeto pedagógico (currículo escolar), no 

currículo desenvolvido na sala de aula e no nível individual. 

De acordo com Heredero (2010), as Adaptações Curriculares de Acesso ao 

Currículo são ajustes graduais que se promovem no planejamento escolar e pedagógico, 
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bem como nas ações educacionais, em resposta às necessidades educacionais especiais 

de alunos. As adaptações curriculares são, pois, possibilidades educacionais de atuar 

frente às dificuldades de aprendizagem dos alunos. 

As ações adaptativas visam a flexibilização do currículo para que ele possa ser 

desenvolvido na sala de aula e atender às necessidades especiais de alguns alunos. As 

adaptações curriculares no nível do projeto pedagógico devem focalizar, principalmente, 

a organização escolar e os serviços de apoio. Elas devem propiciar condições estruturais 

para que possam ocorrer no nível da sala de aula e no nível individual, caso seja necessária 

uma programação específica para o aluno. 

Logo, as adaptações curriculares visam garantir o aceso do aluno ao currículo, em 

todas as suas dimensões.  

Nesse sentido, a adequação curricular ora proposta procura subsidiar a 

prática docente propondo alterações a serem desencadeadas na 

definição dos objetivos, no tratamento e desenvolvimento dos 

conteúdos, no transcorrer de todo processo avaliativo, na temporalidade 

e na organização do trabalho didático-pedagógico no intuito de 

favorecer a aprendizagem do aluno (BRASIL, 1999, p. 13). 

 Portanto, a atuação do professor na avaliação e no atendimento ao aluno são 

adaptações individualizadas do currículo, cabendo ao professor definir o nível de 

desenvolvimento do seu aluno e a identificação dos fatores que podem interferir no seu 

processo de ensino-aprendizagem. 

As adaptações no nível da sala de aula visam a tornar possível a real participação 

do aluno e a sua aprendizagem eficiente no ambiente da escola regular. Consideram, 

inclusive, a organização do tempo de modo a incluir as atividades destinadas ao 

atendimento especializado fora do horário normal de aula, muitas vezes necessários e 

indispensáveis ao aluno. 

Focalizam a atuação do professor na avaliação e no atendimento a criança. 

Compete-lhe o papel principal na definição do nível de competência curricular do 

educando, bem como na identificação dos fatores que interferem no seu processo de 

ensino-aprendizagem. 

Além da classificação, por níveis, as medidas adaptativas podem se distinguir em 

duas categorias: adaptações de acesso ao currículo que correspondem ao conjunto de 

modificações nos elementos físicos e materiais do ensino, bem como aos recursos 
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pessoais do professor quanto ao seu preparo para trabalhar com os alunos e adaptações 

nos elementos curriculares que focalizam as formas de ensinar e avaliar, bem como os 

conteúdos a serem ministrados, considerando a temporalidade. São definidas como 

alterações realizadas nos objetivos, conteúdos, critérios e procedimentos de avaliação, 

atividades e metodologias para atender às diferenças individuais das crianças. 

A elaboração e a execução de um programa dessa natureza devem contar com a 

participação da família e ser acompanhadas de um criterioso e sistemático processo de 

avaliação pedagógica e psicopedagógica do aluno, bem como da eficiência dos 

procedimentos pedagógicos empregados na sua educação. 

 

A FORMAÇÃO DO PROFESSOR E A INCLUSÃO 

De acordo com a LDB (BRASIL, 1996) em seu art. 59, inciso III, ressalta a 

importância da preparação adequada dos professores, como sendo um dos fatores 

fundamentais para a inclusão, ao estabelecer que, os sistemas de ensino assegurarão aos 

educandos com necessidades educacionais especiais, “[...] professores do ensino regular 

capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns” 

Portanto, todos os educadores devem ser educadores de todos os alunos, sem 

distinção, dando o apoio que é considerado mais adequado, sem fazer discriminação. 

No entanto, há uma grande resistência dos professores em relação à inclusão de 

crianças com necessidades especiais, nas escolas. Estes não se sentem preparados para 

lidar com as necessidades específicas dessas crianças. Percebe-se que falta capacitação 

para os docentes, voltada para o atendimento de crianças com necessidades especiais. 

É necessário que na escola o professor esteja capacitado para lidar com a 

diversidade e saiba buscar respostas para as diferentes necessidades educacionais 

encontradas na sala de aula.   

O professor necessita elaborar atividades e projetos que estejam relacionados com 

a vida cotidiana dos estudantes, focando em suas habilidades e potencialidades. As 

atividades propostas necessitam ser detalhadas e explanadas repetidamente e de forma 

tranquila para maior compreensão e aprendizagem dos alunos com deficiência intelectual. 
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Resolução CNE/CEB 02/2001 indica que os professores especializados deveriam 

ter: 

§ 1º São considerados professores capacitados para atuar em classes 

comuns com alunos que apresentam necessidades educacionais 

especiais aqueles que comprovem que em sua formação, de nível médio 

ou superior, foram incluídos conteúdos sobre educação especial 

adequados ao desenvolvimento de competências e valores para: I – 

perceber as necessidades educativas especiais dos alunos e valorizar a 

educação inclusiva; II – flexibilizar a ação pedagógica nas diferentes 

áreas de conhecimento de modo adequado as necessidades especiais de 

aprendizagem; III – avaliar continuamente a eficácia do processo 

educativo para o atendimento de necessidades educacionais especiais; 

IV – atuar em equipe, inclusive com professores especializados em 

educação especial. (BRASIL, 2001). 

Desde então, a formação continuada do professor para atuar na educação inclusiva 

ganha destaque na formação em serviço para a melhoria da qualidade do ensino e de 

aperfeiçoamento dos professores. Ao retomar a LDBEN, o Artigo 67 estabelece que os 

sistemas de ensino deverão promover a valorização dos profissionais da educação, 

acrescentando-se a essa orientação, em seu inciso II, que o aperfeiçoamento profissional 

continuado seja realizado obrigatoriamente pelos governantes das redes públicas. 

Giovanni e Monteiro (2000), estudando as práticas pedagógicas, destacam que as 

propostas de formação continuada devem partir da análise de situações reais, vivenciadas 

no cotidiano escolar, para que possam sugerir alternativas, soluções e caminhos, 

superando a ideia do senso comum ou das generalizações. 

Assim, o professor enquanto sujeito mediador e interventor do processo 

educativo, deverá para exercer seu papel, se apropriar dos conhecimentos que perpassam 

pelo novo paradigma da educação inclusiva e consequentemente, da inclusão escolar, e 

assim construir novas concepções capazes de quebrar paradigmas, revelar novas 

ideologias, buscando incorporar à sua prática pedagógica instrumentos adequados a uma 

aprendizagem de qualidade que contemple o caráter individual e a identidade própria e 

consciência no contexto de que somos diferentes. Adotando uma postura atitudinal 

compatível com os princípios éticos e morais, respeitando seus estudantes em suas 

dificuldades e suas limitações, além de estimular e elevar a autoestima para que eles 

atinjam a superação de suas limitações e desenvolvam suas competências e habilidades 

para o exercício plena cidadania. 
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Essa concepção reitera a relevância e a efetividade de propostas de formação 

continuada que propiciem ao professor subsídios para a modificação da sua prática, com 

vistas à flexibilização do ensino. 

 

MODELO COLABORATIVO 

Vários caminhos são possíveis e necessários no trabalho escolar buscando a 

construção de um modelo inclusivo. 

A colaboração na escola pode ser exercida de várias formas incluindo 

o estabelecimento de redes de apoio através de parcerias com outros 

setores da comunidade como a saúde, assistência social, esporte e lazer, 

ou através de parcerias entre a própria equipe escolar, entre o professor 

da classe comum e o professor especializado (CARNEIRO, 2012, p. 

10). 

É preciso levar os professores e administradores ao entendimento de que a 

colaboração é uma parte importante no funcionamento da escola, ainda mais dentro do 

contexto inclusivo. Quando se estabelece uma cultura colaborativa de suporte numa 

educação mais exclusiva, a principal mudança acontece nos papéis dos membros 

profissionais da escola. 

Segundo Federico, Herrold e Venn (1999) os professores da educação especial e 

regular não podem sustentar as responsabilidades de uma classe inclusiva por si próprios. 

Todas as pessoas envolvidas na experiência de inclusão devem se dedicar para fornecer 

educação com excelência para todos os alunos. 

Dentre as possibilidades de colaboração na escola, o trabalho do professor 

especializado em parceria com o professor comum ganha destaque na educação infantil e 

anos iniciais do ensino fundamental. A educação especial, que sempre teve um caráter 

substitutivo, passa a ter um caráter complementar no modelo de educação inclusiva. 

O trabalho de colaboração não se destina apenas a favorecer aos alunos 

com deficiência, mas beneficia a todos os alunos. Construir uma prática 

flexível capaz de atender as diferenças individuais e oportunizar outras 

formas de aprendizagem a todos os alunos promove um ambiente 

educacional democrático e justo, além de promover a prática reflexiva 

do professor, elemento indispensável para o novo paradigma que a 

educação inclusiva aponta (CARNEIRO, 2012, p. 12). 

A aprendizagem ocorre melhor quando existe colaboração e interação positiva 

entre alunos e professor, onde o professor pode oferecer melhores oportunidades para 
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desenvolver as potencialidades de seus alunos, favorecendo uma eficiente adaptação e 

ação sobre o aprender. 

A prática colaborativa requer alteração na estrutura da escola de forma a modificar 

uma cultura de trabalho isolado entre os professores e criar uma nova cultura em que os 

saberes são compartilhados para favorecer a aprendizagem de todos os alunos. Neste 

contexto, por exemplo, a colaboração entre o professor especializado e o professor 

comum pode transpor barreiras e qualificar o trabalho pedagógico. 

Assim, a construção de um ambiente inclusivo propicia condições para que todos 

os envolvidos no processo educacional possam dirigir a atenção sobre si mesmos e escutar 

o outro. Assim, professores, gestores e funcionários devem agir coletivamente, mesmo 

sabendo que possuem papéis distintos. 

 

CONCLUSÃO 

A inclusão escolar implica além de mudanças nos espaços educativos, em 

mudanças que envolvem todo o cenário educacional. São transformações fundamentais 

que vão desde a ação e formação dos professores em seus espaços de trabalho, ou seja, 

desde o fazer pedagógico até a proposta de reformulação da política educacional 

brasileira. 

A inclusão resulta de um complexo processo de mudanças qualitativas e 

quantitativas necessárias para definir e aplicar soluções adequadas e viáveis para o 

processo de ensino-aprendizagem. Falar de inclusão nos remete ao direito à cidadania de 

todas as crianças. Discutir a inclusão dos alunos com deficiência na educação infantil e 

anos iniciais envolve questões como: as diferentes concepções de deficiência e com elas 

todo o problema de avaliação, currículo, recursos, reações dos professores, as limitações 

da escola em sua estrutura e organização e o amparo legal, tão necessário para a inclusão. 

A Educação Inclusiva deve deixar de ser apenas um sonho distante e torna-se uma 

realidade precisa, que se enfrente a luta e se criem mecanismos para assegurar aos 

portadores de necessidades especiais os seus direitos a cidadania, contribuindo para 

aceitação destes no âmbito escolar, com planejamento consciente e responsável de sua 
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inclusão. Então, a luta deve seguir com o foco, pela concretização dos direitos de 

cidadania tanto para as pessoas com deficiência, quanto para a população em geral. 

Possibilitar a inclusão social requer reflexão contínua sobre os processos de ensino 

e aprendizagem, exige criar estratégias de ensino que sejam realmente potencializadoras 

de habilidades e que considerem as especificidades de cada aluno, seja ele deficiente 

intelectual ou não. E, para isso, é necessário alterar aspectos do currículo escolar, do 

planejamento docente, da estrutura física e de materiais didáticos da escola, da formação 

contínua dos docentes, das formas de avaliação, do apoio de toda equipe da escola, dos 

familiares e do governo etc. 
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RESUMO: 

O presente artigo trata-se de uma pesquisa social empírica, de cunho qualitativo que foi 

desenvolvida com o objetivo de compreender a relação entre abandono, permanência e 

suas interfaces com o trabalho na percepção de estudantes da Educação de Jovens e 

Adultos (EJA). Como referencial teórico nos embasamos em: Arroyo (1998, 2001), 

Gadotti e Romão (2008), Haddad e Di Pierro (2000) e na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Brasil (1996). Os dados foram analisados sob a técnica análise de conteúdo, 

conforme definida por Bardin (2016). Com base nos dados da pesquisa é possível inferir 

que para as jovens do sexo feminino o trabalho é o fator secundário como causa de 

abandono e para os jovens do sexo masculino é o principal. Os resultados da pesquisa 

apontaram também, que os jovens de forma geral têm no trabalho o fator e/ou motivação 

que os fazem tanto abandonar, quanto retornar a escola, com intuito de dar continuidade 

ao seu processo de escolarização e certificação, com vistas a se inserir ou conseguir 

melhor colocação no mercado de trabalho. 

PALAVRAS-CHAVE: Permanência. Evasão. Educação de Jovens e Adultos. 

 

 

INTRODUÇÃO 

Mesmo com as disposições legais determinando a educação como um direito de 

todos os cidadãos brasileiros assim como a apresentação de avanços alcançados por meio 

das políticas públicas educacionais, a Educação de Jovens e Adultos (EJA) necessita ser 

amplamente discutida, pois, ainda apresenta grandes desafios a serem superados. A EJA 

é uma modalidade que oferta às pessoas com mais de 15 anos de idade a possibilidade de 

 
95 Este trabalho teve a sua primeira versão apresentada no do 9º Congresso Internacional Interdisciplinar em Sociais e 

Humanidades (CONINTER). Nessa edição está de forma compilada e com o título readequado. 
96 Mestra em Educação pela UNIVALI. Membro do Grupo de Pesquisa Educação e Trabalho do Programa de Pós-

Graduação em Educação - PPPGE da UNIVALI. E-mail: daiannyaquino@hotmail.com 

97 Mestrando em Gestão de Políticas Públicas na Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI). Bolsista UNIEDU. E-

mail: joedir.aquino@gmail.com 

98 Doutoranda no programa de Pós-Graduação em Educação - UNIVALI. E-mail: bruna_siqueiras@hotmail.com 

99 Doutoranda em Educação - Bolsista- CAPES, No Programa de Pós Graduação em Educação - Univali. Atua com 

palestras e formações para professores e mentorias acadêmicas. E-mail: naiaratibola@gmail.com 

mailto:joedir.aquino@gmail.com
mailto:naiaratibola@gmail.com
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concluir seu processo de escolarização, de um modo geral os estudantes que procuram a 

EJA são indivíduos, que devido aos mais complexos motivos não tiveram o direito de 

acesso e permanência à educação assegurados (ARROYO 2001). A EJA possui um 

diferencial entre as demais etapas e modalidades de ensino que compõem a educação 

básica, pois grande parte dos estudantes que a frequentam são também trabalhadores e 

emerge entre estes uma relação muito particular envolvendo o fenômeno abandono. 

Os estudantes buscam a EJA por diversas motivações, dentre elas a que mais se 

destaca é a exigência de qualificação e de certificação imposta pelo mercado de trabalho. 

Após retornarem pra escola em busca de concluir a educação básica, muitas vezes 

precisam abandonar novamente a escola por conta da falta de tempo para frequentar as 

aulas e se dedicar aos estudos. Ou seja, o motivo que os fazem ingressar na EJA, em 

muitos casos também é o precursor do abandono. 

Sobre o abandono e a permanência de estudantes da EJA, ainda há pouca 

bibliografia disponível, fato constatado após o acesso ao Portal de Periódicos e Banco de 

Teses e Dissertações da CAPES, nos quais pesquisadores de diferentes áreas do 

conhecimento debruçam suas pesquisas sobre as temáticas, porém, como foco no ensino 

médio regular, ensino médio técnico e educação superior. Tornando o abandono e a 

permanência de estudantes da EJA um campo pouco explorado. 

Diante desses argumentos essa pesquisa de cunho qualitativo foi realizada com o 

objetivo de compreender a relação entre abandono e permanência e suas interfaces com 

o trabalho, na percepção de estudantes jovens da EJA. A investigação está dividida em 

dois tópicos, no primeiro apresentamos uma breve discussão da EJA com olhar 

direcionado para legislação, já no segundo apresentamos as análises dos dados a respeito 

da permanência e abandono dos estudantes que participaram da pesquisa. 

 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: OLHAR DIRECIONADO PARA 

LEGISLAÇÃO 

A ação de educar pessoas jovens e adultas não é algo simples e tão pouco recente, 

o que impossibilita demarcar ao certo seu início e definir pontualmente suas 

características. Os processos educativos de jovens e adultos podem ocorrer de forma 

sistemática ou não, dentro das instituições escolares e também além do ambiente escolar, 
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“[...] realizando-se na família, nos locais de trabalho, nos espaços de convívio 

sociocultural e lazer, nas instituições religiosas e, nos dias atuais, também como concurso 

dos meios de informação e comunicação à distância (HADDAD; DI PIERRO, 2000, 

p.108). 

Diante dessa realidade multifacetada de processos educativos, é importante 

apontar que a educação como direito de todos os cidadãos brasileiros vem sendo 

preconizada desde a primeira Constituição Política do Império do Brasil em 1824, 

promulgada quando o Brasil ainda pertencia a Portugal, mas é a partir da homologação 

da Constituição de 1988, que a educação como direito de todos é reafirmado de forma 

mais incisiva.  

 No entanto é a homologação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) 

pode ser considerada como um marco para Educação de Jovens e Adultos, pois, pela 

primeira vez a EJA deixa de ser contemplada nas entrelinhas e é abarcada com redação 

clara, no Art. 4, parágrafo VII da LDB que apregoa a: “oferta de educação escolar regular 

para jovens e adultos, com características e modalidades adequadas às suas necessidades 

e disponibilidades[...]” (BRASIL, 1996, p.2). Ainda neste mesmo parágrafo a Lei aponta 

uma situação muito complexa e impõem as instituições de ensino que ofertam a EJA, a 

responsabilidade e o grande desafio de garantir aos estudantes que estiverem inseridos no 

mercado de trabalho, a possibilidade de conciliar educação e trabalho. 

Sendo assim, a EJA recebe uma incumbência muito ampla que engloba 

características que a fazem se tornar uma modalidade de ensino mais flexível, pensada e 

organizada metodologicamente de forma que venha a servir, impactar e contribuiu com a 

qualidade de vida dos alunos que contempla, pois de acordo com Gadotti (2005), “a 

educação de adultos está condicionada às possibilidades de uma transformação real das 

condições de vida do aluno-trabalhador (GADOTTI, 2005, p. 166). 

Assegurar o acesso a EJA e “sugerir” que as instituições de ensino elaborem 

estratégias para que os estudantes além de estudarem consigam também trabalhar é um 

ponto muito importante, porém é valido salientar que embora a modalidade de EJA tenha 

autonomia na definição e organização curricular e o tempo de duração entre um ano e 
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outro seja mais breve que o ensino regular100, algo que não pode ser negligenciado nas 

propostas das instituições e nas políticas públicas de acesso e permanência, é o fato de 

existe um longo caminho com muitos obstáculos a serem enfrentados desde o ingresso 

até o estudante lograr a conclusão dos estudos em nível básico. 

Dentre os obstáculos em evidência, destaca-se a relação entre trabalho, abandono 

e permanência, assim como a forma como a EJA vem sendo pensada. Historicamente a 

educação de jovens e adultos tem sido marcada como uma opção para o jovem adulto 

trabalhador que anseia concluir a educação básica, o que faz também com que a EJA 

recorrentemente seja rotulada como modalidade de aceleração dos estudos, vinculada à 

programas de formação profissional, tendo como objetivo primordial a qualificação dos 

estudantes para o mercado de trabalho. O que fere a premissa da educação como um 

direito, em busca da formação universal, não apenas no sentido de qualificação 

profissional, mas voltada a [...] dar conta da universalidade, pluralidade, 

ominilateralidade das dimensões humanas e humanizadoras a que todo indivíduo tem 

direito por ser e para ser humano” (ARROYO, 1998, p. 155). 

Dessa forma, compreendemos que a modalidade de EJA precisa ter seu potencial 

formativo explorado, ser pensada de forma articulada com estratégias e políticas públicas 

que possibilitem aos estudantes a garantia do acesso à programas sociais que envolvem 

transferência de renda, transporte, material didático e alimentação, dentre outros fatores 

que possam contribuir de forma efetiva para a permanência dos alunos na escola e suas 

aspirações futuras em dar continuidade aos estudos. 

 

ABANDONO E PERMANÊNCIA DE ESTUDANTES DA EJA INTERFACES 

COM O TRABALHO 

Os dados que foram analisados, são frutos de entrevista e questionário. A análise 

do conteúdo das respostas obtidas (BARDIN, 2016), foi realizada com a intensão de 

compreender a relação entre abandono/permanência e suas interfaces com o trabalho, na 

percepção de estudantes jovens da EJA. 

 
100 Compreendemos como ensino regular aquele ofertado a crianças e adolescentes, ressaltamos que em 

nenhum momento estamos nos referindo a EJA como modalidade de ensino irregular e que ela faz parte da 

educação básica.   
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Essa pesquisa ocorreu com jovens na faixa etária de 19 a 29 anos, estudantes do 

ensino médio da EJA de uma instituição vinculada à rede municipal de ensino, de um 

munícipio pertencente a região do Alto Vale do Itajaí em Santa Catarina. Neste munícipio 

a EJA é organizada por ciclos, sendo o 1º e 2º ciclos correspondentes aos anos iniciais do 

ensino fundamental (1º ao 5º ano), o 3º ciclo ao 6º e 7º ano, o 4º ciclo ao 8º e 9º e o 5º 

ciclo equivalente ao ensino médio. Portanto, os participantes estavam cursando na EJA a 

última etapa da educação básica, que nesta modalidade dentro da organização adotada 

pelo município, caso não haja abandono nem reprovação, o estudante levará ao todo um 

ano e meio para concluir, ou seja, metade do tempo que um estudante do ensino médio 

“regular” levaria para concluir esta mesma etapa da educação básica. 

A possibilidade de concluir o ensino médio em um ano meio se torna um atrativo 

para os estudantes jovens que mesmo não apresentando defasagem de idade/ano escolar 

acentuada, optam pela EJA para galgar a conclusão dos estudos em nível básico, fato que 

pode ser observado na narrativa de 2 (dois) participantes nesta pesquisa, ambos com 19 

anos de idade. Dentre os participantes da pesquisa1(um) almeja ingressar em curso 

profissionalizante e os demais na graduação. Esse desejo em dar continuidade aos estudos 

foi apontado como uma das motivações que os fizeram retornar ao processo de 

escolarização, mas de forma unanime o estopim para o retorno é o anseio em conseguir 

melhor colocação no mercado de trabalho. 

Em relação aos motivos de ter evadido da escola regular há um padrão entre as 

respostas das mulheres, que aponta como motivo principal para o abandono questões de 

cunho familiar e afetivo (contraíram matrimônio ou engravidaram) e motivação 

secundária o trabalho. Já para os jovens do sexo masculino a motivação principal para o 

abandono foi o trabalho. Como é possível observar na fala de um dos jovens, que ao 

responder à questão: Por qual motivo você abandonou os estudos? Trouxe em face o 

trabalho e informações relacionadas a sua rotina como trabalhador: 

Trabalho. Comecei a trabalhar à noite. Era meu primeiro emprego, era 

muito desgastante. A carga horária era muito alta e daí eu não tinha 

muito tempo para estudar porque eu tinha que trabalhar (Jovem 1 – 26 

anos) 

No entanto, o Jovem 2, ao mencionar a motivação secundária que contribuiu com 

seu abandono, trouxe um elemento novo, que aponta como dificuldade a locomoção da 

residência até a escola, como é possível conferir em sua fala: 
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Eu parei de estudar porque onde eu morava era muito diferente. A 

escola ficava de um lado e nós do outro (Jovem 2 – 19 anos).  

Atualmente, o município não possui mais na EJA turmas de ensino médio, apenas 

os anos inicias e finais. O ensino médio na modalidade de EJA passou desde o segundo 

semestre de 2019 a ser ofertado apenas pelas Escolas Estaduais que possuem os Centros 

de Educação de Jovens e Adultos (CEJA), o que com certeza se tornou mais um agravante 

precursor para o abandono ou motivo de descontinuidade dos estudos, pois existem 

poucas escolas estaduais no munícipio e considerando o bairro que os estudantes residem 

e a situação econômica de cada um, a locomoção até uma escola estadual dentro da cidade 

se torna  praticamente inviável. 

Os jovens que participaram da pesquisa, antes de ingressar na EJA permaneceram 

em média mais de cinco anos sem frequentar a escola, com exceção do Jovem 2 e da 

Jovem 3, que interromperam os estudos por um período de um a dois anos. Dentre os sete 

jovens que participaram desta pesquisa, após um ano da coleta dos dados, cinco 

concluíram o ensino médio e duas evadiram. Confirmando que a não permanência é um 

problema público, que precisa ser melhor compreendido e solucionado por meio de 

políticas públicas eficientes, pois o abandono escolar é uma consequência que está 

paralelamente ligada a outros fatores de cunho social, econômico, político e cultural 

(GADOTTI, 2002). Portanto, requer uma solução efetiva que deve ser pensada de forma 

global. 

A EJA é uma modalidade de ensino que abarca estudantes com diferentes perfis e 

motivações, em alguns casos são adultos que não haviam frequentado a escola e procuram 

a EJA para dar início ao processo de alfabetização, em outros são jovens e adultos que 

tiveram que abandonar a escola por uma gama de motivos, ou ainda aqueles estudantes 

entre 15 a 17 anos de idade que durante sua vida escolar experenciaram o fracasso escolar 

e devido a distorção da idade série ingressam na EJA, criando o movimento de 

“juvenilização” da EJA destacado em algumas pesquisas acadêmicas, fenômeno este que 

não será aprofundado neste trabalho. 

De um modo geral os estudantes da EJA, trazem consigo para esta modalidade 

histórias que envolvem a violação de seus direitos de acesso e permanência na educação 

escancarando a ineficiência das políticas públicas existentes voltadas a educação básica 
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no tocante a combater abandono escolar, quer seja no ensino regular ou na modalidade 

de educação de jovens e adultos.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por ora, podemos inferir que a educação de jovens e adultos é uma modalidade de 

ensino permeada por lutas, que de forma corajosa resiste ao desmonte dessa política 

pública referente a oferta de uma educação para todos, contribuindo na busca da equidade 

no acesso e permanência dos cidadãos na educação.  

Como um direito social a educação procura dirimir uma dívida histórica, herdada 

de uma colonização extrativista e potencializada pelas desigualdades sociais, econômicas 

e culturais impostas pelo capitalismo. Observamos que os estudantes que participaram da 

pesquisa depositam na educação a esperança de futuro melhor e uma vida mais digna.  

Ao mesmo tempo encontram no trabalho a motivação para retornar e permanecer 

estudando, no entanto em alguns casos o trabalho também é a causa para o abandono. 

Ainda percebemos que regras gerais para concepção da EJA não darão conta das 

particularidades vivenciadas pelos educandos e educadores dessa modalidade de ensino. 

Reconhecemos, portanto, a necessidade de estarmos atentos e ouvir as vozes dos atores 

da comunidade escolar para que essa política pública educacional seja efetivada e atenda 

os indivíduos considerando suas especificidades. 
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CAPÍTULO XXXII 

ÉTICA NA PESQUISA EM MÚSICA: DISCUSSÕES ACERCA DA ÉTICA E 

RESPONSABILIDADE SOCIAL 

Johnny Jonas do Nascimento Silva101; Jaime Gomes da Rocha102. 

DOI - Capítulo: 10.47538/AC-2020.14-32 

 

RESUMO:  

Este artigo busca apresentar um discurso sucinto acerca da posição e tratamento da Ética 

em conexão com a responsabilidade social na música, nas empresas e na sociedade. Em 

função disto, procurou-se envolver concepções básicas sobre o exercício da ética em prol 

da coletividade, baseadas em um breve contexto histórico sobre os valores morais e 

condutas éticas na égide de concepções filosóficas, relacionando-os com a manifestação 

prática destas, à vida profissional. Discutiremos acerca da ética e responsabilidade social 

na perspectiva musical. Outra abordagem aqui apresentada está relacionada à 

conceituação e visão dos princípios da deontologia e os seus mecanismos de atuação junto 

às suas práticas em um convívio de relação entre o indivíduo e seus valores no âmbito 

social e profissional. 

PALAVRAS-CHAVE: Ética na música. Responsabilidade social. Ética nas empresas. 

Princípios da deontologia. Responsabilidade Social Empresarial. 

 

INTRODUÇÃO 

É importante pensarmos em pleno século XXI, sobre Ética e Responsabilidade 

Social em seus mais variados aspectos, os significados carregados pela palavra “Ética” 

tem se perdido e se confundido com diversas outras palavras que se comunicam dentro 

dos mesmos assuntos como valores, senso comum, princípios, conduta, moralidade, 

sendo esta mais ligada à ideia de princípios normativos. 

Embora estes estejam vinculados e entrelaçados de alguma forma ao sentido de 

“ética”, é imprescindível deixar um conceito claro e objetivo no que concerne à sua 

definição na prática diária. A ética pode ser definida como uma junção de padrões morais 
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necessários para reger o comportamento do ser humano dentro da sociedade, e esses 

padrões múltiplos ativos no meio social contribuem para a interação e a boa conduta, 

retornando com ações benéficas para a coletividade. 

 A percepção aqui apresentada, baseado na leitura de alguns textos que tratam 

sobre o fundamento da ética diz-se que o pensamento sobre o tema teve seu início na 

Grécia antiga, quando filósofos buscavam compreender a razão do comportamento 

humano. Entretanto, outros filósofos pensavam diferente, eles acreditavam que os 

princípios morais eram resultado de uma convenção social, todavia, Sócrates defendia a 

ideia de que a moral fazia parte da própria natureza humana. Porém Aristóteles, filósofo 

grego, foi o primeiro a tratar sobre o conceito de ética, ele comparava a ética ao conceito 

de hábitos e costumes. 

 

CONTEXTOS HISTÓRICOS DA ÉTICA 

Na história da ética é perceptível a existência de três modelos de conduta, são elas: 

A felicidade ou prazer, o dever ou obrigação, a virtude ou perfeição, que são vistas como 

o desenvolvimento das potencialidades humanas. A ética está intimamente ligada à 

história da filosofia, pois aproximadamente entre 500 a 800 a.c, segundo historiadores, 

nascia a prática da reflexão, como também favoreceriam as buscas pelas pesquisas 

científicas e o pensamento abstrato.       

Notadamente, no decorrer da história e mais evidente nos dias atuais, a ética como 

a responsabilidade social que teve seu surgimento de modo mais intenso, a partir do ano 

de 1990, no mesmo período em que ocorreu o neoliberalismo político no Brasil, elas têm 

sido tratadas de forma mais incisiva, acerca do retorno positivo e demonstração de 

respeito e integridade junto à sociedade.  

Na contemporaneidade, as discussões sobre a ética vêm sendo levantadas com 

frequência, havendo maior importância e ênfase sobre o tema, desde ao tratamento 

discutido sobre a ética na educação até às empresas de diversos segmentos,  sobre isto, o 

texto que trata sobre “Ética, ensino e responsabilidade social”, utiliza o termo “Ética 

normativa”, inferindo que esta norma usada por organizações, no âmbito da pesquisa 

acadêmica, empresariais e instituições, é formalizada por meio de “códigos deontológicos 

e de conduta”, que tem como objetivo essencial “enunciar conceitos básicos de direito e 
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dever estabelecidos por um grupo para o exercício da sua profissão”, e que esse termo 

“deontológico” se trata de uma ciência que cria normas que regem as atividades 

profissionais, também conhecida por deontologia profissional. 

 

ÉTICA NA PERSPECTIVA DA PESQUISA EM MÚSICA 

A discussão sobre ética no campo das pesquisas científicas na música, segundo 

Queiroz (2013), têm sido cada vez mais frequente nos últimos anos e isso implica discutir 

sobre alguns pontos relevantes e necessários na produção musical. Dentre os elementos 

apontados pelo autor em relação a ação investigativa de uma sociedade, temos os estudos 

realizados em múltiplos contextos, a forma de transmissão das produções musicais, o tipo 

de conduta que o pesquisador deve adotar e os meios que serão utilizados nas pesquisas. 

Assim, o pesquisador ao realizar qualquer tipo de pesquisa deverá tomar alguns cuidados 

para que o resultado do trabalho possa ser o mais fiel possível, e que não possa haver 

divergências consideráveis ou equívocos em sua estrutura composicional. 

As pesquisas e os trabalhos científicos sobre música têm avançado nos últimos 

anos, a diversidade de abordagens e áreas dentro do campo da pesquisa musical, seja na 

performance, etnomusicologia, musicologia, educação especial, psicomotricidade e 

musicoterapia, mostra, comprova e intensifica a importância e significado da prática 

musical na vida das pessoas. Contudo, de acordo com os estudiosos e pesquisadores da 

área da música é necessário que esse conhecimento seja desenvolvido de maneira 

contextualizada, estruturada e dentro dos padrões e diretrizes que fundamentam e 

norteiam as práticas musicais de uma sociedade.       

Quando falamos em prática musical ou até mesmo em qualquer outra área do 

conhecimento, levando em conta as diversas possibilidades e características distintas que 

existem, nos deparamos com algo em comum entre elas e que permeia todo seu processo 

de construção e divulgação, estamos falando especificamente da ética e seus valores 

morais. Desse modo, torna-se pertinente fazermos o seguinte questionamento: Qual o 

papel da ética dentro das produções musicais?    

A ética dentro da perspectiva da pesquisa em música assume um papel muito 

importante, sobretudo no que diz respeito às relações humanas estabelecidas por meio 

dessa prática social e cultural. Essas relações, que estão em constante movimento na 
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sociedade, podem se transformar em problemas caso não se leve em consideração a 

responsabilidade social que o universo da música tem no que se refere ao fazer musical 

ético. Queiroz (2013) aponta alguns aspectos que sintetizam uma prática que não estar de 

acordo com aquilo que seria ideal e correto de se praticar: 

Aspectos como a apropriação indevida de produções musicais, a 

divulgação e circulação de músicas sem as devidas autorizações, a 

exposição inadequada de sujeitos vinculados aos saberes, fazeres e 

criações musicais, a atribuição de valor à praticas musicais distintas a 

partir de diretrizes etnocêntricas e uniculturais, entre outros aspectos, 

demostram que as questões da ética transversalizam os campos da 

pesquisa, das produções e das práticas musicais em suas diversas 

ramificações (QUEIROZ, 2013, p. 10). 

Nesse sentido, não é apenas nos engajarmos em criar e produzir música, mas em 

nos preocuparmos de que forma iremos construir esse fazer musical, ou seja, definir uma 

conduta que possa contribuir para o crescimento e valorização da produção musical sem 

desrespeitar ou ferir os valores morais e éticos intrínsecos e extrínsecos ao processo de 

criação das práticas musicais. 

Ilari (2012) comenta a respeito da autoria e propriedade intelectual, para a autora 

ao se iniciar uma pesquisa no campo da música é necessário entender que o material o 

qual será utilizado pelo pesquisador pertence aos autores que foram citados como base 

para a fundamentação do trabalho, e cabe ao pesquisador registrar e documentar o nome 

do (a) autor (a),a quem de fato desenvolveu uma determinada ideia ou conceito. Ainda de 

acordo com autora, é comum existir pessoas que “tomam os materiais coletados para si, 

realizando gravações de CDs comerciais e documentários sem nunca darem o devido 

crédito a seus participantes ou dar-lhes qualquer retorno”. 

Assim, ao iniciarmos uma pesquisa ou um trabalho musical devemos levar em 

consideração alguns princípios básicos, principalmente se preocupando com os que se 

relacionam com os valores humanos, como o comportamento, atitudes e condutas 

baseadas no que é correto a se fazer e procedimentos dentro daquilo que se considera 

coerente. 

É relevante discutirmos ainda neste artigo alguns conceitos técnicos sobre a ética, 

muitos dos quais são bastante utilizados pelo ramo empresarial, a seguir veremos mais 

afundo outras ramificações como os princípios da ética normativa e o conceito e 

características da Deontologia. 
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PRINCÍPIOS DE ÉTICA NORMATIVA 

Complementando em linhas gerais sobre a ética normativa na sociedade, é 

importante salientar que de acordo com Mercier (2003), ela rege instituições, empresas e 

organizações, e seguem um princípio filosófico baseado em três dimensões éticas: 

Axiológica, deontológica e teológica. Sendo a primeira relacionada à reflexão dos valores 

morais predominantes na sociedade, a deontológica que reflete sobre regras, deveres e 

princípios que regem um determinado grupo de pessoas e a teológica que reflete sobre os 

valores sagrados do divino e o profano, que segundo Aristóteles, as relaciona à teoria do 

“ato e potência”, sendo estes, dois princípios que ele utilizava para analisar o movimento, 

a causalidade, a ética e fisiologia.  

 

VISÃO SOBRE DEONTOLOGIA 

Ainda acerca da deontologia, vislumbram-se dois pontos de vista distintos. 

Primeiramente, os deveres e regras criados para promover certa padronização nas ações 

tomadas por empresas, acerca da responsabilidade social empresarial (RSE), por estarem 

interligados à ética, deveriam ser praticados sem a necessidade do posicionamento de 

entidades como as comissões técnicas de responsabilidade social e de ética empresarial e 

outras. Por esse motivo as intervenções acontecem. Acredita-se que, por ser existente a 

crise de valores, e esses valores não serem absolutos em nenhuma sociedade, também 

contribuirá e será refletida nas organizações das empresas.  

Segundo Júnior (2017) ele infere que:  

O sujeito imbuído da ética levará consigo independente do espaço de 

convívio os valores éticos que orientam suas ações. Deste modo, é 

desnecessário falar em uma ética profissional, visto que a ética engloba 

todas as ações e relações do indivíduo (JÚNIOR, 2017, p. 17). 

Complementando, Nabo (2001) discorre que a ética é única, sem distinção se é 

pública ou empresarial (privada), em detrimento disto, a ética associada à moralidade, os 

valores e princípios, e que estão intrínsecos ao homem e o seu comportamento social, ela 

deveria se manifestar através do externar a ação de voluntariedade em prol da 

coletividade.    

Em segundo, a criação de comissões técnicas e organizações internacionais de 

padronização como a International Organization for Standardization (Organização 



 

400 

 

Internacional de Normalização, ISSO, 26000). Que foi publicada em 2010, e é conhecida 

no Brasil como ABNT NBR ISO 26000. Sendo esta, conhecida por oferecer alguns 

princípios que orientam a RSE, tais como: Accountability (Responsabilidade ética ou 

prestação de contas) – que trata da transparência nas organizações e sua responsabilidade 

pública, o respeito ao Estado de Direito – que exercem o cumprimento das leis do Estado 

e respeito aos seus agentes estabelecidos, e o respeito aos direitos humanos – que se 

preocupa com os direitos do cidadão e agem fortemente para que as práticas da 

organização não firam os direitos humanos.  

Estas são importantes para a sociedade, pois com a globalização da economia 

muitas empresas fortalecidas e com alto valor econômico sobre outros Estados Nacionais, 

possuem um poder de influência como exemplo, através do exercício da ética nas 

questões sociais, ambientais e ecológicas. 

De acordo com Pinto Balsemão (2001) as questões éticas e a elevada 

responsabilidade social tornam-se fundamentais para a imagem dessas empresas 

economicamente robustas. Sobretudo, o autor ainda deixa um questionamento que 

demonstra reiteradamente a necessidade neste segundo ponto de vista, de que, “as 

empresas conseguirão auto-regular voluntariamente as suas atividades e manter a 

confiança dos consumidores ou terão de ser impostas pelo poder político medidas globais 

de controle?”  

Ao que parece, relacionada às empresas que não se preocupam com a sua política 

ética, a imposição política de controle imposta através dos programas de RSE e medidas 

globais poderão oferecer segurança e confiabilidade para a sociedade. A exemplo disto, 

Júnior (2017) afirma que “os Programas de RSE contribuem também para barrar práticas 

nocivas para a sociedade, tais como processos industriais poluidores, ausência de 

segurança no trabalho, utilização de trabalho infantil, e inibir situação de trabalho análogo 

à escravidão.” (JÚNIOR, 2017, p. 18). Ainda, ele diz que A RSE em sua atividade é 

apenas uma parte elementar que contribui para demonstrar a contradição existente no 

âmbito da ética empresarial, e, portanto, ela não se evidencia como um objetivo central. 

Além de que, segundo Graciolli; Toitio, (2008) reafirmam que é possível compreender a 

RSE como “uma modalidade de atuação das empresas que se apresentam como 

comprometidas com o fortalecimento econômico e social do país” (GRACIOLLI; 
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TOITIO, 2008, p. 166). Neste segundo plano percebe-se a extrema importância de 

haverem organizações de controle de ética normativa para garantir a fiel aplicação da 

responsabilidade social. 

 

CONCLUSÃO 

Por fim, almeja-se que, mesmo de forma sucinta como foi tratado o tema, embora 

em um dado momento haja divergências discursivas dos autores acerca das diferentes 

óticas sobre o exercício da ética e responsabilidade social, possa garantir a reflexão acerca 

de como se portar profissionalmente nas questões éticas, e as contribuições que as pessoas 

também em particular podem contribuir para a responsabilidade social promovendo rodas 

de diálogos, ações comunitárias e aprimoramento da vida ética na prática social bem 

como seu equacionamento moral tanto no comportamento do indivíduo autônomo quanto 

nas ações éticas responsáveis desenvolvidas por empresas. Ambos, agindo em favor e a 

bem da sociedade. 
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CAPÍTULO XXXIII 

HORTA COMO RECURSO PARA ENSINO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
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RESUMO: 

A educação ambiental deve ser inserida no currículo do ensino básico e abordada de 

forma interdisciplinar, buscando se atrelar à realidade local. O presente trabalho tem a 

intenção de retratar e analisar a inserção de uma sequência didática de Educação 

Ambiental que utilizou a horta como ferramenta para proporcionar um estudo que 

conciliou os saberes de várias áreas do conhecimento, oportunizando assim um 

aprendizado contextualizado, significativo e que buscou desenvolver a formação  cidadã  

consciente e crítica em relação às questões ambientais. A pesquisa foi realizada no 

município de São Carlos - SP, em uma escola estadual com 23 alunos do 5º ano do Ensino 

Fundamental, com realização no período de março a dezembro de 2019. Por meio dessa 

vivência foi evidenciado que a horta escolar pode ser uma eficiente ferramenta didática, 

ao passo que, se constitui em imensuráveis possibilidades educativas interdisciplinares. 

O desenvolvimento dessa atividade se revelou como uma experiência positiva no que 

concerne à inserção de ações de proteção e manejo ambiental na comunidade escolar, 

sendo recomendada a difusão da iniciativa, por gestores e pesquisadores, no ambiente 

escolar. 

PALAVRAS-CHAVE: Meio ambiente. Escola. Ensino. Agricultura. Sustentabilidade. 

 

 

INTRODUÇÃO 

O Ensino Fundamental, principalmente o Ciclo I, tem como característica o 

atendimento a uma clientela de alunos que se encontram em uma fase da vida em que a 

curiosidade é um catalisador para os processos educativos. Carl Sagan durante uma 
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entrevista para o Psychology Today, no ano de 1996 afirmou que: “toda criança é um 

cientista nato, e nós, os adultos, tiramos isso delas.” É nesta etapa ocorre o 

desenvolvimento de conhecimentos emocionais, afetivos, éticos, de respeito e confiança 

nas relações pessoais e com o meio em que vivem, representando um momento propício 

para introdução de conceitos que envolvam temáticas ambientais. 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), os conteúdos de 

Educação Ambiental deverão ser abordados como temas transversais, levando-se em 

conta o caráter interdisciplinar desses conteúdos.  

Eixos temáticos que abordam questões ambientais e de saúde devem permear os 

objetivos, conteúdos e orientações didáticas em todas as atividades propostas sobre essas 

temáticas, mesmo que não sejam o foco principal das aulas, devem estar presentes nos 

saberes desenvolvidos. (ZUCCHI, 2002).   

Dessa forma, a educação ambiental se constitui em um processo participativo no 

qual o educador assume o papel de mediador do processo de ensino e aprendizagem, 

envolvendo-se ativamente no diagnóstico dos problemas ambientais e buscando soluções, 

e é antes de tudo um agente transformador que desenvolve habilidades e promove atitudes 

positivas em relação ao ambiente em seus alunos por meio de uma conduta ética, 

condizente ao exercício da cidadania (ROCHA, 2009). É importante salientar que a 

educação ambiental deva estar incorporada na educação básica, desde os anos iniciais e 

contextualizada nas realidades locais. Com isso: “[...] a educação básica é a continuação 

de práticas educacionais, que variam de comunidade para comunidade e depende dos 

interesses dos mesmos e das diversas forças sociais e políticas que dominam a paisagem 

cultural de cada região” (DESMOND et al., 2002, p. 9). 

Estas práticas promovem a construção de sujeitos ecológicos, uma vez que 

incentivam a adoção de comportamentos ecologicamente orientados (CARVALHO, 

2017).  Estes comportamentos se relacionam com a preservação do meio ambiente, que 

segundo Sena Filho (2018), depende de uma consciência ecológica que só se desenvolve 

através da educação.  

Metodologias ativas no processo de ensino e aprendizagem representam recursos 

valiosos a serem desenvolvidos em todas as fases de ensino, principalmente nos anos 

iniciais, em que o aspecto relacionado a aulas práticas, incluindo elementos lúdicos se faz 
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necessário, dentre essas metodologias, sequências didáticas desenvolvidas em hortas 

escolares apresentam lugar de destaque. 

[...]  é um método que se baseia na descoberta pessoal, ensinando-os em 

um ambiente natural, onde eles aprendem princípios ecológicos que 

governam toda a vida e irão manifestar a consciência do ambiente 

físico, desenvolvendo neles um senso de conexão com suas terras e 

todos que crescem nisso (DESMOND et al., 2002, p. 18). 

 Hortas escolares possuem potencial de abordar diversas temáticas de forma 

interdisciplinar, em que ciências, história, geografia, artes, matemática e estudos sociais 

sejam abordadas nas aulas (DESMOND et al., 2002), assim:  

A horta inserida no ambiente escolar pode ser um laboratório vivo que 

possibilita o desenvolvimento de diversas atividades pedagógicas em 

educação ambiental e alimentar unindo teoria e prática de forma 

contextualizada, auxiliando no processo de ensino-aprendizagem e 

estreitando relações através da promoção do trabalho coletivo e 

cooperado entre os agentes sociais envolvidos. (MORGADO, 2006. p. 

1). 

Dessa forma, princípios éticos e culturais são possibilidades didáticas a ser 

exploradas como: o histórico da agricultura, educação ambiental, hortaliças e sua 

importância na alimentação saudável, isso tudo com aulas práticas as quais se trabalham 

técnicas de plantio e manutenção das hortaliças (CRIBB, 2010). A esse respeito Dias 

(1992, p. 123) complementa:  

A produção de hortaliças pela horta escolar proporciona um melhor 

preparo da merenda escolar, que fica enriquecida com alimentos 

agroecológicos. Sendo assim, incentiva-se a vivência de bons hábitos 

alimentares que poderão ser incorporados através do processo 

ensino/aprendizagem aos familiares dos envolvidos. A ação educativa 

consegue sair do marco escolar alcançando a comunidade e fazendo 

com que os alunos tenham ação direta de participação. 

Dentre as competências e habilidades, destaca-se, nesta sequência didática, o da 

Participação estudantil, visto que viabilizou o desenvolvimento de uma metodologia 

diferenciada, oportunizando situações que mobilizaram comportamentos de cooperação 

e intervenção ativa no espaço escolar. A atividade desenvolvida na horta escolar ainda 

garantiu a pluralidade de manifestação dos estudantes, estabelecendo formas de amparo 

para o desenvolvimento de alternativas estruturadas de organização (como construir e/ou 

fortalecer a Com-Vida – Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida na Escola, 

Grêmio, dentre outros), representação e participação estudantil no contexto escolar e 

social (SILVA et al., 2013).  
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Diante desta perspectiva, o ensino em hortas escolares pode contribuir para a 

aprendizagem e a participação dos alunos nas atividades, permitindo desenvolver além 

dos conteúdos disciplinares, mas também aspectos emocionais tão importantes para a 

vida em sociedade. 

Seguindo esse raciocínio, Griebeler, 2010 complementa: “ A horta escolar é de 

extrema importância para a escola, uma vez que pode se tornar um ambiente de estudo 

aos alunos, interação com o meio natural, além de claro, produzir produtos como 

legumes, verduras e temperos para o consumo interno da escola” (GRIEBELER, 2010, 

p. 11). 

Trabalhos desenvolvidos em horta escolares além de representarem uma 

importante ferramenta didática, ainda podem se constituir em um elemento facilitador 

para os educadores, por ser uma atividade repleta de significados, que instiga a 

participação das crianças, quebrando paradigmas das aulas tradicionais, muitas vezes 

enfadonhas e pouco motivantes. 

 

METODOLOGIA 

A pesquisa em questão foi de cunho qualitativo, com características de pesquisa 

descritiva a qual expõe características objetivas de determinada população ou fenômeno, 

com isso envolve técnicas padronizadas e bem estruturadas de coletas de seus dados 

(VERGARA 2007).  

O trabalho foi realizado em uma instituição escolar do Ensino Básico I, com 

caráter exploratório, por proporcionar maior familiaridade com o assunto a ser estudado. 

A experiência consistiu no plantio de pimentas do gênero Capsicum, das variedades 

Dedo-de-moça e Cambuci, em uma horta escolar na escola estadual “Marilene Terezinha 

Longhim”, localizada no município de São Carlos - SP e envolveu 23 alunos do 5 º ano 

do Ensino Fundamental. 

Durante o decorrer do ano letivo foram desenvolvidos conteúdos 

interdisciplinares, durante o manuseio da horta escolar o professor atuou como mediador 

e auxiliou na transposição e assimilação de saberes pelos alunos. 
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O plantio teve início com a montagem de uma composteira escolar, montada em 

uma caixa d'água de 1000 litros, localizada na horta, em que o composto foi produzido 

com resíduos de verduras e legumes da merenda escolar. 

No mês seguinte iniciou-se o plantio das pimenteiras, as sementes sendo plantadas 

em vasinhos de jornal confeccionados pelos próprios alunos. 

Após o período de germinação, quando atingiram por volta de 20 centímetros de 

altura, aos 60 dias após germinação, as mudas foram transplantadas ao solo em 3 canteiros 

medindo 1,20m por 3,20m. Desde então, foram monitoradas pelos alunos, os quais 

ficaram encarregados dos cuidados, manutenção e irrigação dos canteiros, com a 

supervisão e orientação dos professores. 

Aos 100 dias após montagem da composteira, o composto produzido foi utilizado 

para adubação dos canteiros. 

As atividades se desenvolveram durante as aulas de ciências, sendo duas por 

semana, e durante todo processo, conceitos envolvendo a temática eram levantados e 

surgiam questionamentos sobre as ações, os quais eram debatidos durante e após as aulas. 

A avaliação consistiu em uma redação em que os alunos deveriam relatar o que 

aprenderam durante o processo e para avaliação dessa redação foi utilizado o método de 

análise de conteúdo de Bardin. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O produto dessa vivência garantiu como resultado o estreitamento das relações 

interpessoais entre professor e aluno e uma interação significativa entre esses atores, onde 

o professor assumiu o papel de mediador do conhecimento, vivenciando a práxis freireana 

que preconiza a autonomia do educando (FREIRE, 1996). 

A partir dos dados obtidos através da análise da redação, no discurso dos alunos 

revelou-se que possuem conhecimentos sobre agricultura orgânica e são capazes de 

realizar diferenciação entre esta e a convencional: 

-Agricultura orgânica é um jeito de plantar sem usar química e veneno. 

-Sim, agricultura orgânica só tem coisas naturais. 
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-Sim, tem duas formas, agricultura convencional, é que tem química e a 

agricultura orgânica é que não tem química nenhuma e nem veneno 

-Sim, na orgânica é que não tem química e nem veneno. 

-Agricultura a gente até fez, porque ela vai coisas naturais, não tem veneno, senão 

você mata a pimenta, agricultura é natural. 

 Entre os relatos relacionados ao trabalho na horta, ao serem questionados quanto 

à possibilidade de melhorar seus conhecimentos sobre Ciências e outras disciplinas 

escolares, houve a justificativa dos motivos: 

-Você aprende muitas coisas sobre ciências. 

-Sim, porque nós trabalhamos tudo isso, pois melhora muito o conhecimento, eu 

queria fazer isso mais vezes. 

-Sim, porque é sempre bom saber sobre ciências e agricultura orgânica. 

-Sim, porque aprendemos matemática, português, história, ciências, geografia 

através das aulas na horta. 

-Sim, aprendemos sobre compostagem, agricultura orgânica, decomposição etc. 

-Sim, matemática, história, ciências e a fazer pesquisa. 

-Sim, aprendemos ciências, matemática, história, português e aprendemos a fazer 

pesquisa. 

Durante os relatos, muitos comentaram que fariam uma horta em casa, ou que 

teriam interesse em plantar verduras e legumes em garrafa PET caso o problema fosse 

falta de espaço: 

-Sim, eu plantaria só na minha vó, ela tem uma composteira na casa dela, e um 

sacolão na frente onde moro tem restos para ela pegar e colocar na composteira. 

-Sim, para reutilizar as garrafas e plantar para melhorar nosso ambiente. 

-Já tenho em casa, eu e minha vó na garrafinha de guaraná e Pepsi plantamos 

tomate. 

-Sim, eu faria uma horta na minha casa, não tem espaço, mas mesmo assim eu 

faria. 
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-Sim, faria uma horta, também plantaria verduras e legumes em vasos ou garrafas 

PET. 

-Sim, aliás estou plantando em uma garrafa PET e vasos. 

-Sim, eu faria, mas tentei fazer, mas minha planta morreu. 

-Sim, pois também ajuda o meio ambiente. 

 

 ANÁLISE DE CONTEÚDO 

Foram também avaliadas quantas vezes os termos conceituais foram citados nas 

redações, buscando a verificação subjetiva de entendimento da temática. 

Segundo Bardin (2011), o termo análise de conteúdo indica:  

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando a obter, 

por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo 

das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a 

inferência de conhecimentos relativos às condições de 

produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens (BARDIN, 

2011, p. 47). 

Segundo Bardin (2011), a análise crítica do conteúdo serve como instrumento 

metodológico aplicado ao discurso de diferentes assuntos e que podem ser distribuídos 

em categorias. A análise do conteúdo também pode ser compreendida como análise de 

significados, envolvendo uma revisão sistemática, descrição objetiva e aspectos 

qualitativos e quantitativos da comunicação. A análise do conteúdo do discurso permite 

conhecer o que a mensagem traz para além das palavras, a fim de demonstrar por meio 

de indicadores as informações que não foram reveladas.  

A análise dos conteúdos passa por vários critérios de organização como: pré-

análise, exploração do material e o tratamento dos resultados, este último compreende a 

codificação e a inferência do conteúdo. É chamada de “leitura flutuante” a leitura inicial 

na qual levante-se hipótese da pesquisa, em seguida faz-se a escolha dos indicadores e 

então, ao explorar o material realiza-se a codificação dos dados. Este é um processo em 

que os dados são agregados em unidades de registro, ou seja, um tema, uma palavra ou 

uma frase a qual pretende-se debruçar a pesquisa (BARDIN, 2011). 

Diante desta perspectiva, foram coletados os dados das redações dos alunos sobre 

a realização da horta escolar, a qual se extraiu os temas conceituais para a análise dos 
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resultados. A tabela abaixo, representa o número de vezes que os termos conceituais 

foram repetidos nas redações. 

Tabela 1: Termos conceituais repetidos nas redações dos alunos sobre a horta escolar. 

Termos conceituais Número de vezes que foram 

citadas 

Compostagem 13 

Pesquisa Científica 08 

Decomposição 7 

Os 3 R (Reduzir, Reutilizar, Reciclar) 13 

Agentes Decompositores (Bactérias, Fungos, 

Minhocas) 

06 

Agricultura orgânica 11 

Produção/ desenvolvimento das pimentas 06 

Ciclo da Vida 02 

Fases de Crescimento 01 

Adubo Orgânico 05 

Pesquisas interdisciplinares (Mat. /Hist./Port. /Geog.) 

 

05 

Fonte:  Autores (2020) 

 

Ao observar os termos repetidos na tabela, observou-se a frequência maior para 

os termos: compostagem, os 3 Rs (reduzir, reutilizar e reciclar), ambos 13 vezes. Isso 

pode revelar a relação que os alunos estabeleceram com os processos naturais do plantio 

e a vida sustentável. 

Os dados refletidos nos termos repetidos conforme indicados na tabela e os relatos 

dos alunos anteriormente descritos, nos permite inferir sobre a compreensão deles quanto 

a agricultura orgânica e a convencional, além de observarem a possibilidade da utilização 

de materiais recicláveis para minimizar os impactos negativos ao meio ambiente. Outro 

aspecto importante a destacar foi o interesse dos alunos, uma vez que ao participarem 

desta atividade, puderam vivenciar na prática como fazer uma horta e agregar algum 

significado à sua formação. 

Os relatos exprimiram a importância de se desenvolver uma horta escolar  em que 

a perspectiva educativa mantivesse seu compromisso com a natureza .O empenho dos 

alunos  apontou para a construção de uma relação significativa entre os processos naturais 

de agricultura, e permitiu uma reflexão sobre a ciência envolvida em todo 
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desenvolvimento dos vegetais. Além disso, as atividades na horta possibilitaram também 

estabelecer uma relação diferente com o meio ambiente, pelo contato direto com a 

natureza. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com as atividades desenvolvidas na horta foi possível alcançar uma aprendizagem 

significativa, de tal forma que os conteúdos teóricos aplicados em sala de aula, aos moldes 

da educação tradicionalista, transcendendo as limitações impostas por esse modelo, se 

transformando em atividades prazerosas e motivantes. 

Assim, evidenciou-se que a horta representa um espaço alternativo para a 

aprendizagem, de forma progressiva e eficiente, estimulando a curiosidade das crianças, 

e o aspecto lúdico das oficinas favoreceram a assimilação dos conteúdos teóricos, com a 

prática tornando o processo de ensino aprendizagem mais prazeroso. 

Em relação ao aprendizado que a horta proporciona, ela foi reconhecida como um 

espaço de trocas interpessoais, pois alguns educadores revelaram levar conhecimentos 

anteriores e experiências pessoais, tanto relacionadas ao plantio como aos alimentos em 

si. 

Dessa forma o presente artigo reitera que o desenvolvimento de horta escolar se 

revelou como uma experiência positiva no que concerne à inserção de atividades de 

proteção e manejo ambiental na comunidade escolar, sendo recomendada a difusão da 

iniciativa, por gestores e pesquisadores, no ambiente escolar. 
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CAPÍTULO XXXIV 

IMPLEMENTAÇÃO DE METODOLOGIAS ATIVAS E DIGITAIS NAS AULAS 
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RESUMO: 

O avanço da tecnológica tem provocado novas maneiras de compreender o ensino e a 

necessidade deste ser eficaz e significativo na vida dos alunos. Com as aulas acontecendo 

de maneira remota, o uso da tecnologia cresceu o que ocasionou também o crescimento 

de necessidades de aprender novas possibilidades de uso dos dispositivos e ferramentas 

tecnológicas. Objetivo: relatar a implementação do uso das metodologias ativas e digitais 

como ferramenta que promove o engajamento e participação ativa do aluno durante as 

aulas da disciplina de Língua estrangeira Inglês. Metodologia: trata-se de um relato de 

experiência descritivo analítico de abordagem qualitativa sobre a implementação de 

metodologias ativas digitais nas aulas remotas da disciplina de Inglês no Centro de Ensino 

de Tempo Integral Professor Ubiraci Carvalho, uma escola de ensino médio. Resultados: 

Ficou evidenciado a aceitação dos alunos em participar das aulas e realizar as atividades 

propostas pela professora prática; foi possível perceber maior nível de compreensão por 

parte da professora quanto a importância da inserção de metodologias ativas e digitais nas 

práticas pedagógicas relacionando estas às propostas contemporâneas que estão a ser 

solicitadas dos trabalhadores nessa era tecnológica; verificou-se que os conteúdos da 

língua estrangeira inglês deixaram de ser apenas conteudistas e passaram a unir-se à 

práticas atrativas; observou-se que os alunos conquistaram desde habilidades cognitivas 

que desmontaram domínios nos vocábulos da língua estrangeira Inglês, até habilidades 

tecnológicas que serão uteis em sua vida de estudante e em estudos posteriores; 

percebemos o aumento do número de alunos participando das aulas via whatsApp. 

Conclusão: afirmamos que o uso das metodologias ativas e digitais na disciplina de 

Inglês alcançou o desenvolvimento de habilidades que demonstram um aluno mais 

engajado, participativo e com um arsenal de habilidades tecnológicas mais amplo, quanto 

ao conhecimento e aplicabilidade. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação. Metodologias Ativas. Tecnologias. Aulas Remotas  
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INTRODUÇÃO  

O avanço da tecnológica tem provocado novas maneiras de compreender o ensino 

e a necessidade deste ser eficaz e significativo na vida dos alunos. Com as aulas 

acontecendo de maneira remota, o uso da tecnologia cresceu o que ocasionou também o 

crescimento de necessidades de aprender novas possibilidades de uso dos dispositivos e 

ferramentas tecnológicas. Vários estudos, entre os quais estão os de Moran (2014), 

Barbosa (2013) Morais (1999), que há muito já evidenciavam a necessidade de inserir as 

tecnologias nas aulas, bem como descreviam os benefícios múltiplos possíveis de serem 

alcançados com estas. 

Para Barbosa (2013) as metodologias ativas ativam a cognição do cérebro quando 

ao aluno são propostas atividade desafiadoras e diferentes das utilizadas esporadicamente 

no ensino centrado apenas na figura do professor. Isso torna-se especialmente importante 

e potencializador no ensino de línguas estrangeiras, que pela pouca familiaridade que o 

aluno possui com a mesma, necessita de estratégias diversificadas, criativas e inovadoras 

para manter-se motivado e engajados no processo de aprender. 

À escola cabe se identificar como espaço propício para desconstrução do 

paradigma que estabelece a passividade do aluno e promover ações escolares e 

pedagógicas que estimule o protagonismo estudantil e, para isso, se faz necessário 

enxergar nas metodologias ativas e digitais verdadeiras possibilidades de florescer no 

aluno o entendimento de que ele também precisa ser ativo na construção de seus processo 

de aquisição do conhecimento.  

Para tanto o professor como fio mediador do aprender precisa se reconhecer como 

tal e valorizar a força que possui suas práticas pedagógicas quando carregadas de 

intencionalidades educativas com vista à desenvolver no aluno a criticidade e a 

curiosidade de saber quais resultados serão gerados a partir do desafio que foi proposto a 

ele. 

Nesse sentido, o uso das metodologias ativas e digitais na promoção do 

engajamento e participação ativa no ensino torna-se necessário, assim o objeto desse 

estudo é a implementação de metodologias ativas e digitais nas aulas de língua estrangeira 

de Inglês para participação ativa dos estudantes nas aulas remotas. Justifica-se a ação 

como promotora de boas práticas ao desenvolvimento do protagonismo do aluno. Dessa 
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forma o presente estudo tem como objetivo relatar a implementação do uso das 

metodologias ativas e digitais como ferramenta que promove o engajamento e 

participação ativa do aluno durante as aulas da disciplina de Língua estrangeira Inglês. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

Esse referencial teórico está apresentado em dois subtópicos inerentes as 

metodologias ativas e digitais, a saber: 1- As metodologias ativas e impacto na 

aprendizagem; as metodologias ativas e digitais na promoção do engajamento dos alunos. 

Os autores que serviram de base para construção desse referencial foram: Almeida 

(2010); Berbel (2011); Barbosa (2013); Behrens (1999): Blikstein (2010): Mizukami 

(1986): Valente (2014) e Moran (2014). 

 

AS METODOLOGIAS ATIVAS E IMPACTO NA APRENDIZAGEM. 

O advento do uso das tecnologias tem revolucionado o mundo e suas relações, 

inclusive o da educação, que apresentou grande evolução com o uso de conjunto de um 

de propostas em que o aluno é o personagem principal e o maior responsável pelo 

processo de aprendizagem; que objetiva o desenvolvimento de sua capacidade de 

absorção de conteúdos de maneira autônoma e participativa. 

Esse conjunto de propostas visando com que o aluno seja o protagonista é 

chamado de metodologia ativa e tem, segundo Berbel (2011), gerado impactos positivos 

nessa nova maneira de aprender, buscando por aprendizagens significativas.  

Para Barbosa (2013), a aprendizagem significativa e a aprendizagem que 

conhecemos hoje como tradicional são divergentes. Visto que na primeira é solicitado 

ações ativas, participativas e interrelacionais dos alunos e na segunda os discentes 

participam do processo de forma passiva, sendo apenas meros repetidores e se comportem 

de maneira passiva na escola e na vida. 

No entanto para que a aprendizagem significativa efetive-se  precisamos, como 

afirma Behrens (1999), que os professores distancie-se cada vez mais do modelo 

tecnicista da educação, e possam agir como mediadores do processo de aprendizagem 

com base no construtivismo e nas ideias defendidas por Mizukami (1986), haja vista que 
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o construtivismo é uma abordagem cuja ênfase está no papel do sujeito como principal 

elaborador do conhecimento humano. 

Quando a ênfase do crescimento tem como resultado a construção integrada de 

personalidade e capacidade de atuar ativamente, o professor reconhece que sua atuação 

não pode ser outra a não ser a da mediação em que não mais transmite o conteúdo, mas 

mostra-se como facilitador da aprendizagem. 

Dessa forma compreende o docente, que o conhecimento advém das experiências 

oferecidas aos alunos, ao professor cabe então criar e oportunizar as condições para que 

o aluno aprenda, compreendendo que essas condições podem desenvolver nos alunos a 

participação e maiores níveis de engajamento. 

 

AS METODOLOGIAS ATIVAS E DIGITAIS NA PROMOÇÃO DO 

ENGAJAMENTO DOS ALUNOS 

Estudos de Valente (2014) e Almeida (2010) comprovam que o uso de 

metodologias ativas conseguem aumentar os níveis de engajamento dos alunos, visto que 

as metodologias ativas são propostas de trabalhos coletivos em que os alunos dialogam, 

trocas conhecimentos e compreender não estarem sozinhos na elaboração de produtos e 

no aprofundamento sobre determinada temática. Dessa maneira, o seu uso vai de encontro 

à desmotivação caracterizada pelas aulas monótonas e mortas quanto à falta de 

dinamismo em que os conteúdos transmitidos pelo professor falecem logo após o fim da 

aula. 

Não obstante ao tema pesquisas ainda revelam que a aprendizagem ativa e digital 

é uma ferramenta de grande eficácia, independentemente do tema a ser explorado, quando 

comparados à estratégias tradicionais de ensino como a aula expositiva. Com as 

metodologias ativas e digitais os alunos sentem-se mais motivados e engajados, dessa 

forma, para Barbosa (2013), o engajamento do aluno é um fator imprescindível na 

construção do conhecimento, mais alerta que o engajamento é liderado pela motivação. 

Acredita-se que o aluno ao ser provocado por estratégias pedagógicas 

desenvolvidas a partir de métodos ativos, adquirem mais confiança em suas decisões e na 

aplicação do conhecimento em situações práticas, adquirem gosto para resolver 
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problemas e vivenciam situações que requerem tomar decisões por conta própria 

(MORAN, 2014). 

O encantamento em aprender e a aplicar os conhecimentos às situações do 

cotidiano, motiva o aluno a participar das atividades escolares e ainda nas palavras de 

Moran (2014) ampliam o engajamento do aluno a partir do momento que ele passa a ser 

protagonista do processo. Observa-se que as metodologias ativas e digitais são poderosas 

ferramentas capazes de tornar o aluno, o condutor de suas próprias aprendizagens 

alimentado pela motivação e o engajamento. 

Blikstein (2010) afirma que as contribuições destas nos possibilitam observar que, 

ao vez de termos alunos desmotivados e com a ilusão de ter aprendido com as conteúdos 

meramente expostos em aulas expositivas, e desatentos e desencantados com as aulas que 

a escola oferece, teremos alunos que foram desafiados e que experimentaram situações 

de aprendizagens profundamente significativas  em suas vidas e que a nova proposta 

centrada no desenvolvimento de seu protagonismo, maior será sua motivação e 

engajamento. 

 

METODOLOGIA 

O presente estudo trata-se de um relato de experiência descritivo analítico de 

abordagem qualitativa sobre a implementação de metodologias ativas digitais nas aulas 

remotas da disciplina de Inglês no Centro de Ensino de Tempo Integral Professor Ubiraci 

Carvalho, uma escola de ensino médio. 

Durante o planejamento coletivo mensal foi proposto, aos professores, pela 

coordenadora pedagógica, a utilização de metodologias ativas e digitais nas aulas remotas 

via whatsApp. A proposta foi pensada como meio de atender os pedidos dos alunos, que 

solicitavam aulas remotas mais dinâmicas e atraentes.  

Algumas metodologias ativas e ferramentas digitais foram expostas para os 

professores no planejamento pedagógico coletivo. A professora que ministrava aulas 

Língua estrangeira Inglês estava entre os professores que mais se entusiasmaram com a 

proposta e decidiu por inserir metodologias ativas e digitais em seus plano de aulas. 
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Na sequência a professora de Inglês iniciou diálogo nas aulas remotas com os 

alunos sobre novas propostas metodológicas ativas e digitais e quais suas sugestões 

(deles). Assim os aluno elaboraram alguns combinados quanto às produções, avaliação e 

divulgação desta, assim como estabeleceram prazos de até uma semana para a entrega 

das produções dos discentes. 

Dentre as metodologias ativas e digitais implementadas nas turmas de 1ª, 2ª e 3ª 

série do ensino médio pela professora de inglês, totalizando uma população de 165 

alunos, estão a construção de história em quadrinhos (HQ), desafios labiais, criação de 

jogos de vídeos, cartaz entre outros. Na construção dos HQ, os alunos receberam a 

proposta de criarem um diálogo acerca das dificuldades nos estudos que estavam 

enfrentado com a pandemia e aulas remotas. Para cumprir a missão, os discentes, em 

grupos, realizaram pesquisas sobre quais plataformas digitais poderiam construir seus 

diálogos em forma de HQ e esses formaram criados tanto na versão português e inglês. 

Depois da atividade realizada, realizaram a postagem nos grupos de whatsApp e outras 

redes sociais como forma de divulgação e engajamento participativo. 

As aulas de inglês aconteciam semanalmente com carga horária de 2h/aulas e cada 

novo encontro semanal a professora apresentava uma nova metodologia ativa e digital e 

solicitava dos alunos, que eram divididos em grupos, algum tipo de produção coletiva. 

O tratamento dos dados que nos serviram de análises foram: a ficha de 

acompanhamento de participação nas aulas e devolução das atividades propostas, que é 

alimentada pela professora, bem como os depoimentos dos alunos acerca dos níveis de 

engajamento e atração que as metodologias pesquisadas provocaram e impactaram em 

aprendizagens mais significativas.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Ficou evidenciado a aceitação dos alunos em participar das aulas e realizar as 

atividades propostas pela professora práticas. Podemos afirmar que os alunos se sentiam 

desafiados, no sentido positivo do termo, quando a eles eram solicitadas produções, 

analises, debates e rodas de conversas. E como todo desafiado se sentiam motivados e 

engajados a realizar a atividade proposta.   
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A partir dos dados coletados foi possível perceber maior nível de compreensão 

por parte da professora quanto a importância da inserção de metodologias ativas e digitais 

nas práticas pedagógicas relacionando estas às propostas contemporâneas que estão a ser 

solicitadas dos trabalhadores nessa era tecnológica. Behrens (1999) afirma que a 

sociedade atual necessita de profissionais que tenham habilidades de atuar e trabalhar em 

grupo, tomar decisões, que eles sejam críticos, autônomos, que invistam sempre em 

conhecimentos tecnológicos e que partilhem conhecimentos. 

Nesse sentido, podemos associar que a tecnologia pode ser uma parceira, uma vez 

que aliada à atuação e intenção docente, bem como à autonomia do estudante, pode 

favorecer práticas pedagógicas mais dinâmicas, buscando inclusive maior participação 

daquele que aprende no processo de aprendizagem, o aluno. 

A análise nos possibilitou ainda verificar que os conteúdos da língua estrangeira 

inglês deixaram de ser apenas conteudistas e passaram a unir-se à práticas atrativas, 

quebrando o paradigma de que as aulas de inglês são pouco atrativas e da percepção 

negativa quanto á sua aprendizagem, por ser uma língua estrangeira. Para Pimenta (2006) 

a teoria e prática precisam dividir o mesmo palco da aprendizagem, fazendo-se necessário 

transpor as barreiras do conteudíssimo exclusivo.  

Observa-se que surge a necessidade de paradigma que fortaleça a união entre 

teoria e prática valorizando a interdependência que possuem. Assim os objetos de 

aprendizagem (os conteúdos) trazidos pelos livros serviam de base teórica para o aluno e 

prática promovida pelo uso da metodologia ativa promovia a diálogo entre teoria e 

prática. 

Para Moran (2014) um dos impactos positivos das metodologias ativas e digitais 

é desenvolver no aluno a motivação que levará ao engajamento, isso porque essas 

ferramentas os colocam como centro do processo. Dessa maneira fica claro que o docente 

necessita perceber que conhecimentos o aluno traz para que ele avance no que sabe e 

possa construir seu conhecimento de forma independente. 

Quanto às aprendizagens adquiridas com o uso das metodologias podemos 

estabelecer que os alunos conquistaram desde habilidades cognitivas que desmontaram 

domínios nos vocábulos da língua estrangeira Inglês, até habilidades tecnológicas que 

serão uteis em sua vida de estudante e em estudos posteriores. Entre as habilidades 
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conquistadas podemos elencar: atitudes protagonistas, domínio de defesa do ponto de 

vista, criações e edição de vídeos, cartazes e templetes criativos nas plataformas canva, 

pixton, padlet, inshot, power point; autoconfiança, autonomia e senso crítico. 

Segundo Moraes (1999) o professor só conseguirá alcançar as conquistas nos 

alunos do domínio de uso e aplicabilidade consciente das ferramentas tecnológicas, da 

autoconfiança e da autonomia no seu processo de aprender, quando as práticas docentes 

se distanciarem do modelo tecnicista.  

Dessa maneira é observável a necessidade de ir inserindo práticas pedagógicas 

inovadores e reflexivas a fim de transpormos o modelo pautado na racionalidade técnica. 

De acordo com os estudo de Figueiredo, Oliveira, Felix (2020) em tempo pandêmicos de 

isolamento social e aulas remotas, a proposta de aplicação de novas tecnologias se faz 

necessário e urgente para que o aprender não seja interrompido. 

Quanto à participação dos alunos nas aulas remotas da disciplina de inglês, 

podemos afirmar que foi percebido aumento do número de alunos participando das aulas 

via whatsApp, maior engajamento em realizar e enviar para a professora as atividades 

propostas.  

Nesse sentido Valente (2014) afirma que os alunos gostam quando a escola muda 

sua cor, sua atuação, e a maneira de enxergar os alunos. Estes, segundo o autor respondem 

à instituição escolar demonstrando maior gosto em está na escola e em participar. Assim, 

fica evidenciado a necessidade de a escola repensar suas práticas e promover ações 

inovadoras e digitais com vistas a alcançar a participação do aluno.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em suma afirmamos que o uso das metodologias ativas e digitais na disciplina de 

Inglês alcançou o desenvolvimento de habilidades que demonstram um aluno mais 

engajado, participativo e com um arsenal de habilidades tecnológicas mais amplo, quanto 

ao conhecimento e aplicabilidade. 

No tocante à relação teoria e prática analisamos que a mesma ressaltou a 

necessidade de enxergar-lhes como inseparáveis nos processos de ensino e aprendizagem, 
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apesar de sabemos que a opção mais recorrente é a adoção de práticas exclusivamente 

conteudistas e passivas por parte dos professores.  

Uma solução para tal fato poderia estar na formação continuada docente tendo a 

finalidade de proporcionar reflexões acerca das práticas pedagógicas, como uma gestão 

escolar que apoie e compreender sua insegurança de passar de maneira abrupta a novos 

modelos de ensinar. 

Quanto às aprendizagens e aquisição de novas habilidades tecnológicas por parte 

dos alunos podemos elencar que estas representam as habilidades solicitadas aos 

trabalhadores da era digital, que tenha tanto saberes tecnológicos quanto sejam 

necessários para adaptar às várias funções que exercerá ao longa da vida.  

No entanto, se a lógica é, quanto mais habilidades o aluno tem, mais apto para o 

mundo do trabalho, seria interessante que outras disciplinas inserissem o uso de 

metodologias ativas e digitais em seus planos pedagógicos. 
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RESUMO: 

O presente artigo visa discutir as metodologias de ensino utilizadas na educação infantil 

e anos iniciais do ensino fundamental, buscando aperfeiçoar o desenvolvimento 

cognitivo, social e intelectual da criança. Utilizando dos seus conhecimentos, o professor 

tem o papel de inserir a criança na sociedade, a partir dos seus ensinamentos. E os 

métodos de aprendizagem para serem eficazes precisando estar em acordo com a 

realidade de cada aluno/criança. Compreender esse processo ajudará ao educador a 

planejar melhor suas atividades diárias, oferecendo possibilidades e estímulos adequados. 

O presente trabalho trata-se de uma pesquisa básica bibliográfica, elaborada a partir de 

estudo constituído principalmente de livros, artigos de periódicos e artigos publicados 

dentro da temática em questão, e respaldada em autores como: Bender (2014), Piaget 

(1994), Negrine (1995), entre outros. 

PALAVRAS-CHAVE: Metodologias. Aprendizagem. Desenvolvimento.  

 

INTRODUÇÃO 

Quando   a   criança   inicia   sua   vida   escolar   já   chega   à   escola cheia de 

dúvidas, anseios, os quais o educador tem que saber lidar, pois esta   introdução do aluno 

na vida escolar o marcará para sempre. Uma vez que o educador fizer sua percepção e 
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prévio conhecimento do aluno, ele deve estar sempre atento para não se prender as 

metodologias tradicionais e assim de forma satisfatória chegar aos resultados esperados. 

É   fato   que   o   educador   deve   fazer   das   salas   de   aula   ou   de   qualquer 

ambiente de aprendizagem que faça uso, um lugar prazeroso, agradável, onde as crianças 

queiram estar e quando saírem tenha vontade de voltar.  Sendo   assim, todo   e   qualquer   

educador   deve   realizar   o trabalho de facilitador, incentivando a aprendizagem da 

criança, desenvolvendo sempre a autonomia de seus alunos e despertando neles a   

curiosidade em buscar a reflexão e o conhecimento. Desta forma, este professor priorizará 

a construção do conhecimento de seus alunos desde o início de sua vida escolar. 

 

OS DESAFIOS DO EDUCADOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS 

O docente, em sala de aula, deve garantir oportunidades para que as crianças sejam 

capazes de realizar diversas ações, como por exemplo, brincar, socializar e interagir com 

outras crianças e professores, expressar seus desejos, sentimentos e desagrados, 

familiarizar-se com a própria imagem, executar ações relacionadas à saúde e higiene, 

identificar seus limites e possibilidades, identificar e enfrentar situações de conflitos, 

respeitar as outras crianças e professores, valorizar ações de solidariedade e cooperação, 

respeitar regras básicas de convívio social. 

Para que todos esses objetivos sejam alcançados é importante criar metodologias 

e práticas de ensino, onde cada criança possa ter respeitados os seus hábitos, ritmos e 

preferências, de preferência de forma lúdica e prazerosa. 

Muitas vezes o professor resiste a abordar qualquer assunto que não domine, ou a 

usar alguma metodologia que ainda não tenho utilizado em sala de aula. Mas hoje em dia 

o maior desafio do educador e se manter atualizado, buscando formação continuada e 

maiores conhecimentos para aplicar em sua prática diária. O ambientalista e escritor 

Marcelo de Queiroz Telles (2007) lista uma sequência pela qual o docente deve passar 

antes de qualquer ação em sala. 

Sensibilização - Uma pessoa só consegue parceiros se estiver sensibilizada. Isso 

pode ser feito por meio do lúdico. Além de ser uma forma prazerosa de aprender, atinge 

tanto crianças quanto adultos. 
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Informação - O conhecimento inicial pode ser adquirido em palestras, materiais 

impressos e sites. 

Mudança de comportamento - É fundamental mudar as atitudes, pois não 

convence uma pessoa ter um bom discurso sobre a importância da água, por exemplo, e 

continuar escovando os dentes com a torneira aberta. 

Incentivo - É muito difícil trabalhar sozinho e sem o apoio dos colegas. Se a 

iniciativa não for de cima para baixo, ou seja, da direção para o corpo docente, é uma boa 

oportunidade para sensibilizar e despertar em todos o interesse por participar. 

Estratégia - O professor deve escolher um caminho, ou seja, selecionar um assunto 

e uma forma de trabalhá-lo. 

 

METODOLOGIAS DE ENSINO 

A metodologia de ensino compreende todas as ferramentas que os educadores 

utilizam para transmitir os seus conhecimentos aos alunos. Cada professor utiliza um 

método para isto, buscando a melhor forma de motivar as crianças e direcioná-las ao 

aprendizado. 

As metodologias de ensino integram estratégias, técnicas e atividades voltadas a 

diferentes situações didáticas vividas em sala de aula para que a criança possa se apropriar 

de novos conhecimentos. As metodologias de ensino têm um papel fundamental no 

processo de incremento da autonomia do aluno na aprendizagem. 

 

LUDICIDADE: OS JOGOS E BRINCADEIRAS 

O lúdico é uma metodologia que possibilita mais vida, prazer e significado ao 

processo de crescimento e aprendizagem da criança e tem como característica o ser 

espontâneo, ser funcional e satisfatório. O lúdico permite um desenvolvimento global e 

uma visão de mundo mais real e é uma das maneiras mais eficazes de envolver as crianças 

nas atividades em sala de aula, pois a brincadeira é algo inerente à criança, é uma forma 

de trabalhar, refletir e descobrir o mundo que a cerca. 
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A importância do lúdico na aprendizagem é muito significativa, já que o jogo e a 

brincadeira estão presentes em todas as fases da vida dos seres humanos, principalmente 

na infância, tornando especial a sua existência a saúde física, emocional e intelectual, pois 

através deles a criança desenvolve a linguagem, a socialização, o pensamento, a iniciativa 

e a autoestima, preparando-se para ser um cidadão capaz de enfrentar desafios. 

O brincar é a própria essência da infância, é veículo de crescimento da criança, as 

rodas que lhe permitem explorar o mundo a sua volta e o mundo adulto, do qual 

participará. É preciso, sobretudo na Educação Infantil, como nas séries iniciais do Ensino 

Fundamental, dar espaço para as atividades lúdicas, pois sua influência é necessária e 

importante para o desenvolvimento da criança. 

A brincadeira oferece ricas experiências, entre elas, favorece a autoestima das 

crianças, auxiliando-as a superar progressivamente suas aquisições de forma criativa. As 

crianças aprendem através da brincadeira, para tanto, é importante que os educadores 

forneçam ambientes para uma aprendizagem rica, e promovam todos os tipos de 

brincadeira – a espontânea, a estruturada, a imaginativa e a criativa e, dessa forma, 

capacitar as crianças para preencher seu potencial de aprendizagem. 

Segundo Silva (1997), por meio do brincar, a criança vai compondo uma infinita 

abertura de possibilidades que lhe permitirão desenvolver-se integral- mente como sujeito 

engajado no processo de construção de si mesmo. 

As brincadeiras de faz-de-conta, os jogos de construção e aqueles que possuem 

regras, como os jogos de tabuleiro, jogos tradicionais, didáticos, corporais, etc., 

propiciam a ampliação dos conhecimentos infantis por meio da atividade lúdica. Para 

Piaget (1994), o jogo não pode ser visto apenas como divertimento ou brincadeira, ele 

favorece o desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo e moral. 

Por meio das brincadeiras, os professores podem observar e constituir uma visão 

dos processos de desenvolvimento das crianças em conjunto e de cada uma em particular, 

registrando suas capacidades de uso das linguagens, assim como de suas capacidades 

sociais e dos recursos afetivos e emocionais que dispõem. 

 

APRENDIZAGEM BASEADA EM PROJETOS 
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A Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP) é considerada por especialistas 

como uma das práticas de ensino mais eficazes dos últimos tempos.  Segundo Bender 

(2014), autor da proposta de ABP, esse tipo de aprendizagem permite que os alunos 

debatam questões relevantes e resolvam problemas de forma cooperativa, estimulando o 

trabalho em equipe e a interação. 

Na aprendizagem baseada em projetos, um grande diferencial que atrai a 

participação dos alunos é a autonomia que lhes é conferida. Os alunos são livres para 

montar, planejar e desenvolver seus projetos, e os professores atuam apoiando, como 

tutores. Além disso, o conteúdo trabalhado precisa ser relevante, para despertar nos 

alunos a curiosidade pelo tema e o estímulo em buscar o conhecimento necessário para 

desenvolver o projeto. 

O desenvolvimento de um projeto gera uma interação mais dinâmica e dialógica 

entre professores e alunos, contribuindo para a resolução de um problema e/ou para a 

construção de um produto final concreto. O ensino através de projetos se baseia na criação 

de uma situação de aprendizagem que possibilita o desenvolvimento de competências e 

habilidades, na discussão de valores e na análise e interpretação de situações cotidianas, 

gerando reflexões, preparo para a vida e a construção da aprendizagem, enquanto sujeitos 

ativos, autônomos, criativos e responsáveis. 

O ensino através de projetos também vem a ser útil na medida em que, 

muitas vezes, os livros didáticos, tão comuns na rotina escolar, não 

estimulam aos aprendizes à utilização de pesquisa e de procedimentos 

de construção do conhecimento (PEREIRA et al., 2011). Da mesma 

forma, o ensino através de projeto pode resultar numa fácil forma de 

contextualização dos conteúdos e no desenvolvimento de competências 

e habilidades (SILVA et al., 2008), atuando desde o nível lúdico até o 

real (BUSS; MACKEDANZ, 2017). 

A escola deve desenvolver esses projetos em sintonia com o uso de metodologias 

ativas, que também tem a função de aproximem a realidade do educando aos novos 

conhecimentos. Desta forma, a união entre as tecnologias digitais e as metodologias ativas 

proporcionarão aos alunos novas formas de aquisição de conhecimento e de trocas de 

experiências, assim como, autonomia no processo de ensino e aprendizagem. 

A aprendizagem por projetos incentiva as crianças a investigar e explorar assuntos 

que sejam interessantes e motivadores para ela, favorecendo a produção de novos 

conhecimentos realmente significativo e contextualizado. 



 

427 

 

O ensino através de projetos estaria assim também centrado e engajado 

numa: [...] perspectiva da ação avaliativa como uma das mediações pela 

qual se encorajaria a reorganização do saber. Ação, movimento, 

provocação, na tentativa de reciprocidade intelectual entre os elementos 

da ação educativa. Professor e aluno buscando coordenar seus pontos 

de vista, trocando ideias, reorganizando-as (BUSS; MACKEDANZ, 

2017 apud HOFFMANN, 2003, p. 67). 

É notório que o uso de tecnologias e a aprendizagem em forma de projeto permite 

um maior envolvimento e comprometimento dos alunos na realização das atividades 

propostas, pois quando envolvidos em atividades significativas, seu interesse para o 

aprendizado aumenta. 

Assim, as crianças que têm contato com a tecnologia, ficam expostas a uma gama 

enorme de estímulos. Não é preciso aprender apenas em meios tradicionais, mas com a 

apropriação consciente das tecnologias no contexto de sala de aula podemos gerar 

experiências que trarão conhecimento de forma mais duradoura e prazerosa. 

A partir da aplicação da ABP podemos perceber importantes mudanças dentro do 

contexto educacional, principalmente em sala de aula, onde o professor deixa de ter um 

papel exclusivo de provedor de conhecimentos para ser um facilitador do processo. E os 

estudantes, por sua vez, podem ter voz mais ativa em parte do processo para a escolha, 

execução e apresentação dos trabalhos. 

 

MÚLTIPLAS LINGUAGENS 

O uso das diversas linguagens pelas crianças está previsto nos documentos que 

normatizam as práticas pedagógicas na educação infantil. Exemplo disso são as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para Educação Infantil (DCNEI), que estabelecem princípios de 

ação tomando por base o conceito de criança e de currículo. Esses princípios concorreram 

para ampliar o debate presente na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e 

estabeleceram seis direitos de aprendizagens que devem ser garantidos na Educação 

Infantil: conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. 

Expressar-se como sujeito criativo e sensível, com diferentes 

linguagens, sensações corporais, necessidades, opiniões, sentimentos e 

desejos, pedidos de ajuda, narrativas, registros de conhecimentos 

elaborados a partir de diferentes experiências, envolvendo tanto a 

produção de linguagens quanto a fruição das artes em todas as suas 

manifestações (BRASIL, 2016, p. 62). 
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Portanto, é necessário e imprescindível que o direito da criança de se manifestar 

em suas múltiplas linguagens seja garantido nas práticas pedagógicas desenvolvidas nas 

escolas de educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental. Contudo, ainda 

existem ocasiões em que as crianças encontram certa resistência às suas manifestações 

expressivas (desenhos, pinturas, esculturas, movimentos, brincadeiras, falas), não sendo 

sempre bem compreendidas pelas instituições que frequentam. 

Trabalhar com as múltiplas linguagens em educação infantil e anos iniciais 

favorece a percepção das crianças quanto à qualidade e características nem sempre 

evidentes, de forma significativa e profunda.  

Atualmente, com a evolução da tecnologia, há uma necessidade cada vez maior 

de trabalharmos cada vez mais a linguagem não-verbal. Nas múltiplas linguagens 

enfatizamos o teatro, as histórias infantis, o cinema, a televisão, os jornais, as revistas, os 

livros, pois são linguagens que servem de apoio ao processo ensino/aprendizagem. 

O professor deve favorecer um processo contínuo e integrado que envolva 

múltiplas experiências corporais, possíveis de serem realizadas pela criança sozinha ou 

em situações de interação com as outras crianças. Os diferentes espaços e materiais, os 

diversos repertórios de cultura corporal expressos em brincadeiras, jogos, danças, 

atividades esportivas e outras práticas sociais são algumas das condições necessárias para 

que esse processo ocorra de forma significativa. 

 

 PSICOMOTRICIDADE 

A psicomotricidade está presente em todas as atividades que desenvolvem a 

motricidade das crianças, contribuindo para o conhecimento e o domínio de seu próprio 

corpo, na formação do “eu“, da sua personalidade, isto é, o desenvolvimento do esquema 

corporal, onde a crianças toma consciência de seu corpo e das possibilidades de expressar-

se por meio dele. 

A educação psicomotora deve ser uma formação de base indispensável 

a toda criança e o movimento é um suporte que ajuda a criança adquirir 

o conhecimento do mundo que a rodeia através de seu corpo, de suas 

percepções e sensações. (OLIVEIRA, 2001, p. 61). 

De acordo com Negrine (1995, p. 15) a educação psicomotora pode ser 

compreendida como uma técnica: 
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[...] que através de exercícios e jogos adequados a cada faixa etária leva 

a criança ao desenvolvimento global de ser. Devendo estimular, de tal 

forma, toda uma atitude relacionada ao corpo, respeitando as diferenças 

individuais (o ser é único, diferenciado e especial) e levando a 

autonomia do indivíduo como lugar de percepção, expressão e criação 

em todo seu potencial. 

No decorrer do processo de aprendizagem, os elementos básicos da 

psicomotricidade e os fatores psicomotores - esquema corporal, tonicidade, equilíbrio, 

coordenação motora global e fina, estruturação espacial, lateralidade, orientação temporal 

- são utilizados com frequência, sendo importantes para que a criança associe noções de 

tempo e espaço, conceitos, ideias, enfim adquira conhecimentos e desenvolva 

habilidades. 

O objetivo principal da educação psicomotora é auxiliar na descoberta estrutural 

da relação entre as partes e a totalidade do corpo, formando uma unidade organizada, 

instrumento da relação com a realidade. Assim, quando mais cedo trabalhado os aspectos 

da educação psicomotora no ambiente escolar, mais as crianças poderão se conhecer 

melhor, desenvolvendo a maturidade, a consciência e a inteligência apropriada aos seres 

humanos. 

 

CONCLUSÃO 

Na docência da educação infantil e dos anos iniciais estamos lidando com seres 

humanos que estão se descobrindo, adentrando um mundo novo, cheio de desafios, novas 

descobertas, onde muitas vezes nós somos seu   espelho, a fonte mais segura de apoio.  

Desta forma devemos  nos  comprometer em  fazer de tudo para que estas crianças 

se sintam amparadas, apoiadas, pois, nós temos ali papel de fundamental importância uma 

vez que o que for feito e desenvolvido nesta   etapa de suas vidas marcará  para  sempre 

a criança, quer seja de forma positiva ou não.  

Como se pode perceber, a boa prática docente implica no zelo por diversos 

aspectos. O educador pode explorar os materiais e instrumentos juntamente com as 

crianças para que se possa reinventar o que é convencional, possibilitando descobrir a sua 

capacidade de transformar, de inventar outros mundos e assim contribuir 

significativamente para o desenvolvimento das crianças em sala de aula. 
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Ressaltamos a importância dos instrumentos metodológicos do professor, no 

intuito de contribuir para o desenvolvimento de uma prática mais consistente, mais 

significativa, ancorada numa observação criteriosa, de modo a desenvolver uma ação 

reflexiva e cuidadosa com as questões da infância. 
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CAPÍTULO XXXVI 

MINHAS DIFERENÇAS, SUAS DIFERENÇAS: DESAFIOS EM MEIO A 

CONVIVÊNCIA ESCOLAR 

Jeime Andreia Dávalo Gonçalves120; Adriana Westarb de Souza121. 

DOI - Capítulo: 10.47538/AC-2020.14-36 

 

RESUMO: 

Convivemos em uma sociedade plural e diversa. Na escola, assim como na sociedade, as 

muitas maneiras, como os sujeitos convivem entre si, interferem na formação de nossos 

alunos A partir destas muitas relações e interações, pelas quais perpassam nossos alunos, 

nos inquietamos sobre as formas como, estes, reagem e se posicionam diante das 

diferenças existentes. Nesse contexto de pluralidade e diversidade social, apresentamos 

como objetivo geral debater, a partir da visão dos alunos, o impacto da diversidade social 

e cultural na convivência escolar. Nossos objetivos específicos são: a) apresentar a visão 

de alunos, no que tange a qualidade da convivência no contexto escolar; b) relacionar o 

posicionamento estudantil diante da diversidade na escola; c) analisar, se, questões 

raciais, sociais e de gênero, despontam como desafios em meio a convivência escolar. 

Este debate originou-se de um projeto maior, ligado a convivência escolar, realizado em 

uma escola estadual no estado de Santa Catarina. A pesquisa foi realizada de forma 

qualitativa, pois fez uso de dados que revelaram, a partir da visão discente, os principais 

motivos geradores de conflitos em meio à convivência nesta escola.   Onde, para estes 

alunos, lidar com o diferente desponta como maior motivados de conflitos.  

PALAVRAS-CHAVE: Diversidade. Convivência. Escola. 

 

 

INTRODUÇÃO 

Na escola, a construção e reconstrução de nossos alunos acontecem em meio as 

muitas relações que se estabelecem. As interações despontam como influenciadoras 

determinantes, na formação destes alunos. É por meio destas vivencias e situações 

diversas, que os alunos, constroem as maneiras como enxergam e reagem ao mundo.  

Neste contexto de importância e significado, autores como Graupe e Bragagnolo 

(2015) trazem a luz questões que nos inquietam. Estes autores mencionam uma suposta 
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“omissão” e falta de conhecimentos por parte do corpo escolar, no que se refere a 

diversidade, assim como, sobre temas que despontam como entraves para uma boa 

convivência na escola.  

Para Graupe e Bragagnolo (2015), existe a necessidade de maiores debates e 

discussões sobre temáticas ligadas a diversidade, gênero, religião, racismo e exclusão 

social etc. O preço pago por esta negligência temática pode ser observado quando as 

escolas acolhem seus alunos.  

O que acontece é que, quando a aluno adentra a escola, ele traz consigo suas 

muitas características. O resultado destas especificidades e histórias de vida se reflete na 

forma como estes mesmos alunos, se posicionam a partir do que entendem como devido 

ou indevido, certo ou errado.   

Por vezes estes muitos olhares, realidades e diferenças entram em choque. Nessa 

conjuntura, Graupe e Bragagnolo (2015) abordam impactos desta falta de debate e 

conhecimento sobre temáticas ligadas a diversidade. Para os autores:  

[...] a falta de conhecimento [...] acaba contribuindo para que a escola 

não desenvolva o seu papel de combate a toda e qualquer atitude e 

comportamento que revele sexismo, machismo, heterossexismo, etc. 

(GRAUPE, BRAGAGNOLO, 2015, p. 9). 

Nesse sentido, a omissão escolar assim como a passividade diante da falta de 

conhecimento sobre o assunto, cobra seu preço.  

  Estas relações que se estabelecem em meio às diferenças não aceitas, geram 

exclusões, mas também “silenciamentos” (FREIRE, 1987), que envolve quem convive 

cotidianamente com esta realidade. 

 Este silencio existe, por parte de quem exclui, assim como de quem é excluído. 

Esta exclusão contínua e silenciada pela por uma dita normalidade, instiga estudiosos a 

pesquisar o assunto buscando caminhos práticos, pedagógicos e metodológicos que visam 

valorizar e respeitar a diversidade das pessoas (ABRAMOVAY, 2012).  

A intolerância diante do diferente se entrelaça as relações escolares. Neste termo 

“diferente”, se inserem questões de gênero, raça, cor, credo. A diversidade de forma geral 

pode ser vista como um impasse diante das relações na escola.  
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Por vezes esquecemos que a visão de mundo de casa sujeito, tem ligação com a 

sua experiência devida. Sendo assim pessoas de contextos diferentes podem apresentar 

compreensões diferenciadas diante das mais diversas situações.  

 Diante de uma sociedade múltipla e diversa, apresentamos como objetivo geral 

para este artigo, debater, a partir da visão dos alunos, o impacto da diversidade social e 

cultural na convivência escolar. Nossos objetivos específicos são: a) apresentar a visão 

de alunos, no que tange a qualidade da convivência no contexto escolar; b) relacionar o 

posicionamento estudantil diante da diversidade na escola; c) analisar, se, questões 

raciais, sociais e de gênero, despontam como desafios em meio a convivência escolar. 

Vale ressaltar que, este texto originou-se de um projeto maior, ligado a convivência 

escolar, realizado em uma escola estadual no estado de Santa Catarina, onde se buscou 

compreender, a partir da visão discente, os principais motivos geradores de conflitos em 

meio à convivência nesta escola. 

 

REVISÃO LITERÁRIA 

Para esse trabalho faremos uso de teorias que abordam questões raciais, sociais e 

de gênero, dentro e fora da escola, relacionando-as com os dados a serem analisados.  

Com um olhar sobre o contexto histórico, podemos afirmar que a discriminação 

quanto à miscigenação de raças, não é algo novo. Esta diversidade social existe por conta 

da realidade do nosso povo, que se originou de uma mistura de muitas raças.  

Olhando para a miscigenação existente, podemos resgatar que já, nas sociedades 

coloniais portuguesas e espanholas, onde, segundo alguns pesquisadores, eram 

observadas práticas sociais preconceituosas, que visavam uma limpeza de sangre  sendo 

interpretada como uma questão de pureza racial e de exclusão quanto às famílias que não 

se enquadrassem em critérios pré-definidos (STOLKER, 2006).   

Nesse contexto de “seleção” das famílias, as que não conseguissem provar sua 

procedência, ou seja, que não existia ali nenhuma miscigenação de raças eram impedidas 

de assumir determinados cargos na sociedade (STOLKER, 2006).   

A igreja também em exercia sua influência nesta seleção das famílias ditas 

“ideais” para assumir cargos de status e poder social, fazendo parte dos critérios para 



 

434 

 

comprovar a origem “ideal” das famílias, serem católicos, nenhuma outra religião era 

aceita.   

Historicamente a miscigenação no Brasil, caminhou em meio a agressões que se 

iniciaram com mulheres indígenas, negras, que foram exploradas sexualmente. Como 

fruto destas agressões surgiram os mamelucos os mulatos mestiços que não possuíam 

nenhum direito a ascensão social, quando sendo filhos de donos de terras ou 

colonizadores (STOLKER, 2006).  

Esta miscigenação não era vista com bons olhos pela população, já que, se 

afastavam do modelo de “normalidade” conhecido na época. Não eram mais negros, mas 

também não era brancos. Não eram mais índios,  mas também não eram colonizadores 

(STOLKER, 2006).  

Nesse sentido, apesar da diversidade do nosso povo ser uma realidade histórica, 

que perpassou por muitas misturas culturais e sociais ao longo dos anos, ainda hoje, 

podemos observar que ações diárias discriminatórias, forçam os sujeitos a adotarem 

atitudes, como alisar cabelos, como um modo de tornar-se menos negro (FIGUEIREDO, 

2015) e assim se enquadrarem em padrões compreendidos como ideais.  

Welter e Candido (2015) nos lembram que, no que se trata de discriminação,  

questões religiosas também são afetadas.  

Apesar da liberdade de culto religioso ser prevista na legislação nacional desde 

1984, no cotidiano social as diferentes práticas religiosas ainda sofrem preconceitos 

(WELTER; CANDIDO, 2015). 

Estudos que abordam a diversidade, evidenciam a preocupação dos pesquisadores 

com relação à aceitação e respeito do ser humano, para com o ser humano e sua 

individualidade.  

Welter e Candido (2015) ressaltam a importância de se reforçar atos que 

enfrentem a violência e a discriminação para que a inclusão das minorias seja garantida. 

Nos inquieta o fato do ser humano apresentar características tão diversas e plurais, 

e, mesmo assim a sociedade estar imersa a uma postura seletiva. Na busca por um padrão 

ideal de normalidade.  
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 Essa busca por formar um modelo ideal também perpassa pela escoa. Sabat 

(2003, s.p) ressalta as inúmeras estratégias articuladas no intuito de produzir o sujeito 

normal, esperado, visto como “correto”. Ainda segundo o autor, este tornou-se um dos 

principais objetivos da educação, reorganizar os sujeitos para que vivam de acordo com 

as regras dos grupos sociais que estão inseridos. 

Ao longo dos anos às formas e estratégias se modificaram sem que, no entanto, 

sem que, o objetivo maior de normalizar os sujeitos em suas mais variadas formas se 

altere. 

De modo geral, identificamos como anormal, estranho, abjeto, 

grotesco, monstruoso aquilo que, a uma só vez, foge ao padrão. Em 

termos das identidades de gênero e sexuais, o padrão hegemônico 

implica heterossexualidade, características físicas bem definidas, 

atribuídas ao masculino e ao feminino, bem como atitudes e 

comportamentos igualmente demarcados. Entretanto, a narrativa que 

estabelece esses significados é a mesma que descreve quem são os 

anormais, quem são aqueles que vivem seu gênero e sua sexualidade de 

maneiras diferentes do que é considerado normal (SABAT, 2003, s.p). 

Discutindo ainda sobre a normatização imposta nas instituições de ensino, 

falaremos sobre a inclusão escolar, onde os alunos com deficiência estão inseridos, mas, 

estes não são vistos com suas reais competências e dificuldades como qualquer outro 

estudante. 

 Para Tessaro (2015), mesmo depois de muitos debates referentes ao processo de 

inclusão, os alunos com deficiência continuam sofrendo preconceito pela sua diferença, 

enfatizando ainda que as características são individuais e pertinentes a cada indivíduo 

sendo o sujeito com deficiência ou não. 

Compreendermos que a inclusão escolar também fez e faz parte dos debates 

referentes a igualdades de direitos, e que esta vem se estabelecendo apesar de enfrentar 

grandes barreiras socialmente e historicamente constituídas. 

Questão dos direitos humanos constitui um dos eixos fundamentais da 

problemática das sociedades contemporâneas. Do plano internacional 

ao local, das questões globais às da vida cotidiana, os direitos humanos 

atravessam nossas preocupações, buscas, projetos e sonhos. Afirmados 

ou negados, exaltados ou violados, eles fazem parte da nossa vida 

individual, comunitária e coletiva (CANDAU, 2012, p. 176). 

Freire (1987) destaca que preocupação de que os educandos correspondam as 

necessidades implícitas socialmente, torna as ações escolares domesticadoras e 
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homogeneizantes, não levando em conta os sujeitos inseridos neste contexto e toda a sua 

diversidade; complementa Lopes e Dal’ ígna (2012, p. 858) que este processo está 

presente já no momento em que transformo a criança em aluno, apagando todas as 

individualidades deste sujeito. 

 

METODOLOGIA 

  O artigo reflete através dos olhares do educando as relações de convivência que 

ocorrem na escola pesquisada, pretendendo através deste compreender, como se dá as 

relações com a diversidade nesta instituição. 

Nossa metodologia, que apresenta características de uma pesquisa qualitativa, 

classificamos por ser uma investigação onde os dados são gerados através de palavras 

(BOGNAN; BIKLEN, 1994).  

Este debate originou-se de um projeto maior, ligado a convivência escolar, 

realizado em uma escola estadual no estado de Santa Catarina. Nesta escola, onde 

estudavam 1300 alunos, a gestão escolar encontrava obstáculos quanto ao relacionamento 

e convivência entre seus alunos. Neste sentido, a gestão buscou fazer um levantamento 

de dados para compreender quais pontos críticos afetavam a boa convivência naquele 

contexto.  

Por compreender a possibilidade de se reorganizar práticas e ações norteadoras a 

partir da visão dos estudantes sobre questões referentes a convivência na diversidade, foi 

elaborado uma pesquisa semiestruturada, que contemplou 71 estudantes desta mesma 

escola. 

Nesse sentido, fazendo uso de um recorte das informações geradas por esta escola, 

nosso artigo visa responder aos nossos objetivos gerais e específicos, que são: 

• Objetivo geral: Debater, a partir da visão dos alunos, o impacto da diversidade 

social e cultural na convivência escolar.  

• Objetivos específicos: a) apresentar a visão de alunos, no que tange a qualidade 

da convivência no contexto escolar; b) relacionar o posicionamento estudantil 

diante da diversidade na escola; c) analisar, se, questões raciais, sociais e de 

gênero, despontam como desafios em meio a convivência escolar.  
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 Durante o processo de entrevista foram realizadas pela escola, seis (06)  perguntas 

aos estudantes. Contudo, para este artigo, analisaremos uma única pergunta: No seu ponto 

de vista, pensando na convivência em nossa escola, quais são nossos principais 

problemas? 

 

ANÁLISE DOS DADOS 

Nossas análises terão como foco as respostas de alunos sobre uma das perguntas 

realizadas em um questionário maior.  

Para melhor compreensão do nosso leitor organizamos as respostas em um quadro 

que demonstra os dados apresentados por estes setenta e um alunos. 

Observamos no quadro abaixo que, segundo alunos a exclusão escolar desponta 

como fator relevante, no que tange aos problemas de relacionamento na escola.  

Quando a escola questionou os alunos com a seguinte pergunta: No seu ponto de 

vista, pensando na convivência em nossa escola, quais são nossos principais 

problemas?  Obteve os dados abaixo:  

 

No seu ponto de vista, pensando na convivência em nossa escola, quais são nossos principais problemas?   

 37 alunos dos 71 alunos citaram  

EXCLUSÃO 

Quantidade de Alunos Com quem? 

18 Alunos que excluem os outros por serem diferentes por pensarem diferente, por 

serem tímidas; 

12 Social; 

7 De pessoas, funcionários, econômica, pela aparência; 

Fonte: Questionário Semiestruturado 

 

Podemos observar que, para mais da metade dos alunos com que a escola 

conversou a exclusão desponta como obstáculo para a boa convivência.  

Olhar para os dados apresentados no quadro acima, nos deparamos diante do fato 

de, existir exclusão a partir das diferenças.  Esta diferença perpassa por questões das mais 

diversas origens, como social, religiosa, comportamental, de status entre muitas outras.  



 

438 

 

Por sabermos que a diversidade faz parte da nossa construção história, onde 

originamos de muitas raças, cores e credos (FIGUEIREDO, 2017), e vivermos vidas 

diferentes, com trajetórias diferentes, temos a consciência de que somos diversos das mais 

diversas formas. 

A partir da realidade de que, não somos iguais, seria mais plausível que, o “ser 

diferente” fosse visto somente como características do ser humano. Essa especificidade 

pessoal não deveria agregar valor ou desmerecer sujeito algum. 

Mesmo assim, convictos desta condição diversa humana, sabemos da existência 

histórica de uma desvalorização no que tange a miscigenação, contudo, aqui, traremos 

para o debate um outro processo que acontece no contexto escolar, e, que, acreditamos 

contribuir, também, para este olhar exclusivo.   

Sabendo que a desvalorização da miscigenação perpassa a colonização, 

primeiramente com as nossas mulheres indígenas, negras, que foram violentadas e 

tiveram seus filhos vistos como indignos por serem mestiços (STOLCKER, 2006), 

também podemos mencionar outras ações mais atuais que marcar a permanência 

exclusiva e seletiva de um ideal social.     

Permeados a essa caminhada história de exclusão, vale ressaltar a existência de 

um processo de normatização existente no contexto escolar (SABAT, 2003). Podemos 

então, também, relacionar esta não aceitação do diferente, a este processo histórico 

escolar, no que se refere ao ideal, ao um padrão de aceitação e normalidade, onde Sabat 

(2003) ressalta as inúmeras estratégias articuladas no intuito de produzir o sujeito normal, 

esperado e visto como correto. 

 O autor ainda nos lembra que essa “normatização” se tornou um dos principais 

objetivos da educação, reorganizar os sujeitos para que vivam de acordo com as regras 

dos grupos sociais que estão inseridos.  

Nesse contexto, uma visão de correto e aceitável socialmente se tornou existente 

no contexto escolar, e na vida dos alunos, refletindo em uma visão de certo e errado, 

devido ou indevido.  

Ao longo dos anos às formas e estratégias de buscar este ideal modificara-se, sem 

alterar o objetivo maior que é formar sujeitos vistos como socialmente ideais.   
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O fato de a sociedade apresentar entraves para lidar com a diversidade que faz 

parte da sua essência, impulsiona pesquisadores a temática da exclusão, ligada aceitação 

e respeito do ser humano, para com o ser humano e com a sua individualidade (WELTER; 

CANDIDO, 2015).  

Se somos todos diferentes, é necessário enfrentar a discriminação com nossa a 

nossa própria diversidade.  

Na resposta dos alunos surge a impressão de que certos grupos se sentem 

superiores a outros por diversas questões. O que vale ressaltar aqui, é o fato de existir 

uma compreensão grupal, da existência de características, vistas como ideais. Nesse 

sentido, quem não se encaixa no formato desejado é excluído.   

Podemos relacionar esta visão exclusiva a uma postura social homogeneizadora, 

que destaca e identifica o que é normal, aceito, já o que foge do padrão não é bem visto. 

Trazendo ainda questões relacionadas as mais diversas questões, como de identidade de 

gênero, raça, religião etc. 

Os alunos mencionam a falta de respeito e exclusão aos alunos que “são diferente, 

pensam diferente”. O que devemos mencionar aqui é o direito desses alunos que está 

sendo esquecido. 

Candau (2012, p. 717) nos traz que em nossa realidade convivemos com umas 

“violações sistemáticas, e em muitos casos dramáticas”, segundo a autora, ainda existe 

uma violação de direitos, que perpassa pela impunidade, por silenciar as muitas formas 

de violência assim como a desigualdade social, e discriminação. 

Se desrespeita quem a pessoa é, sua história, sua compreensão de vida. Se viola a 

sua essência, sua integridade. Apesar de hoje existirem leis que defendam a dignidade e 

respeito as mais diversas raças e etnias, mas também precisamos trabalhar mais estas 

temáticas na escola perpassando pelos professores, que muitas vezes também ignoram a 

realidade de outro.  

 

 CONCLUSÕES 

 Como podemos observar na pesquisa apresentada, apesar de muitos estudos e 

debates e a existência de novas leis que amparam as minorias, negros, indígenas, pessoas 
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com deficiência, LGBT, pouco se evoluiu socialmente para que a inclusão destes 

ocorresse de fato. 

Visualizamos que crianças ainda muito novas chegam às instituições de ensino já 

embebecidas de preconceito advindo das relações sociais construídas até aquele 

momento. Relações estas que muitas vezes são estabelecidas nos núcleos familiares e 

tomam forma de palavras e sentimento de desrespeito na chegada deste sujeito as escolas. 

O direito a diversidade que pregam os discursos universitários, não chegam às 

instituições de ensino, onde como destaca nossa pesquisa, os preconceitos e falta de 

respeito ao diferente, ao que foge dos parâmetros estabelecidos socialmente, sofrem 

repressão e exclusão, por parte não só dos demais educandos, mas também por parte de 

dos sujeitos que compõe a comunidade escolar. 

Talvez se direcionarmos nosso olhar para a percepção que os sujeitos desta 

pesquisa têm de que o preconceito e a discriminação ocorrem diariamente nos ambientes 

que frequentam, podemos compreender como um passo mais no caminho do respeito e 

da inclusão. Afirmar que o preconceito e a exclusão existem é o primeiro passo para uma 

sociedade formada por sujeitos diferentes entre si, mas iguais de direito e deveres. 
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CAPÍTULO XXXVII 

O ALUNO AUTISTA E O PROCESSO DE APRENDIZAGEM 

Joana Darque Catarina de Sena Santiago122; Maria Margarida Gomes Bandeira123 
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RESUMO: 

A presente pesquisa tem como objetivo analisar o processo de aprendizagem do aluno 

autistas, destacando características, comportamentos e dificuldades, bem como seu 

comportamento nas relações sociais. O autismo é descrito como uma síndrome do 

desenvolvimento que se manifesta em crianças a partir dos três anos de idade. 

Ultimamente vem sendo mais divulgado pelos meios de comunicação, entretanto 

permanece desconhecido por uma grande parte   da população brasileira. Neste estudo 

serão analisados alguns dos procedimentos mais utilizados no processo educativo da 

criança autista, os níveis do autismo, sua comunicação, o relacionamento com família, 

professores e demais pessoas a sua volta. Nossa pesquisa está embasada na pesquisa 

bibliográfica como principal fonte para o conhecimento do tema proposto. Para melhor 

compreender o processo de aprendizagem do aluno autista buscamos uma análise dos 

ambientes fundamentais em que  acontece o aprendizado  do citado aluno que são a  escola 

e sua casa   além de buscar conhecer  técnicas que facilitam a aprendizagem e o 

desenvolvimento das crianças autistas para que sua aprendizagem seja efetiva. 

PALAVRAS-CHAVE: Autismo. Criança. Aprendizagem. 

 

 

INTRODUÇÃO 

Há mais de seis décadas o autismo infantil vem sendo estudado cientificamente. 

Já existiram muitos questionamentos e hipóteses sobre a origem do autismo, uma delas 

era a de que os pais poderiam ser culpados pelo extremo isolamento da criança, mas um 

artigo publicado em 1943, pelo psiquiatra Leo Kanner absorve publicamente os pais de 

serem a causa do desenvolvimento da Síndrome Autística em seus filhos. Ele continuou 

a ocupar-se de crianças com autismo por muito tempo, por isso voltou a sua primeira 

hipótese de que o autismo é um distúrbio do desenvolvimento. 
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Grande parte da população brasileira ainda o desconhece, apesar de estar sendo 

bem mais divulgado pela mídia. No Brasil, não há nenhum estudo sobre o número de 

autistas e o diagnóstico quase sempre é demorado, pois percorre um longo caminho: da 

família ao pediatra, do pediatra ao fonoaudiólogo ou fisioterapeuta, depois passa para o 

neurologista ou psiquiatra, psicoterapeuta etc., quando há diagnóstico, pois é muito 

complexo, devido às várias características que o autismo possui. 

As condutas autoestimulatórias e autoagressivas externadas por crianças autistas 

atraem a atenção das pessoas, despertando temor e desconfiança. É um grande desafio 

para pais, professores e sociedade conviver com as diferenças e buscar encontrar maneiras 

de intervir eficazmente na aprendizagem de tais crianças. A participação da família é de 

fundamental importância e grande parte do sucesso no processo de aprendizagem 

depende disso. 

Os procedimentos utilizados para a aprendizagem das crianças autistas devem ser 

conhecidos e compartilhados pelos pais, para que estes possam orientar e ajudar seus 

filhos no processo educativo. 

A motivação para este trabalho vem do paradoxo entre o aumento do número de 

casos e o pouco conhecimento sobre o assunto. Acredita-se que é possível identificar 

critérios e procedimentos que possam possibilitar a aprendizagem e a qualidade de vida 

das crianças autistas e de seus familiares. 

Para tanto, a investigação baseou-se na pesquisa bibliográfica, fundamental para 

conhecimento do tema proposto. Foram feitas buscas de informações em livros e artigos 

da internet que deram fundamentação e base a esta pesquisa. O artigo tenta responder de 

maneira clara algumas questões referentes às características da criança autista, ao 

convívio na escola, família e comunidade, além de apresentar alguns procedimentos que 

auxiliam no processo de aprendizagem destas crianças. 

Os estudos desta pesquisa podem ser uma contribuição para professores, 

acadêmicos e pessoas interessadas no assunto, no sentido de proporcionar respostas a 

questionamentos sobre o tema e ampliar formulações teóricas a esse respeito. 

 

O QUE É AUTISMO 
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Segundo a revista AUTISMOS, O autismo — nome técnico oficial: Transtorno 

do Espectro do Autismo (TEA) — é uma condição de saúde caracterizada por déficit na 

comunicação social (socialização e comunicação verbal e não verbal) e comportamento 

(interesse restrito e movimentos repetitivos). Não há só um, mas muitos subtipos do 

transtorno. Tão abrangente que se usa o termo “espectro”, pelos vários níveis de 

comprometimento — há desde pessoas com outras doenças e condições associadas 

(comorbidades), como deficiência intelectual e epilepsia, até pessoas independentes, com 

vida comum, algumas nem sabem que são autistas, pois jamais tiveram diagnóstico. 

 

CARACTERÍSTICAS DO AUTISMO 

Muitos sintomas de autismo aparecem a partir de um ano e meio de idade, ou até 

mesmo antes em casos graves. É de grande importância  se iniciar o tratamento o quanto 

antes, porém existe um grande dificuldade em se ter um diagnóstico precoce pois se faz 

necessário o acompanhamento de uma equipe multidisciplinar que chegue ao diagnóstico 

e assim possa começar o tratamento, pois  o quanto antes tenham início  as intervenções, 

maiores são as possibilidade de melhorar a qualidade de vida da pessoa autista. 

Atualmente o tratamento psicológico com maiores evidências de eficácia, segundo a 

Associação Americana de Psiquiatria, é a terapia de intervenção comportamental, 

aplicada por psicólogos. A mais usada delas é o ABA (sigla em inglês para Applied 

Behavior Analysis — em português, Análise Aplicada do Comportamento). O tratamento 

para autismo é específico para cada pessoa e interdisciplinar, ou seja, além da psicologia, 

pacientes podem se beneficiar com intervenções de fonoaudiologia, terapia ocupacional, 

entre outros profissionais, de acordo com a necessidade de cada autista.  

 

QUAIS SÃO OS SINAIS DE AUTISMO? 

• Não manter contato visual por mais de 2 segundos; 

• Não atender quando chamado pelo nome; 

• Isolar-se ou não se interessar por outras crianças; 

• Alinhar objetos; 

https://www.psychiatry.org/patients-families/autism/what-is-autism-spectrum-disorder
https://www.cdc.gov/ncbddd/autism/treatment.html


 

445 

 

• Ser muito preso a rotina; 

• Não brincar com brinquedos de forma convencional; 

• Fazer movimentos repetitivos sem função aparente; 

• Não falar ou não fazer gestos para mostrar algo; 

• Repetir frases ou palavras em momentos inadequados, sem a devida função 

(ecolalia); 

• Não compartilhar seus interesses e atenção, apontando para algo ou não olhar 

quando apontamos algo; 

• Girar objetos sem uma função aparente; 

• Interesse restrito ou hiperfoco; 

• Não imitar; 

• Não brincar de faz-de-conta. 

Segundo Bosa (2002), após o diagnóstico do transtorno do espectro autista é 

necessário que o processo de tratamento seja logo inserido no cotidiano da criança, 

considerando as características individuais de cada sujeito bem como suas necessidades 

especificas. 

De acordo com a Classificação Internacional de Doença (CID), o autismo é um 

transtorno global do desenvolvimento (TGD) e Transtorno Invasivo do Desenvolvimento 

(TID). Acompanha várias manifestações comuns do transtorno como: birra ou auto 

agressividade, fobias, perturbação do sono ou alimentação. Apresentando-se em estado puro 

ou associado a outras patologias. 

 

O AUTISTA NO CONTEXTO ESCOLAR  

A criança autista encontra muitas dificuldades para se adaptar aos espaços um 

deles é o espaço educacional, muitos das suas dificuldades está na interação social, em 

interagir com os colegas e com o próprio professor, muitas vezes por não ter um 

linguagem clara, por preferir objetos a pessoas, não compartilhar objetos, preferir brincar 

sozinha.  
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Diante das situações apresentadas encontramos bastante dificuldade para a 

inclusão desse aluno no ambiente escolar. Em se tratando inclusão temos como grande 

marco para as políticas públicas de inclusão no nosso país a Declaração de Salamanca, 

documento elaborado após encontro ocorrido na Espanha, que influenciou substancialmente 

as políticas públicas brasileiras em prol das pessoas com necessidades educacionais especiais. 

Segundo Carvalho (1997) o documento de Salamanca reforçou os princípios 

mundiais acerca da educação inclusiva: 

 [...] todas as escolas deveriam acomodar todas as crianças 

independentemente de suas condições físicas, intelectuais, sociais, 

emocionais, linguísticas ou outras. Deveriam inclui crianças deficientes 

e superdotadas [...] Crianças pertencentes a minorias linguísticas, etnias 

ou culturais [...] No contexto destas linhas de ação o termo 

‘necessidades educacionais especiais’ refere-se a todas aquelas crianças 

ou jovens cujas necessidades se originam em função dificuldades de 

aprendizagem [...] As escolas têm que encontrar a maneira de educar 

com êxito todas as crianças inclusive as que têm deficiências graves 

(CARVALHO, 1997, p. 56).  

Em se tratando de Brasil Lei de Diretrizes Bases da Educação Nacional – Lei 

9.394/96 - prevê a inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais em salas 

regulares de ensino, de acordo com o princípio da igualdade de direitos para todos, 

inclusive à educação. 

A proposta da educação inclusiva supõe que todos os alunos devem ter a 

possibilidade de integrar-se ao ensino regular, mesmo aqueles com deficiências 

sensoriais, mentais, cognitivas ou que apresentem transtornos severos de comportamento, 

preferencialmente sem defasagem idade e série. A escola, segundo a proposta, deverá se 

adaptar para atender às necessidades desses alunos inseridos em classe regulares.  

Trabalhar com criança autista apesar dos desafios, principalmente com a 

dificuldade de expressão desses sujeitos. Cremos que acreditar no potencial do autista é 

essencial para trabalho inclusivo. 

Segundo Ferreira e França (2017) visto que, são vários os tipos de autismo, suas 

particularidades podem variar e por conseguinte o processo de aprendizagem, então há a 

necessidade de adequação da prática pedagógica para esta criança. Como menciona 

Santos (2008), os autistas de Nível I, por exemplo, falam impecavelmente, até sem erros; 

mas sentem a dificuldade em utilizar a linguagem para se relacionar socialmente, os 
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empecilhos para a comunicação são falta de ânimo para se relacionar com o meio e o foco 

de interesse limitado.  

Atualmente no Brasil se utiliza três métodos de ensino, com o objetivo de atender 

as necessidades do autista.  

O ABA, análise aplicada do comportamento, são ensinadas competências 

relacionadas ao desenvolvimento, como: cognição, socialização, linguagem e habilidade 

motora. De acordo com Melo (2001, p. 21), “esse método é muito criticado, por tornar as 

crianças robôs, o que de certa forma é correto, pois a ideia é intervir o máximo possível, 

para tornar o funcional o desenvolvimento da mesma.” A esse método está atrelado o 

PECS, uso funcional de figuras de comunicação, é simples e de baixo custo, em que 

através de cartões ajuda a desenvolver a linguagem verbal da criança, e por fim o  método 

TEACCH, forma de avaliação qualificado como um programa de aprendizagem 

individual. Segundo Cornelsen (2007), este é um grande aliado do professor que busca 

ação positiva no processo de aprendizagem do aluno autista, trabalha com o autista e 

todos que o envolve. Afirmam Gomes e Silva:  

Neste método a programação individual de cada aluno é uma das 

ferramentas essenciais, pois possibilita o entendimento do que está 

ocorrendo, propicia confiança e segurança. As dificuldades de 

generalização indicam a necessidade de rotina clara e previsível. Indica 

visualmente ao estudante quais tarefas serão realizadas, além de 

instrumento de apoio para ensinar o que vem antes, o que acontece 

depois, proporcionando o planejamento de ações e seu encadeamento 

numa sequência de trabalhos (GOMES; SILVA, 2007, p. 3). 

O que é de grande valia para o atendimento desse aluno que tanto presa por uma 

rotina e resiste a falta dela. Nesse sentido é necessário que o professor esteja preparado para 

receber esse aluno, tenha bastante calma e busque compreender o aluno autista, para que ele 

consiga assimilar e tenha uma aprendizagem significativa; o autista pode mostrar-se distante, não 

atender a chamado e até mesmo ter grande atraso para aprender determinada explicação. Ela 

necessita de muita motivação e cuidado para desenvolver sua intelectualidade.  

A criança autista, não explora o brinquedo como deveria, ela simplesmente se 

interessa por um único movimento, podendo ficar horas  rodando a roda de um carrinho, 

por exemplo,  o professor precisa estar atento e planejar suas aulas de acordo com todas 

essas necessidades, para que a criança não se sinta excluída entre seus colegas que por 

sua vez, precisa ter conhecimento  das dificuldades que a criança tem, ou seja, será um 
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trabalho de toda a comunidade escolar, para que essa criança não seja rotulada e 

estabelecendo metas, partindo sempre do que ela é capaz de fazer e aprender.  

O  professor precisa sempre buscar e manter contato com o aluno, estimulando a 

comunicação e a inclusão com todas as crianças do ambiente, propondo atividades 

inclusivas e participar ativamente com eles em todas as atividades propostas, com isso o 

aluno se sentirá seguro e propício a tudo que lhe for oferecido e ensinado, mesmo com a 

dificuldade que lhe acomete a participação do professor será satisfatória, não só para a 

criança com autismo, mas também para todas da sala de aula, partindo desse pressuposto. 

Wendel (2013). 

 

O PAPEL DO PROFESSOR 

Com tudo a contribuição do professor, junto às atividades propostas enriquece e 

levanta a autoestima da criança contribuindo assim para o seu aprendizado mediando e 

participando das brincadeiras entre o grupo, dialogando em uma linguagem clara e 

objetiva, utilizando sempre todos os recursos disponíveis para ensinar com qualidade e 

sabedoria, afinal um bom professor tem que ser pesquisador, facilitando a aprendizagem 

da criança, inclusive do autista, adentrar no mundo autista para entender, aprender e 

compreender como esta criança aprende.  

É perceptível que para muitas destas crianças o estímulo auditivo, visual ou tátil 

pode reforçar seu desenvolvimento, conter seu comportamento e prender sua atenção 

durante as atividades. Sendo fundamental ter recursos e materiais adequados, facilitando 

a aprendizagem e motivando sua atenção na realização das atividades propostas.  

É necessidade compreender as particularidades do aluno autista e incentivar suas 

aptidões e sensações e que devem ser entendidas, apreciadas e estimuladas. Temos uma 

visão errônea acerca do autismo como algo fora da nossa realidade e este sujeito acaba 

por ser sentenciado ao isolamento em instituições especializadas.  

No decorrer dos anos a inclusão vem se modificando, mas é notável que ainda se 

tem muito a ser feito para que se reflita no cotidiano escolar. A escola deve ter o 

compromisso de promover um ambiente oportuno para o desenvolvimento da 

socialização deste aluno, visto que a estrutura educacional será o primeiro ambiente que 
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a criança autista estará participando e interagindo, além do ambiente familiar que ela já 

convive.  

É indispensável uma instrução adequada para os educadores para lidar e atender 

às necessidades educacionais do aluno autista. Já o educador deve estar constantemente 

disposto a buscar novos meios, conteúdos e metodologias para orientar de forma clara a 

criança.  

Acreditamos que, seria de grande relevância, um estudo com os responsáveis por 

essas criança, pois seriam capazes de  fornecer informações essenciais sobre o aluno: do 

que mais gosta de fazer, do que menos gosta, ou seja, os costumes diários, e  detalhes de 

sua rotina  

Bosa (2002) caracteriza o autismo como uma síndrome que desafia cada vez mais 

nosso conhecimento, pois ela nos dá acesso para compreendermos a nós mesmos e nosso 

desenvolvimento.  

Para que a inclusão de fato aconteça, é essencial que haja aprendizagem, e isso 

traz o dever de analisar os nossos princípios sobre currículo e projetos educacionais. Este 

não pode se abreviar às experiências acadêmicas, mas se estender para todas as 

experiências que beneficiem o desenvolvimento dos alunos autistas.  

É indispensável que para a conquista do processo de inclusão de qualidade, 

alguma revisão no sistema educacional se faz fundamental e essas modificações teriam 

que iniciar pelas transformações estruturais (construção) e terminar nas práticas. Como: 

adequações curriculares, metodológicas e dos recursos tecnológicos, a racionalização do 

proposito do ensino e especialmente a instrução dos professores e mediadores, já que para 

proceder com alunos autistas é fundamental receber um treinamento primeiro sobre as 

particularidades da síndrome e dos projetos educacionais atuais para essa criança.  

Como profissionais dedicados devemos intermediar o contato das crianças com 

aluno autista com as diversas atividades e situações comuns no ambiente escolar, para 

que ocorra um processo de socialização, coordenar e estimular, por meio de falas e ações 

conjuntas, para esse aluno sentir interessado a realizar um com o outro em grupo: 

escrever, desenhar, fazer a fila, lanchar, brincar, ler um livro, etc., inserindo na realidade 

escolar. 
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Para certas escolas, o ato de atender o aluno com autismo e integrá-lo à sua 

instituição representa uma maneira de inclusão, quando a realidade não é assim.  

Inclusão vai além de uma simples integração. Sugere uma mudança por completa 

na escola a fim de que o aluno com necessidades educacionais especiais possa ter 

condições de acesso e permanência num ambiente que respeite suas peculiaridades e 

favoreça seus processos de ensino e aprendizagem.  

Emerge então, a necessidade de profissionais capazes e especializados para 

conduzirem os alunos com adversidades ou necessidades educacionais especiais. De que 

maneira estão sendo capacitados esses profissionais? De que forma os processos 

educacionais se organizam fim de que se faça executar a realidade de direito essa atual 

legislação?  

Essas são algumas interrogações a serem pensadas e analisadas, a começar pelas 

leis com finalidade de afirmar um atendimento pedagógico oportuno aos alunos com 

autismo. As atividades pedagógicas nos expressam que é essencial constatar os avanços 

ou retrocessos que o aluno alcançou na aprendizagem; com intenção de que sejam feitas 

as devidas intervenções respeitando às necessidades de cada aluno.  

Assim, é primordial que a equipe pedagógica execute uma estratégia individual 

de educação com especificações traçadas das verdadeiras situações e as capacidades que 

este aluno tem e as que se pretende obter.  

Esta análise nos sinaliza que a inclusão ainda com seus obstáculos encontrados, é 

possível, e é significativa no desenvolvimento e construção de uma vida melhor e mais 

digna para os alunos com autismo bem como para todos os indivíduos que de alguma 

forma convivam diretamente ou indiretamente com esse aluno. 

Compreendemos que a inclusão é um movimento a ser potencializado neste novo 

século. Mas para que aconteça é preciso compromisso com o ensino por parte do poder 

público. As escolas inclusivas, além de minimizarem as desigualdades, podem assegurar 

uma sociedade com práticas de respeito e solidariedade.  
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RESUMO: 

A excepcionalidade da pandemia de Covid-19, no ano de 2020, mobilizou diversos 

setores da sociedade em busca de uma vacina.  Esse movimento trouxe à tona debates 

sobre a Natureza da Ciência (NdC), as políticas públicas de saúde e a transferência de 

tecnologia. Visando deflagrar esses debates à luz do Ensino de Ciências, este trabalho 

propõe um conjunto de atividades estruturado a partir de referenciais teóricos do 

letramento e alfabetização científicos. Devido à pluralidade de definições e práticas que 

permeiam esses conceitos, procuramos, inicialmente, estabelecer um diálogo entre os 

estudos da língua e as concepções de alfabetização científica ou letramento científico 

cunhadas a partir das investigações no Ensino de Ciências. A partir de eixos estruturantes 

do letramento científico, construímos um conjunto de atividades permeando a situação 

pandêmica contemporânea.  

PALAVRAS-CHAVE: Letramento científico. Alfabetização científica. Natureza da 

Ciência. Vacina. 

 

 

INTRODUÇÃO 

  A pandemia de COVID-19 afetou o mundo por completo, em diferentes 

dimensões inclusive com as restrições de saúde pública relativas ao direito de ir e vir das 

pessoas. No cenário atual, após 12 meses do início da propagação desse vírus, há estudos 

sobre suas características, questões de contágio e formas de prevenção. Em diferentes 

partes do mundo, as vacinas estão em fase de desenvolvimento a fim de imunizar a 

população global. 
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ensino de Química e a formação de professores. Desde 2015, é professor do Ensino Médio, Fundamental e Técnico. 
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ygb00@icloud.com 
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currículo. Lattes: http://lattes.cnpq.br/8634125106707602 . E-mail: kelprofbio@gmail.com 
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 A produção de uma vacina vai além de práticas em laboratório, realizadas por 

cientistas, e abarca questões econômicas, políticas, científicas e sociais. Esses aspectos 

podem não ser tão facilmente observados por parte da grande população. Questões 

econômicas relacionadas com a vacina, perpassam pelo capital que um país 

desenvolvedor ou uma empresa farmacêutica multinacional da vacina irão angariar. As 

questões políticas tangem, de certa forma, a hegemonia e uma possível supremacia que o 

país produtor da vacina poderá possuir em um futuro próximo. Coadunando a todas essas 

perspectivas, há as questões científicas relativas à eficácia da vacina. O ensino de 

ciências, nesse contexto, poderá se vincular à essa temática, tendo em vista, seu potencial 

para promover a alfabetização e o letramento científico.  

As práticas e os conceitos que envolvem o letramento e a alfabetização são um 

campo profícuo de estudos nas áreas da Educação. Esses termos, apropriados para além 

da área dos estudos da Língua, podem ser observados nas investigações do Ensino de 

Ciências, sendo citado como Enculturação, Alfabetização ou Letramento Científico 

(SENA; AMORIM, 2019). Para isso, apresentaremos uma relação entre alguns 

constructos teóricos que possibilitam delinear os conceitos de letramento e alfabetização, 

assim como suas aproximações e repercussões no cotidiano escolar. Essas repercussões 

serão propostas a partir de nosso percurso profissional, como professores de Ciências em 

escolas de ensino fundamental e médio, numa tentativa de transpor a discussão do campo 

teórico para a prática docente.  

É importante destacar o fato de termos entrado em contato com esses termos 

somente após nossa inserção no Mestrado Profissional em Educação e Docência da 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). A percepção da relevância de se ampliar 

as discussões para além da universidade, somada ao atual contexto pandêmico de escrita 

do presente texto, gerou em nós uma inquietação. Por isso, pretende-se com este estudo 

realizar uma breve abordagem dos aspectos teóricos da alfabetização e do letramento, 

vinculando-os à prática, por meio da proposição de uma atividade sobre pandemia. 

 

CONSTRUCTO TEÓRICO 

A priori, apresentaremos os conceitos que envolvem os termos “letramento” e 

“alfabetização” pela perspectiva de algumas investigações de autores como Marinho 
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(2010), Soares (1985; 2009) e Dunker (2020). Logo após, refletiremos sobre as definições 

do letramento e da alfabetização científicos trazidas por pesquisadores da área do Ensino 

de Ciências e Educação Científica (SASSERON; CARVALHO, 2011; AULER; 

DELIZOICOV, 2001; CHASSOT, 2018). A partir desse diálogo, selecionaremos alguns 

eixos estruturantes que, conectados às nossas experiências como professores de ciências 

e às discussões contemporâneas da pandemia, darão origem a algumas propostas de 

atividades com potencial para sugerir práticas e possibilitar reflexões em docentes e 

estudantes. 

 

BREVE PANORAMA DO LETRAMENTO E ALFABETIZAÇÃO NA 

PERSPECTIVA DOS ESTUDOS DA LINGUAGEM 

Os significados de letramento possuem diversas acepções e, nos estudos da língua, 

eles estão associados à alfabetização e às suas implicações sociais. Marildes Marinho 

(2010) discute que além dos termos serem superpostos e confundidos, não há definições 

acabadas. Essa incompletude se deve a diversos fatores, tais como as práticas de 

letramento dentro e fora da sala de aula, as constantes pesquisas da área de Linguística e 

a dificuldade na elaboração de critérios para se definir o letramento de um indivíduo. O 

cerne dessa pluralidade semântica justifica-se também pela proveniência dos termos 

“alfabetização” e “letramento” a partir da tradução do conceito literacy, presente nos 

estudos em língua inglesa. 

Em suas investigações, Marildes Marinho ao observar essa diversidade do 

conceito de letramento destaca que, “embora a palavra litteracy venha de fora, as 

concepções de letramento, de alfabetização e de cultura escrita são específicas e 

diferentes em relação aos países de onde importamos a palavra” (MARINHO, 2010, 

p.70). O letramento utilizado nos estudos da língua foi importado dos New Literacy 

Studies (NLS), um conjunto de pesquisas em língua inglesa. Nessa língua, litteracy teria 

se consolidado em uma “perspectiva etnográfica do letramento e da alfabetização” 

(MARINHO, 2010, p. 72), diferenciando-se da cultura escrita – ou writting. Desta forma, 

a autora relativiza o letramento e a cultura escrita nos estudos brasileiros, discriminando-

os. Segundo a autora, o letramento seria “uma categoria teórica, abstrata que remeteria a 

todos os possíveis aspectos de envolvimento social e individual com práticas de leitura e 
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de escrita, cujos textos são produzidos numa língua escrita, cujo sistema é o alfabético” 

(MARINHO, 2010, p. 75). A cultura escrita poderia ser definida, também segundo 

Marinho, como “um conceito mais amplo: envolveria as práticas do escrito que não são 

exclusivamente dependentes da língua escrita baseada no sistema alfabético” (Ibidem, p. 

75). 

A alfabetização seria, nesse sentido, uma parte de um processo maior que é a 

cultura científica. Segundo Dunker (2020, p. 206), a alfabetização pode ser entendida 

como o “processo de aquisição do código escrito, das habilidades de leitura e escrita”, em 

um fenômeno de conformação do sujeito a um código cifrado em letras que, por sua vez, 

correspondem aos fonemas. Assim, a aquisição desse código seria um processo único na 

vida de um indivíduo, que ocorre na representação dos fonemas em grafemas e no 

entendimento de sua relação (SOARES, 1985). Um indivíduo alfabetizado seria, 

portanto, aquele que possui a habilidade de ler e escrever um texto escrito (SOARES, 

2009). Assim, é possível notar que enquanto a alfabetização encontra um caminho de 

significados mais consolidados, o mesmo não é observado para o letramento e suas 

múltiplas práticas e eventos. Detalharemos melhor sobre essa discussão nos parágrafos 

seguintes. 

Na busca por uma definição, por algum tempo, o termo letramento foi tido pelos 

especialistas e avaliadores da área da Educação, como a habilidade com a qual as pessoas 

usam os textos escritos em diferentes contextos. Contudo, esse termo limita o estudo de 

algumas formas de comunicação, como aquela que acontece em sociedades que não 

possuem a linguagem escrita como principal constructo simbólico. O letramento pode ser 

entendido a partir de perspectivas mais amplas, como uma prática social, que ocorre 

dentro e fora da escola envolvendo os textos escritos e formas de comunicação 

mutimodais. Nesse sentido, as atuais investigações da área abrangem mais que apenas um 

contexto de capacitação cognitiva do sujeito na língua escrita, mas as relações construídas 

pela linguagem escrita e falada em espaços culturais na interação entre indivíduos 

históricos, propondo, assim, o letramento a partir de um modelo ideológico envolvendo 

suas práticas (STREET, 2014). 

É importante ressaltar que um indivíduo considerado alfabetizado pode não ser 

letrado em determinados contextos e práticas sociais. Por exemplo, um aluno que 
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consegue relacionar os símbolos alfabéticos em diversos textos – alfabetizado – pode não 

conseguir fazer uma apresentação oral ou apenas ler um trecho escrito em voz alta. 

Tomando a exposição oral como um gênero textual (DOLZ et al., 2004), esse aluno pode 

ser considerado iletrado quando se trata dos gêneros orais. Desta forma, um indivíduo 

letrado relaciona o uso dos textos escritos e da leitura a partir das demandas em nosso 

cotidiano e em diferentes contextos. 

Aprofundando mais sobre o tema, Magda Soares (2009) toma o conceito de 

letramento como fenômeno multifacetado e extremamente complexo, sendo influenciado 

pelo momento histórico, cultural e social. A autora propõe que, apesar das dicotomias 

entre as definições do termo, há duas dimensões principais do letramento: a dimensão 

individual e a dimensão social. Enquanto a dimensão individual do letramento baseia-se 

no desenvolvimento e na variedade de habilidades de escrita e leitura pessoais, a 

dimensão social considera o contexto no qual essas habilidades se relacionam com “as 

necessidades, valores e práticas sociais” (SOARES, 2009, p. 72). 

O ensino de ciências, ao adotar as construções científicas como estruturas de 

linguagem, propõe a utilização dos termos “alfabetização científica” e “letramento 

científico”. Esses termos foram forjados em um momento em que o ensino de Ciências 

era mais voltado para a formação de futuros cientistas, mas no decorrer do tempo foram 

inclusas outras habilidades no sentido de conquista da cidadania (SASSERON; 

CARVALHO, 2011). Considerada, por diversos autores (AULER; DELIZOICOV, 2001; 

CHASSOT, 2018; SASSERON; CARVALHO, 2011) como uma linguagem, a Ciência e 

seu ensino no ambiente escolar enfrentam algumas questões, assim como a alfabetização 

e o letramento.  Veremos a seguir, como essa “importação” de termos da área dos estudos 

da língua, e a criação de um neologismo (MARINHO, 2010) na área de ensino de 

Ciências, impactou o campo de pesquisa do ensino. 

 

ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO CIENTÍFICO 

A relação entre as Ciências, a alfabetização e o letramento ocorreu a partir da 

apropriação desses termos pela área do Ensino. A proposta inicial dessa relação seria 

formar cientistas e compelir os jovens à carreira científica, em um contexto de Guerra 

Fria, para auxiliarem no desenvolvimento econômico e na inovação tecnológica 
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(ARAÚJO; CALUZI; CALDEIRA, 2006). Contudo, no início na década de 1990, os 

pesquisadores e os docentes da área do Ensino de Ciências propõem uma mudança na 

perspectiva da Alfabetização Científica (OLIVEIRA, 2013), incluindo a formação de 

cidadãos com atuação em sociedade, entendendo a Ciência como uma cultura – conjunto 

de hábitos, linguagens, comunidades etc. 

Além da formação cidadã, existem algumas semelhanças metodológicas nos 

estudos dessa área, como a inclusão da natureza da Ciência nas abordagens de ensino, a 

compreensão de conceitos científicos pelos estudantes e o entendimento das relações 

entre a Ciência, sociedade, tecnologia e ambiente. Entretanto, há diferentes termos 

empregados como “Letramento científico” (MAMEDE; ZIMMERMANN, 2007; 

SANTOS; MORTIMER, 2001), “Alfabetização científica” (BRANDI; GURGEL, 2002; 

AULER; DELIZOICOV, 2001; LORENZETTI; DELIZOICOV, 2001; CHASSOT, 

2018) e “Enculturação científica (CARVALHO; TINOCO, 2006; MORTIMER; 

MACHADO, 1996). 

As múltiplas facetas desses termos são observadas em decorrência, segundo 

Cunha (2017), da tradução do termo original do inglês – scientific literacy -, assim como 

ocorrido nos estudos da linguagem discutidos anteriormente. A grande maioria dos 

trabalhos contem a tradução “alfabetização científica”, tendo alguns tomando a 

concepção de “letramento científico”. Enquanto nas pesquisas em linguagem, há uma 

maior delimitação da utilização dos termos, no Ensino de Ciências ocorreu uma 

sobreposição de significados (VITOR; SILVA, 2017). Por exemplo, para Krasilchik e 

Marandino (2004), o “letramento científico” envolve conhecer as práticas sociais da 

Ciência, assim como para Chassot (2018). 

Segundo Chassot (2018), o termo em inglês literacy seria mais adequado à 

construção do conceito e considera a inadequação do termo “alfabetização” em 

“alfabetização científica”. Contudo, apesar de suas críticas, em seus trabalhos, não são 

observados os termos “letramento científico” ou “enculturação científica” (CUNHA, 

2017, p. 176).  

 Chassot, considerando os trabalhos de Soares (2009) e Kleiman (1995), entende 

a Ciência como “uma linguagem para facilitar nossa leitura do mundo” (CHASSOT, 

2018, p. 83), sendo ela uma construção humana instável e, por isso, em constante 
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mudança. Em seus prolíficos estudos sobre o tema, Chassot (2018, p. 84) entende a 

alfabetização científica como “o conjunto de conhecimentos que facilitariam aos homens 

e mulheres fazerem uma leitura do mundo onde vivem”, ensinando Ciências para o 

alcance da cidadania dentro de uma concepção que destaque o seu papel social, política, 

filosófica, histórica, econômica e religiosa. Em sala de aula, segundo o pesquisador, a 

linguagem é um instrumento de politização e destaca o papel dos alunos e professores na 

construção dessa linguagem quando relata que é necessário “não por um modismo, mas 

por uma convicção, aderirmos a posturas que não tenham marcas de discriminação ou de 

dominação” (CHASSOT, 2018, p. 147). 

As autoras Lúcia Helena Sasseron e Anna Maria Pessoa de Carvalho corroboram 

com as discussões do pesquisador Attico Chassot e consideram a alfabetização científica: 

um ensino que permita aos alunos interagir com uma nova cultura, com 

uma nova forma de ver o mundo e seus acontecimentos, podendo 

modificá-los e a si próprio através da prática consciente propiciada por 

sua inserção cerceada de saberes de noções e conhecimentos científicos, 

bem como das habilidades associadas ao fazer científico (SASSERON; 

CARVALHO, 2011, p. 61). 

Segundo o trecho acima, podemos perceber o diálogo entre o entendimento da 

Ciência como linguagem e também como cultura. Nessa concepção, as noções, ideias e 

conhecimentos científicos seriam como as culturas religiosa, social e histórica às quais o 

aluno integra, cabendo ao ensino capacitá-lo para participar das discussões da Ciência, 

“obtendo informações e fazendo-se comunicar” (SASSERON; CARVALHO, 2011. p. 

60).  

Alguns autores, tais como Lederman e Lederman (2011), definem letramento 

científico como uma habilidade individual que torna o indivíduo capaz de tomar decisões 

baseadas na ciência, nos problemas pessoais e sociais. Para que o indivíduo consiga tomar 

suas decisões propõem que assuntos como conteúdo científico, Natureza da Ciência e 

investigação científica estejam presentes no currículo. De modo geral, letrar 

cientificamente os estudantes pode ter implicações diretas na sociedade, desenvolvendo 

seu pensamento crítico e capacitando-os para construírem articulações entre justificativas 

pessoais e embasamentos científicos.  

Propomos um exercício mental: um cidadão pretende comprar um protetor solar, 

para minimizar os possíveis efeitos dos raios solares em sua pele. Esse indivíduo, caso 
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fosse letrado cientificamente, poderia ser capaz de escolher seu produto pautado em 

diferentes atitudes e juízos de valores, como a análise do rótulo do produto, identificando 

e pesquisando se aquelas “promessas” são possíveis de serem cumpridas. Ele também 

pode fazer sua escolha por uma marca famosa, sem fazer a leitura do rótulo, entretanto 

essa escolha será pautada e fundamentada por seus gostos pessoais, sem considerar, por 

exemplo, se o processo de produção daquele protetor solar causou malefícios ao 

ambiente. Destarte, um cidadão letrado cientificamente deve ser capaz de fazer escolhas 

ancoradas na ciência.  

Em suma, o letramento pode ser considerado como uma manifestação dos 

conhecimentos científicos na prática social do indivíduo, enquanto a alfabetização remete 

ao domínio da linguagem científica e suas representações (SANTOS, 2007). Apesar de 

compreendermos as delimitações desses termos dentro dos estudos da área, neste 

trabalho, optamos por considerar os termos sinônimos (TEIXEIRA, 2013), entendendo 

que sua principal função é a formação de cidadãos em ciência e tecnologia como uma 

necessidade do mundo contemporâneo (SANTOS; SCHNETZLER, 1997).  

Ao realizar uma revisão bibliográfica dos estudos dessa área Sasseron e Carvalho 

(2011) encontraram algumas convergências das produções da área de Educação e Ensino 

de Ciências e propuseram três eixos estruturantes da alfabetização científica. O diagrama 

a seguir (Figura 1) procura explicitar esses eixos, aqui apresentados em quatro, pois um 

deles foi dividido em dois devido a sua amplitude temática.  

Figura 1: Eixos estruturantes da alfabetização científica adaptados de Sasseron e Carvalho (2011).  
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Fonte: Adaptação esquemática realizada pelos autores. 

 

Nós, os autores deste estudo, após algum tempo como professores de Ciências, 

entramos em contato com esses termos somente a partir de nossa formação no curso do 

Mestrado Profissional em Educação e Docência da Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG). Um ponto importante a se destacar está relacionado a uma possível lacuna 

durante o processo de formação inicial dos professores, pois os termos e conceitos que 

envolvem a alfabetização e o letramento científicos não deveriam ser desenvolvidos 

durante a formação inicial dos professores? De toda forma, o objetivo central deste 

trabalho, não se destina a responder essa pergunta e sim, propor ações para tentar transpor 

esses conceitos, para além da universidade, buscando uma proposta prática para o ensino 

de Ciências a partir de nossas experiências e estudos.  

 

PROPOSTAS DE ENSINO PAUTADA NO LETRAMENTO CIENTÍFICO 

Nesta sessão, apresentaremos atividades que podem ser realizadas separadas ou 

em conjunto, com potencial para alfabetizar e letrar cientificamente os estudantes, 

tomando como referência as discussões contemporâneas da pandemia e os eixos 

estruturantes da alfabetização científica sugeridos por Sasseron e Carvalho (2011) (Figura 

1). 

Atividade 1- Inicialmente, o(a) educador(a) pode propor um fórum online, em 

diferentes plataformas, como o Google forums, formato “pergunta” das atividades do 

Google sala de aula, entre outros. A discussão versará em torno das seguintes perguntas: 

você está disposto a se imunizar com a primeira vacina que for comercializada? Sob quais 

aspectos você irá ancorar a sua tomada de decisão? Você usa/ usou o conhecimento 

científico para fazer sua escolha? Ao longo do fórum o professor poderá interagir, por 

meio de comentários que fomentem a discussão. Além disso, nas orientações iniciais 

sobre a atividade ele deixará explícita a importância de se interagir com os comentários 

dos colegas tanto, para corroborar com seus argumentos, quanto para demonstrar opiniões 

contrárias a eles. Esse fórum tem como pretensão introduzir a temática e proporcionar ao 

professor uma percepção relativa aos pontos que ele precisará ampliar, aprofundar, ou 

mesmo, sintetizar e retomar em futuras atividades. 
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 Atividade 2- Sugere-se que os estudantes elaborem infográficos ou mapas 

mentais sobre as etapas de produção da vacina e do soro, diferenciando-os por meio de 

seus processos produtivos, de suas funcionalidades e de seu mecanismo de ação no corpo 

humano. Se achar conveniente poderá elaborar um infográfico para cada produto. O 

educador pode indicar a opção de uso de um mural virtual, como por exemplo, o site Pad 

Let, nele os estudantes encontrarão muitos recursos para a criação de infográficos. Nessa 

atividade, almeja-se que os estudantes entrem em contato com os conceitos científicos, 

com aspectos da Natureza da Ciência (NdC) vinculados à produção da vacina. Assim 

como, estimular nos alunos, habilidades de síntese a partir da linguagem verbal e não 

verbal para uma divulgação científica, tendo em vista uma possível publicação em redes 

sociais.  

Atividade 3- O professor poderá escolher um grupo de alunos voluntários por 

turma para pesquisar, gravar e compartilhar um áudio ou vídeo fazendo um relato 

histórico que envolve as vacinas e explicando qual a relação entre as vacas e as vacinas127, 

para qual doença foi desenvolvida a primeira vacina, quais os cientistas contribuíram para 

esse desenvolvimento inicial da vacina. Intenta-se com essa atividade oportunizar um 

olhar para a Ciência como uma construção histórica, pautada pelo seu contexto temporal, 

feita por pessoas e influenciada pelo ambiente em que é produzida.  

Atividade 4- Escolha alguns estudantes para a elaboração de perguntas com o 

propósito de entrevistar o professor de história sobre a Revolta da Vacina (1904), a qual, 

poderá acontecer em formato de chamada de vídeo com convite extensivo aos demais 

estudantes e professores da turma. Um outro grupo de estudantes poderá pesquisar 

imagens da “revolta da vacina” divulgadas na imprensa da época, as quais serão 

projetadas e comentadas durante a entrevista. Também nessa oportunidade o professor de 

ciências poderá comentar sobre as grandes contribuições advindas do trabalho de 

personalidades importantes, tais como o mineiro Vital Brasil. Essa atividade pretende 

 
127 Existia no século XVI um mito rural na Inglaterra, pois, as pessoas observavam que as ordenhadeiras que entravam 

em contato com as pústulas presentes no úbere das vacas pegavam a varíola bovina e não desenvolviam a varíola 

humana na época das epidemias. Nesse período começaram a aparecer procedimentos rudimentares de inoculação, 
tanto de substâncias advindas das pústulas das vacas como entre pessoas. Mary Wortley Montagu (1689-1762), uma 

escritora inglesa, foi precursora do método de inoculação na Inglaterra e seus esforços para a difusão deste método 

foram muito importantes para o desenvolvimento, mais tarde, da vacina. Jenner em 1794 desenvolveu estudos 

sistemáticos e publicou as primeiras observações e resultados em 1798, e já nomeou o material oriundo das vacas como 
variolae vaccinae, do latim, vacca, do qual derivou a palavra “vacina” (DURÃES, et al. 2019).    
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oportunizar um olhar para a Ciência como uma construção histórica, presente em um 

determinado espaço geográfico e temporal abordando o contexto brasileiro da época, 

influenciado também pela imprensa.  

Atividade 5- Proponha aos estudantes que façam uma pesquisa sobre o custo de 

uma vacina. Ampliando-a com as seguintes provocações: como funcionam os contratos 

de transferência de tecnologia? Quem vai arcar com os custos da vacina contra a COVID-

19? Quais as instituições brasileiras estão envolvidas nos processos de sua produção?  A 

população mais pobre terá acesso à mesma vacina que a população mais rica? O professor 

pode, ainda, sugerir visitas aos sites de instituições, tais como Fiocruz, Instituto Butantan 

e Ministério da Saúde. Essa atividade pretende que os alunos façam relações entre as 

questões sociais, políticas, econômicas e científicas que se relacionam à produção, ao 

acesso e à distribuição da vacina.  

A seguir apresentaremos o quadro 1, com uma síntese das atividades que foram 

propostas pelos autores, relacionando-as com os respectivos eixos de alfabetização e 

letramento apresentados neste texto. 

Quadro 1: Síntese das atividades e seus respectivos eixos estruturantes da alfabetização. 

Atividades Eixo de Letramento e Alfabetização 
científica  

1- Fórum online.  Discussão em torno de perguntas 

sociocientíficas. 

 
Reconhecer a relação existente entre 

Ciência, tecnologia, sociedade e ambiente. 
 

2- Elaboração de infográficos relacionados às vacinas e ao 

soro. 

 
Compreender termos, conhecimentos e 

conceitos científicos. 
Entender a natureza da Ciência. 

3- Pesquisa que envolve o contexto histórico das vacinas. 

Reconhecer a relação existente entre 
Ciência, tecnologia, sociedade e ambiente. 

Associar fatores éticos e políticos à prática 
científica. 

4- História sobre a revolta da vacina, levando em 

consideração o contexto nacional. 

 
Associar fatores éticos e políticos à prática 
científica. 
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5- Pesquisa sobre o custo de uma vacina envolvendo 

relações entre as questões sociais, políticas, econômicas e 

científica 

 

Reconhecer a relação existente entre 
Ciência, tecnologia, sociedade e ambiente. 
Associar fatores éticos e políticos à prática 

científica. 
 

Fontes: Elaborado pelos autores. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Seja pela “importação” de termos, seja por apresentar desafios similares, a 

alfabetização científica e os estudos da língua possuem relações. O letramento e a 

alfabetização tomam significados outros no campo do ensino de Ciências, contudo sem 

distanciar dos propósitos de sua origem nos estudos da língua: a conquista da cidadania. 

No ensino de Ciências, os eventos de letramento também contam com os desafios 

de se considerar outros espaços de letramento e comunidades além do escolar e 

contemplar habilidades consonantes com a vida e o cotidiano dos alunos. Ademais, a 

alfabetização científica e o letramento têm influências do momento cultural, histórico e 

social. Essas influências levam a contextos múltiplos que não deveriam ser ignorados na 

aquisição de habilidades para a conquista da cidadania pelos estudantes em sala de aula. 

 Os eixos propostos por Sasseron e Carvalho (2011) fundamentaram a construção 

do conjunto de atividades aqui apresentadas e discutidas, mostrando-se como uma 

possibilidade para o ensino de Ciências. Ao sugerir um método para abordar o contexto 

pandêmico atual, contemplando o letramento científico, essas atividades, além de 

poderem ser desenvolvidas tanto presencialmente quanto remotamente, foram fruto de 

nossas experiências como docentes e pesquisadores. É importante, para estudos futuros, 

que essas e outras atividades, embasadas nos eixos estruturantes da alfabetização e do 

letramento científico, sejam elaboradas e desenvolvidas em sala de aula proporcionando, 

ainda mais, um diálogo entre a pesquisa acadêmica e a prática docente. 
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RESUMO:  

Atualmente, muitos estudos vêm demonstrando preocupação sobre os impactos 

observados nos últimos anos no meio ambiente, os principais estudos indicam como 

caminho o desenvolvimento sustentável, que procure integrar e equilibrar as variáveis 

econômicas, sociais e ecológicas.  Na tentativa de promover ações que visem à mitigação 

dos impactos ambientais causados à natureza por ações antrópicas; já que a 

implementação de uma ética ambiental se faz necessária na formação cidadã. Muitos são 

os meios discutidos para o aumento da conscientização por parte da população e para a 

mudança de atitudes em relação ao ambiente, essas ferramentas usam como via a 

educação em espaços formais e informais; essas ações serão tratadas ao longo dessa 

pesquisa. O objetivo deste artigo é o de explorar o alcance no âmbito educacional, no 

sentido de incorporar novas atitudes e hábitos sociais mais compatíveis aos ideais da 

sustentabilidade. Para isso foi usada como metodologia a revisão sistemática da literatura, 

a pesquisa bibliográfica foi realizada em artigos e livros sobre a temática. Os principais 

estudos indicaram a importância da Educação Ambiental para a superação de práticas 

ecologicamente nocivas assim como a construção de uma consciência ambiental baseada 

na ética para a consolidação da qualidade de vida e justiça social.    

PALAVRAS-CHAVE: Sustentabilidade. Educação Ambiental. Ética. Sustentabilidade. 

 

INTRODUÇÃO 

 Os problemas ambientais atualmente observados, como: desmatamento, aumento 

da emissão de gases estufa, descarte inadequado de resíduos sólidos, poluição dos 
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recursos hídricos entre outros foram ocasionados tanto pelo aumento exponencial da 

população como pelo adotado modo de vida extravagante, que promoveu a utilização 

exagerada dos recursos naturais, fato que culminou na situação de insustentabilidade 

observada na sociedade atual. 

Cavalcanti (2001) salienta que a evolução econômica baseada na exploração dos 

recursos naturais não considerou os valores da sustentabilidade, gerando consequências 

negativas e irreversíveis ao meio ambiente.  

O desenvolvimento econômico não representa mais uma opção aberta, 

com possibilidades amplas para o mundo. A aceitação geral da ideia de 

desenvolvimento sustentável indica que se fixou voluntariamente um 

limite (superior) para o progresso material. Adotar a noção de 

desenvolvimento sustentável, por sua vez, corresponde a seguir uma 

prescrição política. O dever da ciência é explicar como, de que forma, 

ela pode ser alcançada, quais são os caminhos para a sustentabilidade 

(CAVALCANTI, 2001, p. 165). 

O atual modo de produção cada vez mais tem se mostrado insustentável quando 

comparado a capacidade de resiliência ambiental. Para se evitar o iminente colapso 

ambiental se faz urgente a mudança de rumos, no qual se devem traçar estratégias para 

que o desenvolvimento social humano não se contraponha às questões ambientais. 

A implementação de programas capazes de promover a Educação Ambiental nos 

diversos setores da sociedade, com a adoção de práticas que visem à sustentabilidade e a 

diminuição dos impactos da atividade humana no ecossistema, vem se revelando como 

um potencial recurso para a mudança de paradigmas. 

Para se alcançar essa mudança de paradigmas sociais, faz-se necessário o 

intermédio de um debate amplo e profundo que seja capaz de equilibrar as variantes: 

ecológica, social e econômica e com isso a introdução dos preceitos do desenvolvimento 

sustentável.  

O tema sustentabilidade está presente em diversos estudos atuais, no entanto é 

imprescindível incorporar esses novos conceitos e abordagens para prosseguir na 

evolução social reduzindo a destruição do meio ambiente.   

Feil (2017) relata que o desenvolvimento sustentável vem sendo discutido em 

nível global e parte de um processo de aprendizagem acompanhado de mudanças de 
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comportamento que devem refletir tanto nas políticas públicas, como nas ações que visam 

a um desenvolvimento nacional.  

Dessa maneira, executar atitudes que vão ao encontro à crescente degradação do 

planeta envolve esforços e ações pontuais e conjuntas de conscientização. Assim, a 

Educação Ambiental em todas suas vertentes, representa um recurso valioso a ser 

empregado nessa direção.  

Seguindo esse raciocínio, Boff (2000) complementa que as formas de 

compreensão da sociedade em relação à ética e aos recursos de uso comum podem ser 

influenciadas pela educação. Com isso, os esforços empregados pela Educação 

Ambiental podem criar mecanismos de mudanças de atitudes em relação à preservação 

dos ecossistemas contribuindo para solução de diversos problemas ambientais. 

Considerando que medidas devem ser tomadas para a conscientização da 

necessidade da sustentabilidade aliada aos cuidados ao meio ambiente, se faz urgente 

incorporar a Educação Ambiental na formação cidadã.  

 

METODOLOGIA 

O presente artigo apresenta discussões teóricas oriundas de revisão bibliográfica, 

que teve como propósito discutir a proposta de diversos autores sobre a Educação 

Ambiental como forma de fomentar os preceitos da sustentabilidade em nossa sociedade. 

A abordagem da pesquisa tem cunho qualitativo, na qual foi focada na análise dos 

dados de maneira ampla e individual quando se trata dos resultados (MARTINS, 2004). 

Assim, de acordo com Silva (2005), a pesquisa terá um bom desenvolvimento, e 

estruturação conceitual para tal efeito. Foram realizadas pesquisas bibliográficas 

envolvendo a temática, levantamento bibliográfico de livros, artigos científicos e 

documentos oficiais do governo, e a leitura de referenciais relevantes ao tema, incluindo 

livros, periódicos e artigos científicos e legislação vigente. 

 Este artigo foi embasado na produção de autores que exercem uma grande 

relevância acerca da temática, dentre eles: Meneguzzo (2009), Cavalcanti (2001), 

Oliveira (2000), Jacobi (2005), Feil (2017), Carvalho (2019) e envolve artigos científicos 

e livros publicados entre os anos de 1997 a 2020.  
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O CONCEITO DE SUSTENTABILIDADE E SEUS DESDOBRAMENTOS NA 

EDUCAÇÃO. 

A expressão sustentabilidade, no contexto de desenvolvimento, foi citada pela 

primeira vez em conferências que abordaram questões florestais, em 1974, (KIDD, 1992). 

No entanto, o termo Desenvolvimento Sustentável tornou-se popular a partir do Relatório 

Brundtland da Assembleia das Nações Unidas em 1987, conceituado como: “aquele que 

satisfaz as necessidades das atuais gerações sem comprometer as capacidades das 

gerações futuras de satisfazer suas próprias necessidades”. Seguindo o mesmo raciocínio 

Carvalho (2019) define: “A sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável são termos 

que estão entrelaçados, ou seja, envolvidos com propósitos semelhantes, uma vez que a 

sustentabilidade é o objetivo do desenvolvimento sustentável” (CARVALHO, 2019, p. 

779). 

A crise ambiental e social em meados do século XX, aliado a diversos estudos 

direcionados pelas Organizações das Nações Unidas analisando situações climáticas 

serviram de inspiração para a criação do termo “desenvolvimento sustentável”, sendo 

mencionado pela primeira vez em 1987, durante a Comissão de Brundtland. 

O Relatório Brundtland disparou uma reflexão em âmbito global por declarar a 

necessidade iminente de uma mudança de paradigma perante o modelo de vida 

tecnocrático que se estabeleceu rapidamente desde a revolução industrial e que até hoje 

resiste, mesmo diante das evidências da sua insustentabilidade.  

De acordo com Stoffel (2015), o termo Desenvolvimento Sustentável vem sendo 

cunhado como uma solução, tanto em políticas públicas como em pesquisas acadêmicas, 

para tratar dos problemas que são gerados a partir do uso indiscriminado de recursos 

naturais, e são agravados pelo crescimento populacional urbano, gerando a ideia de que 

o crescimento deva acontecer de forma ordenada e planejada.  

Essa revisão de conceitos nos âmbitos individual, social, industrial perante 

consumo e comprometimento vem sendo desenvolvida em um processo transitório lento 

que exige da sociedade discussões diversas, continuamente em construção, dado o seu 

caráter complexo e mutante, como propõe o documento Agenda 21 Brasileira.  

Diante dos avanços conquistados nos campos da ciência e da tecnologia se faz 

necessário colocar esses conhecimentos a serviço da sustentabilidade, procurando formas 
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de interações ambientais menos destrutivas, onde os recursos naturais sejam usados de 

maneira consciente e equilibrada. Assim, Cavalcanti conclui: “Adotar a noção de 

desenvolvimento sustentável, por sua vez, corresponde a seguir uma prescrição política. 

O dever da ciência é explicar como, de que forma, ela pode ser alcançada, quais são os 

caminhos para a sustentabilidade” (CAVALCANTI, 2001, p. 165). 

Torna-se necessário rever o sistema extrativista que exaure os “recursos” naturais 

e humanos, para que se converta gradualmente em um sistema ético no qual a ciência 

inclua os fatores ecológicos e sociais, assumindo um compromisso com a vida humana 

de qualidade e adotando uma estrutura em rede a partir de uma visão sistêmica.  

É possível constatar que os desafios atuais para desenvolver ações produtivas 

dependem de movimentos coletivos, que englobam ações culturais e sociais, para 

implementação do paradigma da sustentabilidade, segundo Ramos (2008): “a 

sustentabilidade é sinônimo de crescimento econômico, maiores consumos e 

produções”.  

De acordo com Barbosa (2008) e Brasil (2012), o relatório de Brundtland foi 

construído por uma comissão que visava à promoção do desenvolvimento sustentável, 

convergindo para um modelo apto a satisfazer as necessidades das futuras gerações, que 

contemplassem mudanças de comportamentos, no qual a economia dos países pudesse se 

desenvolver sem que com isso trouxesse ônus ao ambiente, respeitando as necessidades 

do ser humano, como as do meio ambiente. 

 Meneguzzo (2009) defende que todos os indivíduos deveriam ter uma visão 

voltada para o bem ecológico comum, no âmbito educacional e social, uma vez que o 

equilíbrio ambiental depende de todos, esforços sinergicamente orientados poderiam 

garantir uma qualidade de vida melhor para as comunidades. Se faz necessário, portanto, 

que o ser humano incorpore ações de preservação e uso consciente de recursos naturais, 

incorporando um meio de produção em que os interesses econômicos não se sobreponham 

às questões ambientais.  

Nesse sentido, é importante salientar que a educação ambiental não deve se limitar 

somente ao campo educacional teórico, e sim se desenvolver em campos onde os 

conhecimentos transcendam e alcancem o status de práxis ambiental, assim, políticas 
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públicas e ações que envolvam a gestão dos recursos naturais, são instrumentos 

importantes para que esse cenário se torne factível. 

 

SUSTENTABILIDADE, POLÍTICAS PÚBLICAS E ATITUDES 

Algumas ações voltadas à gestão ambiental no Brasil vinham apoiando-se em 

instrumentos legais e regulamentadores de ação controladora, restringindo-se ao combate 

da poluição industrial, como uma forma de reparar danos (IPEA, 1997).  

No entanto, esse modelo de gestão apresenta fragilidades, pois a sustentabilidade 

não está internalizada na formação pessoal e a inexistência de instrumentos avaliativos 

de impactos enfraquece a tomada de decisões que embasam as políticas públicas setoriais, 

associado à carência de dados e indicadores de qualidade ambiental, inviabilizam o 

alcance da sustentabilidade. 

  Com a necessidade de enfrentamento desses problemas, na década de 90, a 

gestão ambiental no Brasil adquiriu novas ferramentas, os chamados “instrumentos 

econômicos”, destacando-se os mecanismos: sistema de “certificados de direitos de 

poluição”, que pressupõe o lançamento de papéis ambientais negociáveis no mercado; 

sistema de depósito-reembolso (caução sobre um produto potencialmente poluente) e 

subsídios para projetos ambientais. 

Ainda de acordo com o documento Agenda 21, os instrumentos de promoção das 

atividades de C&T para o desenvolvimento sustentável dividem-se em cinco campos de 

atividades e geração de conhecimentos científicos, como: 

• Inovação tecnológica; 

• Formação de competências; 

• Bens coletivos/políticas públicas; 

• Divulgação/vulgarização dos conhecimentos. 

Para realizar seus objetivos esses instrumentos devem considerar sua eficácia e 

sua adequação às atividades comprometidas com a sustentabilidade, com as seguintes 

premissas:  

Promoverem os processos participativos e a organização multidisciplinar; 
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Refletirem a intersetorialidade; 

Considerarem as diferenças regionais. 

A qualidade da informação é decisiva para construir a participação dos agentes 

sociais implicados nos processos de elaboração das normas. Em uma legislação que 

vincule a Ciência e Tecnologia ao desenvolvimento sustentável, interferem duas ordens 

de problemas relativos à informação, são elas: 

• Uma refere-se às dificuldades de comunicação entre interlocutores da comunidade 

científica e legisladores; 

• Outra refere-se às imposições do legislador para elaborar normas que levem em 

conta as incertezas e as razões probabilísticas do saber científico. 

De acordo com Barbosa (2008), o conceito de real de desenvolvimento sustentável 

se firmou na Agenda 21, cujo documento foi desenvolvido na Conferência “Rio 92”, e 

consequentemente foi incorporado também em outras agendas de ordem mundial de 

desenvolvimento e de direitos humanos. Este mesmo documento, enfatiza que todos os 

países em desenvolvimento possuem responsabilidades pela crise ambiental vivida, 

porém, salienta a importância de todas nações participarem de forma ativa com 

responsabilidades sociais e políticas 

Segundo Brasil (2000), a Agenda 21 engloba agricultura sustentável, cidades 

sustentáveis, gestão de recursos naturais, infraestrutura e integração regional, diminuição 

das desigualdades sociais rumo a um desenvolvimento sustentável. Assim, de acordo com 

Ramos (2008), todos os seres humanos devem se conscientizar e se sentir responsáveis 

pela saúde do planeta. 

 A Agenda 21 Brasileira deve obedecer a dois princípios interdependentes: a ética 

da sustentabilidade, como valor universal; e a afirmação da identidade brasileira, nas suas 

particularidades históricas e regionais. Uma Agenda 21 para a ciência e tecnologia 

brasileira deve traduzir esse comprometimento em ações estratégicas, presididas por 

prioridades de cunho ético-político, e que favoreçam: 

• O processo de conscientização informada da sociedade brasileira; 

• A democratização do processo decisório nas opções de Ciência e Tecnologia, 

como ação coordenada pelo Estado nacional; 



 

473 

 

• A prática da gestão estratégica, na formulação, implementação, acompanhamento 

e avaliação da política nacional de Ciência e Tecnologia; 

• A geração, absorção, adaptação, inovação e difusão de conhecimentos científicos 

e tecnológicos pela sociedade brasileira. 

Ainda segundo o documento Agenda 21, como muitos dos problemas e soluções 

apresentados neste documento têm suas raízes nas atividades locais, a participação e 

cooperação das autoridades locais são fatores determinantes para o alcance de seus 

objetivos. Nesse processo, podemos identificar diferentes estágios, quais sejam: o da 

sensibilização, capacitação e institucionalização dos processos de agenda 21, o da 

elaboração, sendo uma definição de temas, elaboração de diagnósticos, formulação de 

propostas e definição de meios de implementação e o estágio da implantação 

propriamente dito. No que tange à Ciência e Tecnologia para sustentabilidade faz-se 

necessário a criação de novos paradigmas e um entendimento mais profundo sobre: 

Os laços entre conhecimento científico, inovações técnicas e mudanças sociais em 

favor da sustentabilidade econômica, social e ecológica; 

As inter-relações da política pública de ciência e tecnologia com um projeto 

nacional de desenvolvimento, concebido sob critérios que valorizem os aspectos da 

nacionalidade, como caminho de valorização do Brasil na ordem globalizada; 

Os aportes institucionais exigidos para a efetividade das políticas públicas de 

ciência e tecnologia, postas a serviço do desenvolvimento sustentável; 

Assim, para que os objetivos da Agenda 21 Local sejam atingidos, existe um 

amplo processo que depende da sensibilização e do estágio de amadurecimento de cada 

comunidade na discussão dos temas públicos de forma participativa. 

De acordo com a Comissão Mundial do Meio Ambiente e Desenvolvimento, todo 

o desenvolvimento sustentável está totalmente ligado ao processo de crescimento das 

cidades e a conservação dos seus bens naturais e suas produções de recursos, qualidade e 

gerenciamentos deles.  

Segundo Meneguzzo (2009), o desenvolvimento sustentável é caracterizado a 

partir da necessidade de se igualar a sociedade, de forma a garantir uma renda justa, 

empregos, uma vida de qualidade e ainda igualdade de acesso a recursos e serviços.  
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Diante do exposto, é possível afirmar que o desenvolvimento sustentável também 

pode ser caracterizado como um conjunto de políticas que são capazes de garantir direitos 

considerados básicos, como saúde, educação e economia, garantindo, ainda, uma boa 

redução de forma geral do consumo ao meio ambiente, preservando-o. 

 

A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

No final da década de 1960, período em que os problemas ambientais começaram 

a ser discutidos de forma científica, abordaram-se temas como os danos que a má 

exploração dos recursos naturais estava causando ao planeta Terra e como consequência 

atacando o meio ambiente.  

Segundo Meadows, Randers e Meadows (2007), foi a partir da publicação de um 

livro chamado Primavera Silenciosa em 1962, da bióloga Rachel Carson que se iniciaram 

os olhares aos reais problemas relacionados ao meio ambiente, onde o enredo do livro 

demonstra o resultado do efeito estufa, da contaminação química e também da extinção 

de várias espécies.  

Ainda segundo os autores em pouco tempo a sociedade viveria os problemas do 

esgotamento dos recursos naturais, onde de acordo com Jacobi (2005, p. 237) “a partir 

de então, foi confirmado que os processos econômicos e sociais precisavam ser revistos”. 

Conforme visto, a evolução do homem influiu ao longo dos tempos 

diretamente no meio ambiente do planeta Terra, o qual atualmente 

“pede socorro”. A busca pela melhoria da qualidade de vida dos seres 

humanos proporcionou um avanço tecnológico inimaginável em um 

curto espaço de tempo, porém, as potencialidades minerais e 

energéticas do planeta estão se esvaindo em proporções irreparáveis. 

As condições climáticas que se apresentam hoje são totalmente 

instáveis; A água potável já é um fator preocupante; o ar repleto de 

poluição, o que se agrava com o desmatamento para fomentar a 

indústria madeireira, sendo considerado um dos maiores impactos que 

a civilização humana tem sobre o planeta há muito tempo. (QUEIROZ, 

2016, p. 1). 

Foi na década de 1970 que a Educação Ambiental ganhou força, tornando-se ainda 

uma estratégia na busca pela qualidade de vida e na tentativa de amenização de problemas 

ambientais no planeta. A primeira conferência importante sobre o tema foi realizada pela 

Organização das Nações Unidas (ONU), em 1972, onde 113 países participaram, 

demarcando vários princípios, como a grande importância de todos os recursos naturais 
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para a humanidade, preservação de culturas, respeito a crenças e etnias e as relações 

sociais. 

Assim, o Brasil iniciou a criação de vários órgãos responsáveis pela inserção da 

Educação Ambiental a partir da Constituição de 1988. Porém, o país já havia iniciado luta 

em colaboração com o meio ambiente em 1973, com a criação da Secretaria Especial do 

Meio Ambiente (SEMA), cujo órgão possuía função de ensinar e educar para a utilização 

correta dos recursos naturais e em 1981 foi estabelecida a inclusão da Educação 

Ambiental nas escolas brasileiras em todos os níveis. (BRASIL, 2005, p. 22). 

A Constituição Federal de 1988 foi o primeiro documento a tratar de forma 

deliberada sobre essas questões ambientais, referenciando a importância em efetivar as 

ações governamentais relacionadas ao meio ambiente no Brasil, onde em seu artigo 225 

relata que: “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações” 

(BRASIL, 1988). 

O documento denominado Agenda 21, aconteceu no Brasil, no Rio de Janeiro em 

1992, onde o país se mobilizou de forma efetiva , com intuito de combater aos problemas 

ambientais reunindo mais de 18 mil pessoas de todos os países, cujo fato se transformou 

em um momento importante para a evolução da Educação Ambiental. 

Após, segundo Effting (2007), medidas foram tomadas como A Carta Brasileira 

para a Educação Ambiental, cobrando compromisso dos poderes públicos federal, 

estadual e municipal, de forma a cumprirem com a legislação brasileira, inserindo a 

Educação Ambiental em todos os níveis de ensino escolares.  

Porém, somente em 1996 a Educação Ambiental foi realmente incluída no Plano 

Plurianual do governo federal, através da Lei 9.795 que instituiu a Política Nacional de 

Educação Ambiental, no ano de 1999, onde o atendimento a Educação Ambiental foi 

então oficializado. 

Entende-se por Educação Ambiental os processos por meio dos quais o 

indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, 

habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do 

meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade 

de vida e sua sustentabilidade. (BRASIL, 1999). 
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De acordo com Oliveira (2000) a Educação Ambiental é caracterizada por um 

processo de aprendizagem permanente, onde todos possuem respeito pela vida de todos 

os seres vivos, estimulando sociedades mais justas, com equilíbrio ecológico, na forma 

de pensar e com bases sólidas na solidariedade e no respeito às diferenças e diversidades.  

Acolher a diversidade é uma meta a que nos propomos, respeitando as 

particularidades e a riqueza inerentes em cada um. Através de práticas 

ecológicas, possibilitaram a expansão da consciência, contribuindo para 

o desenvolvimento de um ser mais criativo, reflexivo, autônomo e 

solidário. (CARNEIRO, 2011, p. 28). 

A Educação Ambiental dentro das escolas é um processo educativo, que precisa 

abordar problemas concretos, existentes que necessitam ser tratados de forma 

interdisciplinar, colaborando com o bem de todos, objetivando à sobrevivência de todas 

as espécies, de forma a fazer com que os alunos reflitam em suas ações presentes e as do 

futuro (UNESCO, 1997). 

Para que haja um conhecimento e entendimento efetivo sobre as questões 

ambientais, a Educação Ambiental precisa envolver a todos, alunos, pais, professores, 

equipe pedagógica e comunidade, para que assim haja a conquista da cidadania e o senso 

comum, onde: 

Espaços educadores sustentáveis são aqueles que têm a 

intencionalidade pedagógica de se constituir em referências concretas 

de sustentabilidade socioambiental. Isto é, são espaços que mantêm 

uma relação equilibrada com o meio ambiente; compensam seus 

impactos com o desenvolvimento de tecnologias apropriadas, 

permitindo assim, qualidade de vida para as gerações presentes e 

futuras (TRAJBER; SATO, 2010). 

Assim, a Educação Ambiental tem ganhado grandes avanços em sua legislação. 

O Ministério da Educação (MEC) desenvolveu programas determinando a temática 

ambiental dentro das escolas, o qual, em 2012, foi implantado em nível nacional nos 

currículos escolares. Dessa forma, a Educação Ambiental ganhou força no âmbito escolar 

a partir da Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida na Escola (Com-Vida), 

também criada em 2012, promovida pelo MEC e ainda o programa Escolas Sustentáveis, 

que foram essenciais para todo o fortalecimento da política da Educação Ambiental nas 

escolas. 
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Nesse sentido, é de extrema importância que as unidades escolares proporcionem 

um ensino direcionado a questão de forma interdisciplinar, de modo que o assunto possa 

ser tratado com a importância merecida e que todos possam ser sensibilizados.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O presente trabalho abordou questões relacionadas ao desenvolvimento 

sustentável e suas implicações frente ao planeta, destacando a importância de todos 

cuidarem e se conscientizarem da utilização correta dos bens naturais, destacando os 

problemas ambientais do planeta.  

A temática ambiental envolve diversas preocupações e o reconhecimento de 

práticas destruidoras do meio ambiente, ameaçando o meio ambiente, cujo assunto tem 

ocupado grande espaço nas discussões por diferentes segmentos da sociedade, dos 

governos, organizações não governamentais, empresas, igrejas e meios de comunicação.  

Nesse contexto, é de extrema necessidade levantar o tema dentro das escolas, com 

uso de diversas e diferentes estratégias referentes à utilização da água de forma consciente 

e ordenada, com mudanças de hábitos, sensibilização e muita consciência. 

A Educação Ambiental possui o poder de envolver a todos quando inserida de 

forma interdisciplinar e eficiente, orientando e possibilitando que todos participem de 

programas, projetos e atividades que ensinem e conscientizem para o real problema de 

sua escassez, podendo reduzir os desperdícios e preservar o meio ambiente, dando ênfase 

a todo ser vivo. 

A Educação Ambiental visa além do conhecimento, ao direcionamento nas 

mudanças de diversos comportamentos, de modo a preservar a partir do ensino na escola, 

suas casas, sua comunidade, seu país e consequentemente o planeta, tornando a Educação 

Ambiental importante e necessária.  
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CAPÍTULO XL 

O ENSINO DE CIÊNCIAS: A IMPORTÂNCIA DO SENSO COMUM PARA OS 

SABERES CIENTÍFICOS  

Dayana Lúcia Rodrigues de Freitas133; Caroline Rodrigues de Freitas Fernandes134; 

DOI - Capítulo: 10.47538/AC-2020.14-40 

 

RESUMO: 

O presente ensaio teórico versa sobre a importância dos saberes relacionados ao senso 

comum e da sua importância para o conhecimento científico. Trata-se de uma revisão de 

três textos que discutem sobre o tema em questão, baseado nos autores: Figueiredo Neto, 

Macêdo e Rosa (2010); Souza (2006); Silva (2011). O principal objetivo deste estudo é 

demostrar que o senso comum também possui relevância e deveriam ser valorizadas 

mediante a comunidade científica; bem como do seu aproveitamento para o ensino de 

ciências naturais.  

PALAVRAS-CHAVE: Senso comum. Conhecimento científico. Ensaio teórico. 

Revisão bibliográfica.   

 

 

INTRODUÇÃO 

A relação entre ciência e senso comum sempre foram polêmicas, havendo uma 

disputa de conhecimento e veracidade em cada um desses seguimentos. A comunidade 

científica sempre buscou inferiorizar o senso comum a ponto de muitas vezes inutilizá-

lo. 

Este ensaio teórico abordará a importância do senso comum para a ciência, com 

base no estudo de três textos e seus respectivos autores abaixo relacionados: A relação 

entre ciência e senso comum (Sandra Siqueira da Silva). As sete teses equivocadas sobre 

conhecimento científico: reflexões epistemológicas (JANARA SOUSA). 

A aproximação entre a ciência e o senso comum: A ciência ensinada e a ciência 

em si (Manoel Valente Figueiredo Neto, Andreya Lorena Santos Macêdo, Lúcia Cristina 

dos Santos Rosa). 

 
133 Mestra em Ciências da Educação (CECAP). Docente nos Município de Macau/RN e Guamaré/RN. Orcid: 

https://orcid.org/0000-0001-5355-3547. Lattes: http://lattes.cnpq.br/5122671799874415.  

E-mail: dayannaproducoes@gmail.com.  

134Especialista em Mídias na Educação (UERN). Docente no Município de Macau/RN. Orcid: https://orcid.org/0000-

0002-9198-6746. Lattes: http://lattes.cnpq.br/5956672837215695. E-mail: caroline_brum2005@hotmail.com.  
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O principal objetivo deste estudo é demostrar, através de um estudo bibliográfico, 

a importância do senso comum para a comunidade científica e para a população em geral, 

enfatizando que o senso comum é relevante e não pode ser menosprezado e desvalorizado, 

visto que muitos conhecimentos científicos derivam do conhecimento popular.  

 

DESENVOLVIMENTO  

Para iniciarmos a compreensão do assunto é importante definimos os dois 

principais temos norteadores deste ensaio. Apresentaremos as definições do que é 

Ciências e do que é senso comum na visão dos autores estudados.  

 Figueira Neto, Macêdo e Rosa (2010) apresentam a definição de Ciência 

encontrada numa busca no dicionário HOUAISS, onde dizem que:  

Substantivo feminino, 1 conhecimento atento e aprofundado de alguma 

coisa, 1.1    esse conhecimento como informação, noção precisa; 

consciência, 1.2    conhecimento amplo adquirido via reflexão ou 

experiência, 2    processo racional us. pelo homem para se relacionar 

com a natureza e assim obter resultados que lhe sejam úteis, 3    corpo 

de conhecimentos sistematizados que, adquiridos via observação, 

identificação, pesquisa e explicação de determinadas categorias de 

fenômenos e fatos, são formulados metódica e racionalmente, 4    

Derivação: por metonímia, atividade, disciplina ou estudo voltado para 

qualquer ramo do conhecimento, 5    Derivação: por extensão de 

sentido, conjunto de conhecimentos teóricos, práticos ou técnicos 

voltados para determinado ramo de atividades; talento; mestria, 6    

Derivação: por extensão de sentido, erudição, saber, 7    conhecimento 

puro independente da aplicação, 8    Rubrica: filosofia, conhecimento 

que, em constante interrogação de seu método, suas origens e seus fins, 

procura obedecer a princípios válidos e rigorosos, almejando esp. 

coerência interna e sistematicidade ■ substantivo feminino plural, 9    

conhecimentos ou disciplinas que mantêm articulações, semelhanças 

ou conexões sistemáticas, tendo em vista o estudo de determinado tema, 

10    disciplinas voltadas para o estudo sistemático da natureza ou para 

o cálculo matemático (HOUAISS, 2008, p. 189). 

Na interpretação de Sousa (2006) o importante é “desendeusar” a Ciência 

tornando-a mais perto do homem, iniciando com uma abordagem de “nomenclatura 

correta”, não chamando conhecimento científico de Ciência. A autora traz um aspecto 

interessante, onde diz que: 

No fundo, claro, estamos falando da mesma coisa. Entretanto é dos 

vícios que o termo ciência criou que queremos nos livrar. Tratar esse 

fazer científico, que se iniciou especialmente depois da Idade Média na 

Europa, por conhecimento científico tem como principal intuito dar à 
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produção científica o seu devido lugar. O lugar de mais um 

conhecimento, de mais uma possibilidade de explicação da realidade, 

dentre as várias que o homem criou. 

Silva (2011) define o senso comum como: “um conhecimento prático, produzido 

em nosso cotidiano, e é por meio dele que orientamos as nossas ações”. A autora 

prossegue afirmando que: “O senso comum representa a realidade em que estamos 

inseridos, é um conhecimento fértil, representa as inquietações do sujeito”. 

Ao falarmos de senso comum, é fundamental deixamos claro sua importância e 

relevância no decorrer da história. Para Figueira Neto, Macêdo e Rosa (2010), “o senso 

comum talvez seja a primeira forma de conhecimento a ter surgido sobre a face da Terra, 

juntamente com o Homo sapiens, há cerca de 40 mil anos”. Ainda segundo os autores 

“sem elas não poderíamos resolver os problemas mais simples do nosso dia-a-dia, pois 

em todos os instantes precisamos tomar decisões”. 

Silva (2011) diz que “o senso comum tende a ser um conhecimento mistificado e 

mistificador, mas, apesar disso e apesar de ser conservador, tem uma dimensão utópica e 

libertadora que pode ser ampliada através do diálogo com o conhecimento científico”. 

Figueira Neto, Macêdo e Rosa (2010) afirma que o senso comum também possui 

suas técnicas de verificação que se assemelham as técnicas de checagem do conhecimento 

científico, contudo, o diferencia é que não há um aprofundamento de estudos: 

A relativa eficiência do senso comum deve-se ao fato de que ele 

também passou como o conhecimento científico, por um processo de 

aprendizagem e por ensaio e erro, mas limitou-se, na maioria das vezes, 

na tentativa de resolver problemas de ordem prática. Por outro lado, o 

conhecimento científico procura, sistematicamente, criticar uma 

hipótese, mesmo que ela resolva satisfatoriamente os problemas para os 

quais foi concebida. 

Quando indagamos a validade e confiabilidade do senso comum, Sousa (2006) 

nos lembra que os conhecimentos científicos são tidos como absolutos pelo rigor 

metodológico utilizado, contudo esses métodos não são infalíveis, pois são uma 

construção humana. Desta forma “o conhecimento científico não é a única forma de 

conhecer o mundo e a realidade que nos rodeia”. Ainda, segundo colocação da autora:  

Outros conhecimentos como o religioso, o filosófico e o senso comum 

trazem consigo explicações de mundo baseadas em seus próprios 

métodos de verificação e interpretação da realidade, que certamente não 

tomaram emprestados do conhecimento científico até porque eles 

vieram bem antes desse último. 
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Para Silva (2011), “cada modelo de produção de conhecimento tem suas 

particularidades no tocante à obtenção de suas verdades”. Desta forma o senso comum 

também produz verdades. 

Sousa (2006) traz a tona, em seu texto, algo que todos nós já sabemos: que “antes 

do surgimento do conhecimento científico existiam outras formas de interpretar a 

realidade”. Essas outras formas de interpretações da realidade, oriundas do senso comum, 

religião, etc., também possuem seu grau de absolutismo e verdade. 

Outro ponto abordado no estudo de Sousa (2006) é acreditar que o conhecimento 

científico é capaz de revelar a realidade como ela é. Para a autora este fato seria 

impossível, visto que “nenhum conhecimento é capaz dessa façanha! Toda vez que 

olhamos a realidade e tentamos explicá-la estamos fazendo um recorte baseados na nossa 

própria subjetividade”. 

Além disso, para Silva (2011), “sua crítica reside em se ter à ciência como 

produtora de verdades, pois, não se é possível ter a certeza nem mesmo do conhecimento 

que é produzido em nossas mentes”. 

Figueira Neto, Macêdo e Rosa (2010) defendem a união dos conhecimentos 

científicos com os conhecimentos oriundos do senso comum, onde retratam sobre um 

“Positivismo científico”. 

Tal positivismo científico tende a proporcionar oportunidades de “pensar a ciência 

como forma de aquisição de conhecimento, relacionando-a com o senso comum”. 

Sousa (2006) afirma que “o conhecimento científico veio por uma demanda da 

humanidade na busca de explicações mais rigorosas sobre a realidade”. Porém, não surgiu 

para substituir o senso comum. Haja vista que, “o pensamento mágico e religioso ainda 

existe e é importante ressaltar que eles também gozam de respeito e autoridade”. 

Em relação à importância do senso comum, Figueira Neto, Macêdo e Rosa (2010) 

traz em seu texto a seguinte frase: “conseguimos fazer uma aproximação entre a ciência 

e o senso comum. Tal aproximação repousa no fazer ciência e propõe que o que hoje não 

é parte da ciência, poderá vir a sê-lo amanhã”. Desta forma, os autores rementem-se a 

importância do senso comum para a ciência e para a vida cotidiana.  
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Sousa (2006) apresenta em seu texto uma citação de (Demo 1995) que afirma a 

união do senso comum com a Ciência: 

A ciência está cercada de ideologia e senso comum, não apenas como 

circunstâncias externas, mas como algo que está já dentro do próprio 

processo científico, que é incapaz de produzir conhecimento puro, 

historicamente não contextualizado (DEMO, 1995, 18).  

Todavia, Silva (2011) defende que “o senso comum, e todos os conhecimentos 

provenientes deste campo do saber, são fundamentais para a compreensão do patrimônio 

cultural material e imaterial”. Situações estas que a ciência não conseguiria explicar. A 

autora ainda enfatiza que: 

O patrimônio imaterial é representado e catalogado através de saberes, 

crenças, práticas, e modos de fazer, originados a partir da prática 

cotidiana de uma determinada comunidade. O patrimônio imaterial é 

representado pelos conhecimentos resultantes da experiência cotidiana 

do senso comum, ou seja, são conhecimentos que são praticados e 

reproduzidos sem a necessidade de um contato prévio com o saber 

científico. Estes saberes pertencentes ao campo do senso comum são 

vivenciados, experienciados, e transmitidos de gerações em gerações, e 

durante toda a vida por um determinado grupo. 

Finalizando sua pesquisa, Figueira Neto, Macêdo e Rosa (2010) concluem em seu 

texto a necessidade e importância da união desses dois saberes: 

A ciência possui métodos e sistemas próprios, cujo objeto é uma 

natureza viva e dinâmica, diga-se cada vez mais viva e mais dinâmica 

com a pós modernidade, caracterizada pela acentuação da 

complexidade, do risco e da produção da diversidade em contraposição 

a racionalidade, ao consenso e a certeza, e por isso deve aliar-se 

inclusive ao senso comum buscando não uma única resposta absoluta, 

mas respostas menos obscuras e que levem em consideração o todo e 

ao mesmo tempo as singularidades e fragmentações. 

Sousa (2006) finalizou sua pesquisa afirmando que:  

Nossa pretensão foi colocar o conhecimento científico no lugar dele, 

considerando que ele não é a única forma de se conhecer a realidade do 

mundo e nem mesmo é o mais "verdadeiro". O conhecimento científico 

atende a uma demanda das sociedades contemporâneas que necessitam 

ampliar o conhecimento sobre a natureza, sobre o homem e sobre a vida 

em sociedade. Nesse sentido, submete-se a um rigor maior do que os 

outros conhecimentos. Contudo, esse rigor metodológico não é 

sinônimo de infalibilidade. 
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E por fim, Silva (2011) conclui que: Enfim, a ciência e o senso comum podem 

trazer no campo do patrimônio cultural muito mais que sua compreensão, tem também a 

função de se constituírem como vetores do desenvolvimento. 

Como visto, todos os autores aqui apresentados defendem a relevância do senso 

comum, pois mesmo com todas as falhas quanto ao seu modelo metodológico o senso 

comum apresenta verdades indubitáveis e conclusões que, em diversos casos, podem ser 

comprovados cientificamente. 

Além disso, os autores argumentam que o senso comum e baseado no 

conhecimento popular e que as verdades por ele produzidas servem, mesmo quando não 

comprovadas cientificamente, para a elucidação de dúvidas e inquietações da população 

menos esclarecidas, ressaltando que a verdade está relacionada com a fé (credibilidade) 

depositada na informação, e não apenas na comprovação cientifica.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Foi possível observar, atrás deste ensaio teórico, a importância do senso comum 

em conjunto ou separado do conhecimento científico. Todos os autores aqui estudados 

ressaltam a importância e a valorização do conhecimento popular ao longo da historio e 

nos dias atuais. 

Conclui-se que a Ciência e os conhecimentos que dela deriva são de extrema 

relevância e necessidade para a humanidade, todavia, não podemos negar também o valor 

que há no senso comum e nas ideologias de outras formas de saberes. 

 Este estudo deixa claro que o senso comum e o conhecimento científico estão e 

são indissociáveis, sendo um complemento do outro; e muitas vezes a 

indagação/explicação que o ou outro necessita. 

Por fim, considera-se, com base nas análises aqui obtidas, que o senso comum é 

indispensável ao mundo científico e que o mesmo não deveria ser rebaixado como muitos 

cientistas o fazem, e sim, compreendido, para que o conhecimento científico e o senso 

comum possam unir foças em busca de novos saberes.   
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CAPÍTULO XLI 

O ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA COMO 

MEDIADOR DOS PROBLEMAS RELACIONADOS AO BULLYING COM 

ALUNOS COM DEFICIÊNCIA NAS ESCOLAS REGULARES 
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RESUMO: 

O presente artigo traz como objetivo principal é discutir a prática profissional do 

especialista em Educação Especial e Inclusiva na identificação, prevenção e combate ao 

bullying escolar contra pessoas com deficiência. Por tanto foi feito um estudo 

bibliográfico apresentando alguns estudos realizados por autores que tratam do tema. O 

bullying é um fenômeno ainda pouco conhecido e pouco estudado, mas muito presente 

nas escolas, e que se caracteriza por agressões físicas ou morais entre alunos, com 

consequências sérias não somente para as vítimas, mas também para os agressores. 

Infelizmente ainda há muito preconceito com pessoas com deficiência e isso reflete na 

escola por meio do bullying. O estudo ainda discute o papel do psicopedagogo a fim de 

alertar a família e toda comunidade escolar no sentido de identificar o bullying na escola. 

Demonstrando desta forma, que quando a família e a escola atuam juntas e são 

responsáveis por suas crianças e adolescentes, fica mais fácil prevenir a violência escolar 

principalmente o bullying. Vale salientar a importância da psicopedagogia na prevenção 

e intervenção deste problema atuando em parceria entre escola-família para prevenir e 

combater tal problema que acontece com os alunos com deficiência. Sendo assim é 

indiscutível a necessidade de a escola ficar atenta a esse problema, combatendo o bullying 

não apenas com alunos com deficiência, mas sim com todos que sofrem com esse 

problema. Vale ressaltar que parceria orientada pelo profissional da psicopedagoga para 

a qualidade do ensino, pesar de importantes avanços, ainda há uma necessidade de se 

aprofundar o estudo sobre este tema a fim de prevenir e combater práticas de bullying.  

PALAVRAS-CHAVE: Psicopedagogia. Bullying. Escola. Alunos com deficiência. 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

O trabalho aqui desenvolvido aborda um tema ainda pouco discutido diante sua 

gravidade, mas essencialmente importante para a educação, pais, professores, alunos e 

sociedade em geral, o Bullying. Ultimamente, casos envolvendo este problema é cada vez 

mais frequente nas escolas, estes casos acorrem com todos os alunos, mas isso se agrava 

ainda mais quando se trata de alunos com deficiência, os quais sofrem bullying com mais 
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frequência.  A palavra bullying é de origem inglesa, no entanto é empregada em vários 

países, para nomear determinadas condutas de violência, o termo bullying é muito 

empregado nos estudos realizados sobre a violência escolar. 

Ainda de acordo com esta autora o bullying é definido como um comportamento 

cruel intrínseco nas relações interpessoais, em que os mais fortes convertem os mais 

frágeis em objetos de diversão e prazer, através de "brincadeiras" que disfarçam o 

propósito de maltratar e intimidar (FANTE, 2005). 

Este trabalho se justifica por entendermos que a escola é um lugar de interação 

social, de se construir amizades, assim ela deve ser um espaço para a tolerância, para 

dividir responsabilidades, e procurar estratégias coletivas para o bem estar de todos. 

Sendo assim, torna-se um espaço ideal para o exercício da cidadania, o respeito a todos 

sem fazer distinção entre alunos ditos normais ou com deficiência. Ainda se justifica por 

se tratar de um tema que ainda necessita de muita discussão, tanto para as escolas quanto 

para a sociedade de um modo geral, e o interesse em estudar este tema surgiu da 

necessidade da minha futura atuação como especialista em Educação Especial e Inclusiva 

a fim de identificar realmente as práticas de bullying contra alunos com deficiência nas 

escolas regulares. 

O objetivo principal deste trabalho é discutir a prática profissional do especialista 

em Educação Especial e Inclusiva na identificação, prevenção e combate ao bullying 

escolar contra pessoas com deficiência. É importante que antes de repreender seus filhos 

os pais tenham a sensibilidade de ouvi-los, demonstrando que estão dispostos a ajudá-los. 

E principalmente mostrar que um aluno com deficiência precisa ser respeitado 

impendentemente de qualquer situação, ele é antes de tudo um ser humano. É 

imprescindível que os pais ou responsáveis por crianças e adolescentes encontrem tempo 

e formas de conviver mais tempo com seus filhos e que esta convivência seja de 

qualidade, no sentido de estabelecer diálogo com estes, procurando saber de suas dúvidas, 

angústias e quais as perspectivas que eles têm no momento. 

 

A IMPORTÂNCIA DO ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ESPECIAL E 

INCLUSIVA NA MEDIAÇÃO DOS PROBLEMAS RELACIONADOS A 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA ESCOLA 
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O profissional especialista em Educação Especial e Inclusiva está capacitado para 

enfrentar os desafios, observar e avaliar os problemas que envolvem os alunos com 

deficiência que estudam na escola, ele deve buscar respostas e alternativas tanto para 

questões voltadas para o comportamento dos alunos em relação ao bullying que 

frequentemente é praticado com alunos com deficiência quanto para questão do ensino 

aprendizagem, além de observar questões emocionais. Esse profissional tem um campo 

de trabalho muito vasto, ou seja, ele atua de forma multidisciplinar e toda sua atuação 

deve caminhar junta ao Projeto Político-Pedagógico. Além disso, é muito importante que 

a escola possa contar com o apoio da família nesse processo de inclusão de alunos com 

deficiência. 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 

adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à 

saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à 

cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 

comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (BRASIL, 

1988, art. 227). 

Sabe-se, portanto, que a escola deve ser um local agradável, atrativo e seguro para 

os alunos, incluindo aqueles que têm deficiência, assim eles podem ter um bom ambiente 

de aprendizagem, para isso faz-se necessária que este ambiente seja de respeito às 

diversidades, como por exemplo, as crianças com deficiência. 

Sabe-se que os problemas de bullying são muito frequentes nas escolas e para 

minimizá-los é preciso que haja todo um comprometimento por parte de todos que fazem 

parte da escola. No entanto quando se trata de alunos com deficiência esse problema é 

ainda maior, pois em muitos casos eles não têm autodefesa, por isso a importância de um 

profissional especialista em Educação Especial e inclusiva para mediar essas situações de 

conflitos. 

Assim, o especialista deve atuar na mediação de conflitos e apresentar solução 

para buscar meios de evitar a tal violência chamada de bullying contra as crianças com 

deficiência, evitando desta forma a exclusão escolar destes alunos que já sofrem tanta 

discriminação.  

Dessa forma, a observação é de grande importância para uma maior percepção 

dos problemas existentes na sala de aula, com o objetivo de verificar quais as principais 
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dificuldades encontradas pelos alunos, docentes e família em lidar com questões de 

alunos com deficiência referentes ao Bullying. 

Canterli (2004), afirma que as escolas são responsáveis por estabelecerem e 

incorporem regras e valores que contribuam para o bom relacionamento dos sujeitos na 

sociedade, assim cabe a ela trabalhar seus alunos para que possam respeitar as diferenças. 

Para as instituições estas normas e valores constituem produto de necessidades e 

influências sociais valorizadas pelos sujeitos e pelo ambiente. 

Levando-se em consideração esta lógica, pode se dizer que ela adquire 

características de uma instituição, no entanto também apresenta especialidades de uma 

organização. Em relação a isto Capanema (1996), afirma que a escola é uma instituição 

que apresenta características bem específicas, em relação a sua função social, uma vez 

que ela é concebida como um lugar em que ocorre a aquisição de conhecimento 

sistematizado que desenvolve habilidades que são indispensáveis para o sucesso na vida 

pessoal e profissional de seus alunos e não é possível que a escola negue isso aos alunos 

com deficiência. A escolar é um lugar onde as pessoas estão se relacionando 

constantemente, por isso talvez seja um lugar tão cheio de conflitos. 

No que diz respeito às decisões que as escolas tomam, percebe-se que elas estão 

ligadas à interação entre pessoas. E sendo assim, é papel da estão escolar conduzir estes 

processos que são constituídos de etapas, de tarefas para serem cumpridas, tendo como 

objetivo o resultado final. Desta forma para que estas decisões funcionem, passa-se por 

um ou vários processos em que algumas situações são transformadas ou mantidas. 

Conforme Libâneo e Toschi (2003), a administração e orientação deste meio 

processual são os membros da gestão. 

Com relação à violência escolar, foi evidenciado em uma pesquisa feita por 

Gomes et al. (2003), com alunos de diversas escolas tanto particulares quanto públicas 

localizadas no Distrito Federal, que estes alunos  não se sentem mais seguros em suas 

escolas, ou seja, eles  não se sentem mais em um lugar resguardado das manifestações 

violentas, sobretudo, no sentido social. Alunos que vêm dos mais diversos contextos 

sociais relataram já terem tido contato com a violência na escola. É neste contexto que o 

profissional da Educação Especial e Inclusiva deve atuar na mediação e superação dos 

conflitos, sobretudo quando se trata de alunos com deficiência. 
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É importante salientar que normalmente essa violência caracterizada como 

bullying se evidencia mais na escola, no entanto ela também pode ocorrer em outros 

setores, como por exemplo, no trabalho, na família etc. Muitas vezes esta violência é 

disfarçada como, por exemplo, as formas psicológicas por meio de ameaças, 

humilhações, intimidações, chantagens, rejeição e desrespeito, em muitos casos pode se 

agravar ainda mais. Pois quando não se analisa de forma mais profunda estas agressões 

podem se tornar mais sérias e evoluir para o bullying. Favorecendo desta forma um 

ambiente de segregação e isto ocorre com mais frequência dentro das escolas (GOMES 

et al., 2003). 

A violência é um grande problema para a sociedade e se encontra em todas as 

esferas, portanto a escola também é vítima desta violência. E neste espaço escolar ela se 

manifesta de diversas maneiras como, por exemplo, agressão de alunos e até de seus 

familiares contra professores e funcionários, vandalismo e agressão dos próprios alunos 

contra outros alunos. Logo a escola já não é mais um lugar seguro, uma vez que a 

violência faz parte tanto do interior como exterior dela, por isso é urgente que mais ações 

sejam implementadas para que este problema seja coibido (ABROMOVAY; RUA, 

2002). 

Em muitos casos a gestão escolar ainda têm muitas dificuldades em lidar com este 

problema, no entanto uma das ações que pode ser bem sucedida diz respeito ao 

conhecimento do contexto no qual este os alunos estão inseridos. Às vezes na intenção 

de resolver o problema a gestão escolar e os professores optam por atitudes inadequadas 

a fim de resolver ou minimizar a violência, e em muitos casos estas ações vão em via 

contrária em vez de  minimizar podem agravar ainda mais. 

Determinadas escolas optam muitas vezes por atitudes extremas de advertências, 

como, a presença de policiais, de detectores de metais até expulsar o aluno. Entretanto, 

estas medidas também podem ser consideradas violentas e sendo assim não são eficazes, 

pois se sabe que violência gera mais violência. Em um primeiro momento algumas destas 

medidas podem até dá a falsa ideia de funcionar, mas ao longo do tempo se observa que 

elas em nada contribuem para diminuir a violência (ABROMOVAY; RUA, 2002). 
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Com relação aos alunos com deficiência, essa violência pose ser apenas por 

intolerância ou até por falta de orientação da família, pois em muitos casos o preconceito 

vem dos pais. 

É importante destacar que em muitos casos, a violência começa pela própria 

escola quando não dá oportunidade de o aluno com deficiência participar do processo de 

aprendizagem em igualdade com aqueles que não têm com deficiência infelizmente ainda 

é muito comum que profissionais sem a devida qualificação acreditem que os alunos com 

deficiência devem ficar pintando enquanto os outros realizam as tarefas.  

É preciso que os educadores oferecerem um ambiente propício para que todos, 

especialmente para os que têm deficiência, se desenvolvam. Com respeito e harmonia, 

assim fazendo valer os direitos que lhes são assegurados por lei. 

 

A ESCOLA NA PREVENÇÃO E COMBATE AO BULLYING CONTRA 

ALUNOS COM DEFICIÊNCIA 

O bullying ultimamente tem sido objeto de muitas pesquisas e vem preocupando 

a sociedade particularmente a escolar, uma vez que os casos de bullying têm aumentado 

significativamente. Por isso a importância de se discutir, estudar e investigar como essa 

violência ocorre na escola, bem como as consequências decorrentes do bullying. Esta 

violência ocorre sempre quando uma pessoa ou mais, acha que têm poder sobre um ou 

mais sujeitos. As pessoas que praticam o bullying podem estar procurando autoafirmação 

dentro da escola. 

Conforme Lopes (2005, p. 165) “O Bullying diz a respeito a uma forma de 

afirmação de poder interpessoal através da agressão” esta violência muitas passa 

despercebida porque o poder empregado pelo o agressor não é físico e sim simbólico, 

muitas vezes forçando as vítimas a fazer algo que elas não desejam, ou seja, interferindo 

na vontade alheia. 

Bourdieu (1989), afirma que é preciso uma reflexão em relação aos mecanismos 

que conduzem a formação intelectual de cada sujeito. Para, a partir dessa questão se fazer 

uma análise a fim de se entender além dos limites da violência física Nestas relações de 

poder não se estabelecem apenas a violência física, elas ainda podem provocar maus 
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tratos mentais e psíquicos criando uma relação de poder que pode ser até mais intensa do 

que a força física. 

Seguindo esta perspectiva, os alunos com deficiência que sofrem bullying, 

discriminação e preconceito na escola são excluídas da interação social com os outros 

alunos, o que prejudica o desenvolvimento deles, bem como, a aprendizagem dos mesmos 

e isso acabam caracterizando a inclusão excludente.  

A escola precisa possibilitar o contato dos alunos de forma natural. Os sistemas 

organizados de conhecimento devem viabilizar instrumentos para que as aulas sejam 

elaboradas levando em consideração os alunos com deficiência a fim de melhorar o 

processo de desenvolvimento destes alunos, sendo este o maior motivo para que os 

professores, bem como toda a equipe, saibam identificar o bullying escolar e planejar 

formas de prevenir essa violência contra esses alunos.  

Percebe-se que o bullying está intimamente ligado aos processos escolares, 

afetando-o diretamente, isso porque o ambiente escolar favorece e se torna condutor do 

desenvolvimento, portanto, este tornando - se para o aluno um lugar de infelicidade, ele 

perde o interesse de estar ali, prejudicando a aprendizagem, podendo culminar na evasão 

escolar (ARROIO; ZANUNCINI; BATISTA, 2012, p. 6). 

Muitas vezes as consequências do bullying não são identificadas de imediato, pois 

a criança ou o adolescente às vezes não compreendem que estão sendo vítima desta 

violência. É nesta perspectiva que a escola precisa capacitar seus profissionais para que 

estes possam  identificar, prevenir e combater possíveis vítimas e, a partir deste momento 

alertar as famílias para observar prováveis alterações psiquiátricas, e se a escola já 

trabalha com programas de prevenção ao bullying intensificar as ações (BOURDIEU, 

1989). 

Alguns sinais de que a pessoa esteja sendo vítima de bullying são: alterações no 

sono, dor de cabeça, dor estômago, desmaios, vômitos, alterações visuais, síndrome do 

intestino irritável, anorexia, bulimia, isolamento, tentativas de suicídio, irritabilidade, 

agressividade, ansiedade, perda de memória, histeria, depressão, pânico, medo sem causa 

aparente, não querer ir à escola, demonstrações de tristeza, insegurança por estar na 

escola, mau rendimento escolar, atos deliberados de autoagressão (NETO, 2005, p. 169). 

Estes sintomas deixam clara a necessidade de um acompanhamento mais sério por parte 
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de um profissional da saúde, é importante que este acompanhamento seja logo após os 

primeiros sinais que a pessoa esteja sendo vítima de bullying, pois assim, fica mais fácil 

superar o problema. 

É comum em sala de aula algumas divergências e até conflitos, cabe ao professor 

identificar até que ponto estes conflitos são normais.  

Conforme afirma Fante (2005) 

Caso exista na classe um agressor em potencial ou vário deles seu 

comportamento agressivo influenciará nas atividades dos alunos 

promovendo interações ásperas, veementes violentas. Devido ao 

temperamento irritadiço do agressor e sua acentuada necessidade de 

ameaçar, dominar, subjugar os outros de forma impositiva pelo uso da 

força. Um dos fatores de maior relevância em relação às relações de 

poder construídas dentro da sala de aula nos remete ao constrangimento 

e a violência causada nas vítima. A escolha destas exige a análise uma 

série de características que são levadas em consideração para 

determinar se o indivíduo é uma vítima em potencial: Em geral, não 

dispõe de recursos, status ou habilidades para reagir ou cessar o 

Bullying. Geralmente, é pouco sociável, inseguro e desesperançado 

quanto à possibilidade de adequação ao grupo. Tem poucos amigos, é 

passivo, infeliz e sofre com a vergonha, medo, depressão e ansiedade. 

Sua autoestima pode estar tão comprometida que acredita ser 

merecedor dos maus-tratos sofridos (FANTE, 2005, p. 48). 

De acordo com Fante e Pedra (2008) as vítimas de bullying podem ter 

consequências irreversíveis, e estas implicações se manifestar a curto ou longo prazo 

ocasionando várias dificuldades que afetam o desenvolvimento escolar, além do social e 

emocional. Estes últimos podem levar à depressão e baixa autoestima. 

Em muitos casos os professores ainda não sabem o que fazer em relação ao 

bullying, deixando que os próprios alunos resolvam seus conflitos e às vezes não é um 

simples conflito, uma situação aparentemente inofensiva pode evoluir para uma violência 

e consequentemente o bullying. Muitas vítimas podem se sentir culpada com determinada 

situação e por isso ficam em silêncio dentro da escola em relação aos professores e em 

casa em relação aos pais. 

Um dos grandes problemas presentes na sociedade atual é a falta de uma estrutura 

familiar capaz de proporciona um ambiente seguro e confortável para que as crianças e 

adolescentes se desenvolvam de forma saudável. 
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Fante (2005) afirma que é no ambiente familiar que a criança deve ter as primeiras 

noções de respeito, valorizando as diferenças individuais, no sentido de não desenvolver 

hábitos violentos.  

O ambiente familiar também é propício para que a criança aprenda a lidar com 

seus próprios sentimentos, emoções e com conflitos surgidos nas relações interpessoais, 

ou seja, é nesse contexto que a criança precisa aprender a se defender e se superar, 

desenvolvendo valores que a estruturem psicologicamente para enfrentar de forma 

equilibrada situações adversas na sociedade. 

Diante disso, pode se dizer que uma boa formação na estrutura familiar pode ser 

um fator importante para se evitar causas do bullying na escola e consequentemente os 

danos ocasionados por esta violência fora da escola, pois as sequelas do bullying não se 

manifestam apenas na escola nem na família elas podem se repetir em toda sociedade, 

bem como em relacionamentos futuros como relações de trabalho e até em casamentos 

(MIDDELTON-MOZ, ZAWADSKI, 2007). 

Portanto, bullying não somente prejudica no presente, ele traz grandes prejuízos 

no decorrer da vida das vítimas. 

 

A VIOLÊNCIA NO CONTEXTO ESCOLAR 

O fenômeno da violência tema de discussão no campo acadêmico e científico, na 

mídia, no meio político e na sociedade em gera, tem sido um dos maiores entraves na 

conquista dos direitos humanos, pois a violência seja de qual tipo for está na maioria das 

vezes atrelada ao sistema socioeconômico, político e cultural de cada sociedade. Entender 

as sociedades e suas distintas culturas, também é entender a violência e suas implicações 

na vida de cada cidadão. 

Para Debarbieux (2002, p. 93) afirma que esse “fenômeno surge de modo relativo: 

relativo a uma certa época, a um meio social, a circunstâncias particulares. Ela depende 

de códigos sociais, jurídicos e políticos das épocas e dos lugares onde ela toma sentido”.   

Segundo Pinheiro (2007) um dos maiores problemas para entender as ações 

consideradas violentas é a “imprecisão de seus contornos semânticos”. Para ele as 

principais razões que justificam tal atitude são as: 
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[...] de caráter mais psicológico, é que elas são assim denominadas, com 

frequência, muito mais pelo impacto emocional que produzem no 

imaginário das pessoas do que por razões objetivas consistentes. 

[...] de caráter mais filosófico, é a dificuldade de encontrar um princípio 

nacional que explique essas ações, particularmente sob o impacto 

emocional dos seus efeitos. 

[...] de caráter mais antropológico, é que a qualificação das ações como 

violentas permite desqualificar seus autores, tornando-os a expressão 

máxima da desumanidade, rebaixando-os, equivocadamente, ao nível 

da animalidade, mundo onde não há lugar para a violência por não 

existir nele liberdade, intencionalidade, nem consciência (PINHEIRO, 

2007, p. 2). 

Na concepção desse autor “violência pode ser entendida como a aplicação de uma 

força excessiva a algo ou a alguém” enquanto que “agressão seria a violência dirigida 

contra alguém com o propósito de causar-lhe dano”. 

Para Pinheiro (2007) esse conceito, a violência na escola se manifesta de diversos 

modos, por agressões físicas, uso de armas e de forma mais sutil às vezes até difícil de 

ser identificada e classificada, uma vez que ela envolve aspectos heterogêneos e é 

decorrente de contextos diversos. 

Segundo Abramovay e Rua (2002), a violência pode estar associada a fatores 

como, gênero, etnia, situação familiar, além de fatores externos que pode ser por 

descontentamento e frustração com o local onde estudam, ou ainda com a gestão escolar, 

com os professores e isto pode ocasionar a exclusão social. As autoras alertam para o 

local onde as escolas se encontram em relação à violência, seus arredores, seu contexto, 

tudo isso pode contribuir para uma maior ou menor incidência de violência escolar. 

Conforme Debarbieux (2002), quando se analisa a violência no contexto escolar 

é necessário se que se dê voz às vítimas, porque em muitas situações pode haver abuso 

de poder e em alguns casos a violência pode até passar despercebida, originando prejuízos 

maiores do que aqueles considerados muito violentos. O depoimento de vítimas pode 

explicar fatos e percepções que a primeira vista não se caracterizam como expressões 

violentas e das punições previstas no Código Penal ou no ECA (Estatuto da Criança e do 

Adolescente).  

Estes depoimentos podem revelar casos expressivos e ajudar a perceber a 

dinâmica das demonstrações de atos violentos, suas consequências e implicações. 
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Debarbieux (2002), também diz que a violência na escola, bem como outras formas de 

violência, foi sendo descoberta pouco a pouco por meio dos depoimentos das vítimas. 

Conforme Sposito (1998), a violência na escola, pode ser consequência de fatores 

como racismo, intolerância e divergências no campo político, religioso e cultura. A autora 

define a violência como todo ato que implica a ruptura de um nexo social pelo uso da 

força. 

Em relação ao conflito e a violência, Chrispino e Chrispino (2002), asseveram que 

a educação está passando por um processo de grandes transformações com consequências 

para suas origens e percepções no que diz respeito à educação tradicional. 

Em um primeiro momento ocorreu a mudança na metodologia da escola, uma vez 

que antes ela destinava-se apenas  à transmissão de conhecimentos, de maneira 

sistematizada e organizada. Depois ocorreu outra mudança com o começo do ensino 

público. Por último, Brunner fala da mudança educacional que é decorrente da 

informatização do ensino. Em relação ao Brasil ainda não há um atraso neste aspecto da 

informatização. 

Chrispino e Chrispino (2002), Ortega e Del Rey (2002) sugerem um projeto de 

convivência que se baseie na negociação de conflitos a fim de resolver questões de 

violência na escola. Neste contexto pode se observar que quando a escola trata seus alunos 

de forma homogênea, seguindo modelos pré-estabelecidos em relação ao comportamento 

e com práticas pedagógicas negativas que não valorizam a heterogeneidade de ideias e o 

ponto de vista de seus alunos, está coibindo a expressão natural de conflitos. Pois as 

diferenças individuais devem servir de oportunidades para o enriquecimento tanto em 

relação aos conhecimentos quanto na convivência social. 

Estes conflitos podem ter como consequência a violência por meio de agressões 

verbais, destruição, depredação, silêncio e, em alguns casos esta violência pode se 

manifestar até pela indiferença. 

Guimarães (1996) contribui para este raciocínio ao afirmar que, quanto mais a 

escola nega a heterogeneidade mais estará contribuindo para o processo de unificação e 

por conseguinte estará correndo o risco de sofrer com ações violentas no ambiente 

escolar. Diante disso fica clara a importância de a escola procurar resolver estes conflitos 

que existe no âmbito social e valoriza a negociação, assim ela estará favorecendo a cultura 
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de paz entre os sujeitos que fazem parte dela trabalhando para que não ocorra o bullying 

no espaço escolar. 

Portanto, observa-se que quando se respeita às individualidades entre os sujeitos 

valorizando suas ideias, isto pode facilitar a convivência entre gestores, professores, 

alunos e toda comunidade escolar, contribuindo para que haja êxito no momento de 

administrar os conflitos internos e externos. Os conflitos podem ser vistos como algo 

próprio do ser humano e podem ser positivos, quando dão a oportunidade de as pessoas 

se expressarem de forma livre, expondo ideias e respeitando as das outras pessoas. As 

pessoas que expõem ideias contrárias em certos aspectos podem concordar em outros. 

Sendo assim isto pode contribuir para o enriquecimento salutar das convivências, em 

concordâncias, discordâncias e alianças (CHRISPINO; CHRISPINO, 2002). 

No que diz respeito às decisões que as escolas tomam, percebe-se que elas estão 

ligadas à interação entre pessoas. E sendo assim, é papel da estão escolar conduzir estes 

processos que são constituídos de etapas, de tarefas para serem cumpridas, tendo como 

objetivo o resultado final. Desta forma para que estas decisões funcionem, passa-se por 

um ou vários processos em que algumas situações são transformadas ou mantidas. 

Com relação à violência escolar, foi evidenciado em uma pesquisa feita por 

Gomes et al. (2003), com alunos de diversas escolas tanto particulares quanto  públicas 

localizadas no Distrito Federal, que estes alunos  não se sentem mais seguros em suas 

escolas  no sentido de estar em lugar resguardado das manifestações violentas, sobretudo, 

no sentido social. Alunos que vêm dos mais diversos contextos sociais relataram já terem 

tido contato com a violência na escola. É neste contexto que a gestão escolar democrática 

deve atuar na mediação e superação dos conflitos para que estes não se tornem em 

violência. 

O profissional da psicopedagogia precisa acompanhar o que ocorre nas escolas, 

cabe a ele inovar e se adaptar à nova uma postura reflexiva que beneficie a conduta de 

suas ações. É importante lembrar que o sucesso de uma escola depende de um conjunto 

de fatores que devem garantir este sucesso tais como, a formação de professores e o querer 

fazer destes profissionais, além das condições físicas dos prédios das escolas, e de 

situações sociais e políticas que têm influência direta nos resultados da educação. 
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Outro ponto relevante em relação a atuação do psicopedagogo é que ele deve levar 

em consideração cada instituição de ensino, pois o que deu certo em uma determinada 

escola pode não dá certo em outra, uma vez que as realidades são diferentes. É importante 

lembrar que este profissional deve sempre priorizar o trabalho coletivo e descentralizado.  

 

ESCOLA E OS DESAFIOS PARA TRABALHAR A AUTOESTIMA DE ALUNOS 

COM DEFICIÊNCIA 

Vale ressaltar que os alunos que possuem algum tipo de deficiência são 

frequentemente vítimas de várias formas de violências, e isso se pode ocorrer por meio 

do fenômeno bullying, pelos agressores que veem nestes, suas as vítimas eleitas 

(GOMES, 2008). 

Conforme Mangini (2008), quando as crianças e adolescentes recebem afeto, e 

têm como referências modelos positivos na sociedade, não havendo casos de abandono e 

negligência por parte dos pais, estas crianças e adolescentes têm menos possibilidades de 

se tornem pessoas violentas. 

No entanto, o comportamento humano está sujeito a mudanças, e pode ser 

moldado no processo de educação. Por isso é preciso que a escola seja sensível no que 

diz respeito às origens, diferenças etnias e crenças de seus alunos, enfim, a escola deve 

respeitar o aluno como um todo. O ambiente escolar é cheio de contradições e diferenças, 

é nesta perspectiva que deve haver um olhar mais atento, e um trabalho mais direcionado 

para que haja por parte de todos e, em especial por parte dos alunos mais respeito e 

aceitação destas diferenças. 

É preciso que a escola trabalhe a autoestima de seus alunos, incentivando as 

relações de colaboração, de diálogo e de liberdade de expressão, para que desta forma, 

eles se sintam capazes e possam superar algumas dificuldades.  

De acordo com Brasil (2005), uma escola que não se pauta pelo o respeito e 

discrimina seus alunos está favorecendo a ignorância à insensibilidade, bem como a falta 

de ética. 

Algumas posturas precisam ser revistas, é preciso que se deem oportunidades para 

que os alunos possam se posicionar, lembrando que essas posições precisam ser coerentes 
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com a situação, neste caso os professores devem agir como mediadores procurando 

orientar sem, no entanto se colocar como detentores do saber. Quando a escola nega aos 

seus alunos oportunidades de se sentirem sujeitos pertencentes a ela, é comum que eles 

fiquem ansiosos, angustiados e se sintam rejeitados, desmotivados e em muitos casos 

apresentam dificuldades de aprendizagem. Para que os alunos sintam-se parte integrante 

da escola é necessário que a esta dê a eles oportunidade para que estes participem e 

discutiam e reflitam a sua relação com o ambiente escolar. Uma vez que, a participação 

pode ser uma forma de elevar a autoestima e de libertação da opressão. 

É neste contexto que a psicopedagogia deve atuar, orientando os alunos para que 

possam se posicionar quando for preciso, mas não se esquecendo de respeitar as opiniões 

dos outros, isto deve ser uma prática do cotidiano escolar, pois, segundo Antunes (2002), 

a democracia só se efetiva se quem dela participa também efetivamente exerce. Outro 

ponto a ser considerado é a valorização da indenidade dos alunos, pois assim eles se 

sentem respeitados e isto pode interferir na superação de alguns problemas. 

A escola só é significativa para seus alunos, se levar em consideração a formação 

integral dos mesmos, respeitando as diferenças e acima de tudo tornando o espaço escolar 

em lugar onde estes alunos sintam-se pertencentes a ele. Quando a escola por meio da sua 

gestão democrática trabalhar para que seus alunos tenham a autoestima elevada, está 

contribuindo para que estes não encontrem na escola um lugar de negação da educação. 

De acordo com Veiga (1996, p. 38) “deve haver igualdade de condições para 

acesso, permanência e qualidade para todos. A gestão democrática, a liberdade, a 

autonomia e a valorização do magistério são os princípios que norteiam o Projeto 

Político-Pedagógico”. 

Logo, é função da escola garantir que seus alunos sejam independentes na 

construção da cidadania. Pois a escola que não reconhece nem valoriza a cultura e o saber 

da comunidade estará tornado seus alunos incapazes e negando-lhes as suas origens. É 

dever de a psicopedagogia privilegiar e fortalecer a formação de sujeitos para que se 

sintam parte da história, evitando que estes fiquem dependentes de condições 

socioeconômicas e culturais das classes que eles não fazem parte. 

A escola deve oferecer a seus alunos um espaço social para a valorização da 

cultura, onde eles sejam incentivados na busca de oportunidades educacionais para suas 
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vidas, tanto pessoal quanto profissional. É nesta perspectiva que ela deve empreender 

ações educacionais e sociais que permitam aos alunos encontrarem seus próprios 

caminhos.  

Para que a escola escolar seja bem sucedida na busca da autoestima e superação 

de seus alunos ela deve se pautar por algumas questões consideradas extremamente 

relevantes, como por exemplo, à formação dos professores, e dos funcionários, além de 

promover um maior engajamento das famílias, da comunidade e das demais esferas da 

sociedade no sentido de que estes alunos na se sintam injustiçados diante de determinadas 

situações. 

De acordo com Camacho (2001), nas escolas em que não há propostas educativas, 

estas consentem que valores sociais distorcidos adentrem no espaço escolar, sem qualquer 

finalidade educacional, permitem que atitudes negativas se estabeleçam nesse ambiente, 

fazendo com que os alunos desenvolvam experiências como a do preconceito e 

discriminação. 

Em muitos casos, as crianças não têm preceito com os alunos especiais, mas são 

influenciados pelos pais que estão carregados de preconceitos e passam para seus filhos. 

Esses pais, na verdade, estão fazendo mal aos próprios filhos que muitas vezes se tornam 

pessoas violentas que podem praticar o bullying e também se tornar uma vítima, porque 

quem pratica o bullying também sofre. 

Pode se perceber que a maioria das escolas ainda não estão dando a devida atenção 

a esse fenômeno do bullying, muitas vezes ele é visto como uma brincadeira inofensiva 

quando na verdade pode fazer muito mal as pessoas e principalmente aos alunos com 

deficiência que já são tão sofridos com a falta de conhecimento de muitos profissionais 

que ainda não estão de fato preparados para lidar com a educação especial. E muitas vezes 

não entendem o bullying como uma agressão ou maus-tratos. 

É importante destacar que discriminação e maus-tratos contra a pessoa com 

deficiência se constituem crime.  

De acordo com o documento da Secretaria de políticas de saúde 

(BRASIL, 2001a): Qualquer tipo de discriminação ou de maus-tratos 

para com pessoas portadoras de deficiências é crime previsto na lei 

7.853, de 24.10.1985, com pena de um a quatro anos de reclusão e 

multa. No caso da constatação da violência, as denúncias podem ser 



 

503 

 

dirigidas para o Conselho Tutelar ou Ministério Público (BRASIL, 

2001, p. 84). 

Partindo desse princípio é preciso que as escolas fiquem atentas para que seus 

alunos não sejam vítimas de tais situações o que pode certamente contribuir para que 

esses alunos não encontrem na escola um ambiente harmonioso em que eles possam se 

sentir incluídos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao concluir este artigo, algumas questões ficaram bem claras, como por exemplo, 

a importância da identificação, prevenção e combate ao bullying por meio de toda a 

comunidade escolar e em especial da psicopedagoga. Este trabalho é importância porque 

provoca discussões em relação ao bullying, com isso desperta alunos, professores, 

funcionários, enfim todos que estão envolvidos para a construção de um espaço escolar 

mais saudável. 

A princípio a escola precisa identificar se há problemas relacionados ao bullying 

e a partir de uma constatação traçar estratégias para amenizar ou solucionar tais 

problemas e neste contexto que a psicopedagogia deve atuar criando um projeto de 

intervenção, bem como preparando os profissionais, pois só assim é possível uma ação 

efetiva contra o bullying escolar. A Psicopedagogia ainda deve procurar meios para a 

conscientização e a sensibilização em primeiro lugar da escola e depois de toda a 

comunidade escolar, para que na escola possa ser desenvolvida uma cultura de paz, e para 

que as relações possam proporcionar um ambiente escolar saudável, fazendo com que 

seus alunos se sintam sujeitos pertencentes àquele lugar. 

Na perspectiva da colaboração da família é muito importante, entendemos que 

trabalho com as famílias se constitui em uma das estratégias mais eficazes para prevenir 

e combater o bullying. Acreditamos que o bullying é um problema que não somente deve 

ser discutido, mas acima de tudo atacado, por isso este estudo se torna tão relevante, uma 

vez que apesar de ser real, o levantamento teórico mostrou que toda essa problemática 

envolvendo o bullying e todos os prejuízos que ele pode trazer para a saúde física e mental 

das vítimas, ainda são poucas as ações voltadas para esse problema. 
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Portanto, entendemos que a Psicopedagogia é um excelente mecanismo de 

intervenção e deve voltar seu olhar para essa questão do bullying e de forma especial para 

a análise de comportamentos diferentes dos alunos dentro e fora do ambiente escolar, por 

que é através dessa análise que poderemos identificar de forma mais precisa casos de 

bullying, e assim poder conscientizar dos perigos deste fenômeno. 

Sabe-se que o bullying pode interferir no desenvolvimento de qualquer aluno e no 

caso da pessoa com deficiência é ainda mais grave, pois estes enfrentam o dilema de 

terem que superar suas próprias limitações, que se tornam, de certa forma, mais evidentes 

quando estão em meio aos outros considerados “normais”, e ainda encaram a 

discriminação e preconceito que são colocados em prática de forma violenta por meio do 

bullying. Essa experiência de violência impede que a criança com deficiência perceba 

todo seu potencial de aprendizagem, pois estará com a atenção voltada para a defesa das 

agressões. Essas crianças são mais vulneráveis a esse tipo de violência, porque não 

correspondem aos padrões pré-estabelecidos pela sociedade, do belo, forte e perfeito. 

O bullying prejudica de todas as formas, pois impede que os alunos com 

deficiência tenham direitos fundamentais, como por exemplo, a educação de qualidade e 

vida digna, além disso, torna a escola um ambiente inseguro, por isso, muitos alunos com 

deficiência acabam se evadindo da escola e dessa forma ficando ainda mais excluídos da 

sociedade.  
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 O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DA ESCRITA NOS ANOS INICIAIS DO 

ENSINO FUNDAMENTAL I 
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RESUMO: 

O Projeto Político Pedagógico escolar está cheio de argumentos, mas que na sua grande 

maioria não acontecem como realmente deveria ser, criar sujeitos críticos, reflexivos e 

atuantes na sociedade, discurso fantasiosos, temos assistido, ouvido e algumas vezes 

participado, de sua construção. Por este motivo o tema discorrido no referido trabalho 

científico tem como principal função a reflexão de como estamos conduzindo o nosso 

educando no seu dia a dia para a vida futura. Os dados levantados pelo Ministério da 

Educação, índices de analfabetismo, reprovação, evasão retratados através do IDEB 

(Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) tem demonstrado a ineficiência dos 

métodos aplicados em nossas instituições educacionais. Partindo de uma educação 

voltada a atender as necessidades dos alunos devemos repensar e rever os nossos 

conceitos de educadores. Escrever não é tão somente um ato de se mostrar alfabetizado, 

é dar a voz ao mundo para que todos conheçam a sua opinião, é fazer valer os seus 

direitos, e acima de tudo eternizar-se entre algumas linhas escritas. 

PALAVRA-CHAVE: Escrita. Estrutura escolar. Familiar e evasão. 

 
 

INTRODUÇÃO 

Um dos questionamentos que se faz neste momento é a prática pedagógica que 

vem sendo desenvolvido pelas nossas escolas, que traz consigo a ótica de preencher uma 

carga horária de atividades que não é o suficiente para que se tenha um excelente 

desempenho escolar, e tão pouco não é esta a fórmula para se criar e/ou se desenvolver 

leitores e futuros escritores. As escolas estão repletas de pedagogos, psicopedagogos, 

terapeuta ocupacional, psicólogos e tantos outros profissionais, necessários para se 

oferecer uma educação com qualidade, e ainda indagamos onde está a qualidade? Em que 

parte, ou período do tempo se esqueceu? É difícil encarar a realidade, haja vista que 

fazemos parte dela. Por este motivo, nas linhas que aqui leremos procuramos demonstrar 

uma proposta para se refletir em que parte precisará agir de forma imediata.   
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O professor pode ensinar a ler e escrever e ao mesmo tempo, ensinar as finalidades 

de leitura e da escrita nas diferentes situações sociais, nas quais esses objetos culturais 

estão presentes. 

Ensinar, presenciar atos de leitura dentro e fora da escola, induzir o aluno a ouvir 

e perceber a leitura com a finalidade de proporcionar a esse aluno as relações das mais 

diversas modalidades de textos e suas relações com o meio e o mundo, procedimentos 

que levam o leitor a diferenciação através do uso de gêneros textuais distintos conduzindo 

o educando a concepção de como se lê. O educador deve mostrar ao seu educando a 

funcionalidade da leitura, mostrando a necessidade primordial que vem ser a 

comunicação tanto para com o professor, com os outros colegas e para se comunicar e 

interagir com o mundo, respeitando sempre o conhecimento do aluno. 

As atividades de leitura para crianças que ainda não sabem ler favorecem a 

aprendizagem, a reflexão e a escrita, fazendo-a pensar a escrita e a discutir avançando no 

conhecimento aprendizagem com a finalidade de aprender a ler e escrever, ressaltando a 

importância do conhecimento linguístico. 

Dentro de uma visão Piagetiana trataremos de como “aprender a escrever”, “o 

papel da educação e seus estágios”, a “aquisição da escrita”, a “ação do professor no 

desenvolvimento das habilidades textuais” e o “desenvolvimento das habilidades 

textuais”. 

 

APRENDER A ESCREVER, ENSINAR A ESCREVER. 

A ação docente na organização do processo de aquisição do sistema de escrita e 

desenvolvimento das habilidades de uso da escrita, na escola, no quadro das atuais 

concepções sobre a aprendizagem da língua escrita e, consequentemente, sobre o seu 

ensino fornecendo subsídios de como agir sobre a escrita espontânea do alfabetizando, 

que em seu processo de construção dos sons da fala, mas que precisa também ser 

conduzidos à regulamentação que a ortografia impõe ao uso dos símbolos em seu 

processo de desenvolvimento das habilidades de uso da escrita, deve apropriar-se do 

escrever como busca de interlocução pessoal, mas que precisa também observar as 

convenções que regem a estrutura de um texto, nos diferentes gêneros literários. 
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Para tentar compreender a estas questões e tentar auxiliar nas soluções do aparente 

paradoxo, faz-se, necessário refazer uma retomada das concepções que orientam 

atualmente a aprendizagem e o ensino da língua escrita. 

Em primeiro lugar iremos mencionar as ciências linguísticas - a linguística, a 

sociolinguística, a psicolinguística e a linguística textual, processo este que se inicial 

desde os primeiros meses de vida de um bebê, pois mesmo ele na condição de feto já 

interage com o meio físico e mental, a influencia da sua genitora e do ambiente em que 

está inserido podem em todos os seus efeitos serem positivos como também podem sofrer 

influencias negativas. 

Em segundo lugar, é também nesse tempo que a psicologia genética piagetiana 

traz uma nova compreensão do processo de aprendizagem da língua escrita, através, 

particularmente, das pesquisas e publicações de Emília Ferreiro e seus colaboradores, 

obrigando a uma revisão radical das concepções do sujeito aprendiz da escrita. 

A criança desde seus primeiros meses de vida começa a construir os seus conceitos 

e concepções, seja ela de vida ou de escrita. Flavell relata, que: 

(...) um bebê está com seus barquinhos de brinquedo na banheira e, de 

súbito, fixa-se em um pedacinho de madeira, um pedaço de lápis 

quebrado que está num cantinho da saboneteira. Agarra- o e, depois d 

refletir um pouco (ele tinha colocado muitos barquinhos para flutuar, 

mas não um pedaço de madeira), coloca-o sobre a água com muito 

cuidado. Quando descobre que flutua, incorpora-o a sua frota. Um 

momento depois, quando sai da banheira, é uma criança mais limpa e 

com mais conhecimento. A pergunta é; em que sentido tem mais 

conhecimento e por meio de quais processos (cognitivos evolutivos) os 

construiu? 

Durante a alfabetização, a concepção psicogenética da aquisição do sistema de 

escrita e as construções de ciências linguísticas, particularmente das psicolinguísticas, 

transformaram o conceito de sujeito aprendiz da escrita – não mais um sujeito que usa a 

repetição como ferramenta para a aprendizagem da escrita, processo este que se dá ao 

trabalho de copiar letras, reproduzir por imitação das letras, sílabas, palavras, frases e 

textos, mas um sujeito que aprende atuando “com” e “sobre” a língua escrita, buscando 

compreender o sistema, levantando hipóteses sobre ele, e alterando assim, radicalmente, 

a orientação do professor a concepção de aprendizagem e o significado das dificuldades 

enfrentadas pela criança nesse processo. 
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Assim, o princípio que regia o ensino da escrita, o qual se levava a condução do 

aluno pelo caminho de sucessivas correspondências entre oral e escrito é substituído por 

princípio radicalmente diferente: agora a criança aprende a escrever agindo e interagindo 

com a linguagem escrita, experimentando escrever, ousando escrever, fazendo uso de 

seus conhecimentos prévios, libertando-se de uma sequência de regras. Agora o 

pensamento espontâneo, as ideias soltas já não são palavras sem sentido, o seu texto, a 

sua produção ganha valor, pode-se assim dizer que escrever não é tão somente para quem 

sabe lê, mas para quem vê a vida de outra forma, um olhar clínico, onde toda e qualquer 

produção textual tem o seu valor. 

Quanto às dificuldades enfrentadas pela criança durante este processo de 

aquisição da escrita o que antes eram erros nos quais as crianças tinham que corrigir os 

seus erros, e para com isso os recursos eram os mesmos, os exercícios e treinos de 

repetição, associação e copia, hoje, no quadro de uma nova concepção de escrita os erros 

são considerados construtivos, isto é, preciosos indicadores do processo de construção do 

sistema de escrita que a criança vivencia reveladores das hipóteses com que está atuando, 

portanto, elementos fundamentais para que se identifique esse processo e essas hipóteses. 

Projetos que incentivem a escrita e a produção textual se fazem necessários dentro 

das escolas, pois somente através da ferramenta “incentivo” conseguiremos alcançar e 

conquistar novas metas no que se diz respeito ao processo de alfabetização. Criar formas 

de valorização, participação em eventos nacionais, mostrar-lhes textos de outras crianças 

com a mesma faixa etária de idade, promover a leitura tanto no meio escolar quanto na 

vivência de mundo, como também envolver a família neste novo modo de ver e valorizar 

a escrita. 

 

O DESENVOLVIMENTO DAS HABILIDADES TEXTUAIS 

Aprender a escrever não é um processo de etapas sucessivas, em que, numa 

primeira etapa, instrumentaliza-se o aprendiz, e só depois numa segunda etapa se passa a 

desenvolver o uso efetivo da escrita, ou seja, apropriar-se do sistema de escrita é uma das 

faces do aprender a escrever; outra face é o desenvolvimento das habilidades de produção 

do texto escrito. 
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É bem verdade que, assumindo outras perspectivas de interpretação do processo 

de aprendizagem da escrita, as primeiras escolas, e, provavelmente a de agora também 

tenha constituído o processo de aprendizagem da escrita como constituído de momentos 

sucessivos, e esse entendimento levou e tem levado a uma concepção distorcida do que 

significa o exercício de um uso efetivo de escrita. 

A escola e os livros didáticos controlam as ideias e determinam o pensamento 

lógico da criança, não permitem que se levantem hipóteses, não se dá a liberdade de 

expressão, ao controlar e ao sugerir o que se deve escrever e como escrever, está limitando 

a linha de raciocínio do sujeito, principalmente quando se tem uma distorção da realidade 

local, podemos citar os livros didáticos que são usados como se sua produção fosse 

direcionada somente a região sudeste com ênfase cultural, social e econômica, se 

tornando distante da realidade local. 

Criar sujeitos capazes de assumir a sua palavra na interação com interlocutores 

que reconhece e se identificam, para atender e atingir objetivos além de um simples 

sistema de regras e escritas direcionadas a um público exclusivo. 

Conclui-se que, ao mesmo tempo em que o aluno deve apropriar-se da escrita 

como forma de interlocução, como atividade discursiva, o que ocorre basicamente pela 

criação de situações tanto quanto possível naturais e reais de produção de texto, deve 

também ser conduzido a várias aprendizagens: ele precisa aprender a distinguir o texto 

oral do texto escrito, percebendo as especificidades e peculiaridades deste; estruturar 

adequadamente seu texto escrito, atendendo ainda as características de cada gênero; 

controlar as possibilidades de apreensão do sentido do texto pelo pretendido leitor; 

apropriar-se dos recursos de coesão próprios do texto escrito; e, compreender as 

convenções de organização do texto. 

Vale aqui argumentar que para se atingir todo este amadurecimento no que diz 

respeito ao desenvolvimento do sistema da escrita, a escola deve estar preparada com 

profissionais, que despertem nos educandos desde cedo o prazer pela escrita. 

 

INICIAÇÃO DO PROCESSO DE LEITURA E ESCRITA 
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A aprendizagem da leitura e escrita, nos dias de hoje, tem se tornado cada vez 

mais acessível, visto que é considerada uma atividade essencial para a comunicação 

humana. Nos diversos aspectos do ensino-aprendizagem, seja do conhecimento formal 

ou informal, de modo que temos muitos meios influenciáveis aos processos citados, a 

exemplo dos tipos de escritos existentes no meio social e os de ordem sistemáticos 

utilizados na escola. Assim, cabe aos indivíduos interagirem com os recursos existentes 

para que o uso da leitura e da escrita esteja presente. 

O domínio de tais habilidades, além de permitir ao homem uma melhor 

compreensão do seu universo, leva-o a encarar com outros olhos, horizontes que 

considerava antes não existirem, a exemplo das informações jornalísticas, científicas, etc. 

Dominar a leitura e a escrita, nos dias de hoje, é relacionar fatos, tendo em vista, 

sempre, objetivos a alcançar. Assim, podemos afirmar que para atuar em meio às 

sociedades com o domínio da leitura e escrita é preciso ter determinação e objetivos, pois 

a leitura e a escrita só são importantes porque têm grande utilidade nas relações humanas, 

comunicação e socialização tanto com os outros quanto com os elementos que surgem 

constantemente e cada vez mais elaborados. 

Teberosky e Colomer (2003, p. 27) afirmam que: 

As situações de interação cotidiana, quando se vai às compras, 

por exemplo, quando se guardam na cozinha as mercadorias 

adquiridas ou quando se prepara a refeição, que podem ser 

uma oportunidade para aprender outras formas de classificar 

e interagir com o texto escrito. 

Nota-se que os meios, tanto de comunicação escrita, como o acesso à tevê, rádio 

e computador, todos têm a sua relevância no universo do leitor, pois para desenvolver as 

demais atividades de leitura e escrita, principalmente com mais facilidade é necessário 

que se conviva constantemente com elas no intuito de praticá-las devidamente e levar a 

sério suas funções na escola e na sociedade. 

O domínio da leitura e da escrita requer esforço dos alunos que fazem parte do 

espaço escolar e social, pois sem o seu domínio de tais atividades fica difícil entender o 

que se apresenta constantemente. 

Os tipos de informações são diversificados, quer seja em casa, na rua ou na escola. 

As autoras destacam que outro tipo de material consiste nos portadores de textos 
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encontrados em casa, a exemplo dos rótulos, signos, marcas e logotipos feitos sobre 

embalagens impressas de uma grande diversidade de materiais como: papel, madeira, 

lata, vidro, plástico, pano, cerâmica, etc. e também folhetos, material publicitário, 

manuais com diversas fontes e cores. 

Temos em meio às sociedades uma diversidade infinita de textos, produzidos pelo 

próprio homem e que servem de suporte para a prática informal da leitura. Interpretar as 

leituras apresentadas diariamente é tarefa fundamental para aqueles que consideram que 

a aprendizagem tanto da leitura quanto da escrita é essencial para uma melhor qualidade 

de vida. 

As leituras feitas diariamente também têm, além da sua relevância para o 

processamento de informações úteis, influência sobre o comportamento humano, nas suas 

colocações, participação ativa em assuntos que tem mais intimidade. Isso acontece 

quando o leitor se depara com assuntos que compreende sua função, bem como outros 

aspectos ligados ao conteúdo em destaque. Em suma, a leitura é a arte de compreender os 

escritos e os escritos cumprem em sua grande maioria com uma função social, seja de 

ensinar, informar, comover, etc. 

 

O PAPEL DA EDUCAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DA LEITURA E 

ESCRITA 

A descriminação do desenvolvimento cognitivo que a teoria genética propõe e a 

maneira como define os fatores responsáveis pelo processo fazem com que sejam um 

bom exemplo da caracterização de desenvolvimento como um processo necessário. Um 

desenvolvimento universal e com uma direcionalidade marcadamente definida com 

referência às mudanças que representa. 

Todos que atuam na área da língua escrita reconhecemos que ocorreu uma 

mudança significativa nas concepções de aprendizagem. O ensino da linguagem escrita 

vem ocorrendo a partir dos anos de 1980. Essa mudança é fruto, fundamental de dois 

fatores. São eles: 
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1º - é nessa década que as ciências linguísticas, como: a linguística, a 

sociolinguística, a psicolinguística, a linguística textual e a análise do discurso, começam 

a ser aplicadas ao ensino da língua materna. 

2º - é também nesse tempo que a psicolinguística piagetiana traz uma nova 

compreensão do processo de aprendizagem da língua escrita. 

Piaget, indica que, durante o seu desenvolvimento, o indivíduo 

construirá, na interação com os objetos, algumas “estruturas” ou 

totalidades organizadas de esquemas de ação que representam certas 

regras ou leis.  

A teoria genética postula que estágios são comuns a todos os indivíduos. Dessa 

maneira, o desenvolvimento cognitivo, ou parte do desenvolvimento cognitivo que Piaget 

estuda define-se como: um conjunto de mudanças de tipo universal, globais e gerais, 

qualitativos, estáveis e com uma direcionalidade bem definida a formas cada vez mais 

potentes de compreensão da realidade e da atuação cognitiva sobre essa. 

Quando a escola compreende que ela é parte desse processo chamado de estágio, 

e que é peça fundamental na construção, organização e interiorização do pensamento 

cognitivo, hipotético e linguístico, conseguem-se avanços extraordinários.  

Fazer parte desse processo de construção não é fácil, pois alguns não têm as 

mesmas oportunidades, desde cedo, outros somente iniciam, ou tem o seu contato com o 

desenvolvimento da escrita depois da adolescência ou quando chegam à fase adulta, 

quando pressionados a prestar um vestibular ou a exames de seleção acadêmica se 

deparam com um pesadelo, ou seja, a prova de redação. Quando o sujeito desde o período 

embrionário tem contato com esse universo “restrito” se torna fácil introduzi-lo dentro 

desta realidade, pois o mesmo já se sente familiarizado. 

Tentando vencer estas barreiras a escola desperta, para encarar a realidade de um 

Brasil de desigualdade, e por meio deste veículo louco, utópico, crítico, reflexivo e 

visionário estabelecer dentro de seus muros uma visão para o horizonte distante onde 

todos podem de igual para igual atingir os seus objetivos. 

 

 A AÇÃO DO PROFESSOR NO DESENVOLVIMENTO DAS HABILIDADES 

TEXTUAIS 
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A criança antes de ser introduzida à escola, ela já traz consigo habilidades de 

produção do texto oral, pois a mesma fala fluentemente sua língua, usa para narrar fatos, 

perguntar, responder, pedir, ordenar... E é preciso lembrar que essa introdução ao mundo 

da escrita, na escola, não se caracteriza como algo inaugural como a entrada em um 

mundo desconhecido, embora a mesma ainda não esteja alfabetizada, porém já tem o que 

chamamos de conhecimento comum, ou, conhecimento prévio das suas relações 

construídas com o universo que lhe rodeia. Falta-lhe tão somente apropriar-se do sistema 

de escrita, de suas convenções ortográficas, aprender a usar a língua escrita para a 

comunicação e a interpretação. 

Em casos de crianças que não tem um ambiente familiar favorável para a 

construção da fala, pais super protetores que ao invés de deixarem seus filhos se 

expressarem através da fala infantilizam o vocabulário das crianças e interferem quando 

a criança deseja  expressar interrompendo e verbalizando o que a mesma iria pedir ou 

dizer, a interferência em determinados casos prejudica a fala e a verbalização da mesma, 

a criança superprotegida se sente insegura e em todos os momentos pede a aprovação de 

um adulto naquilo em que vai fazer, pois não foi construída sua autonomia, haja vista que 

todas as vezes que tenta fazer algo sozinho recebe a interferência do adulto, ou frases 

como: “você ainda é muito pequeno”, ou “deixa a mamãe te ajudar”(ajuda esta que ela é 

quem acaba fazendo tudo pela criança) entre outras situações onde são tratados como 

bebezinhos o tempo todo. 

Outro grande problema para o professor enfrentar são os pais negligentes, estes 

costumas transferir para a escola a total responsabilidade, na pessoa do professor, para 

alfabetizar, educar, instruir para a vida, entre outras atribuições. O professor de hoje tem 

um grande desafio, realizar seu trabalho voltado a suprir as lacunas deixadas pela família, 

com esse propósito e tendo um objetivo em mente os docentes planejam-se para atender 

as carências destas crianças. 

O desafio de alfabetizar e letrar na escola para Simonetti (2005, p. 15) é o de 

conseguir que as crianças leiam e escrevam de forma espontânea, criativa, construtiva e 

que possam inserir-se no universo da cultura escrita. Nesse sentido a autora ainda se ainda 

se posiciona completando que para nós, alfabetizar e letrar na Educação Infantil é, antes 

de qualquer coisa, provocar e despertar nas crianças o desejo além do prazer de ler e 
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escrever, inserindo-as de forma dinâmica no universo da leitura e da escrita. Soares (apud 

SIMONETTI, 2005, p. 14) ressalta, chamando atenção para: 

[…] a última avaliação do (SAEB) Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Básica, denunciando que 

aproximadamente 33% dos alunos com quatro anos de 

escolaridade são analfabetos, ou seja, a criança termina 

analfabeta a 4ª série. Além do que os alunos chegam à 8ª série 

com nível de escolaridade insatisfatório. Apresentamos esses 

dados estatísticos para não nos acostumarmos com essa 

situação, mesmo que se diga: “Ah, isso a gente já sabe…” 

Sabemos, mais o que fazemos? Na maioria das vezes nada, 

apenas nos acomodamos. 

A preocupação da qualidade do ensino da leitura e escrita deve ser uma 

preocupação tanto da escola quanto da família e da própria sociedade, de modo que se 

tenha um ideal coletivo referente à qualidade do ensino de determinadas atividades, pois, 

vivemos numa sociedade politicamente democrática, onde os indivíduos tem liberdade 

de expressar os seus pensamentos e ideias sobre assuntos relevantes para o andamento e 

a boa qualidade do ensino no país. 

O processo de alfabetização e letramento como atividades que fazem parte da vida 

dos indivíduos de forma direta, no caso tanto na escola como na sociedade. Uma criança 

em seu contexto escolar está sujeita ao domínio da leitura e escrita, visto que é através do 

processo de alfabetização que a criança ou o adulto analfabeto na escola passa a encarar 

as letras não como unidades isoladas, mas sim como uma parte de um todo. 

A função da escola, particularmente no processo de desenvolvimento da escrita é 

auxiliar no caminho que ele irá percorrer durante o processo de construção de sua escrita, 

aperfeiçoar habilidades já adquiridas no decorrer de sua experiência textual, apresentar-

lhes diferentes gêneros textuais, e observar sua construção e identificação de cada um 

deles (gêneros textuais). 

Também a ação pedagógica supõe atividades de diferentes naturezas. Em primeiro 

lugar, atividades que criem oportunidades para que o aluno “descubra” a possibilidade ou 

a necessidade de usar a língua escrita como forma de comunicar-se, de interlocução, o 

que supõe o estabelecimento de situações de produção d textos tanto quanto possível 

naturais e reais. Produzindo o texto nossas condições, devem seguir-se atividades de 

análise e avaliação – atividades em que se discuta se as peculiaridades dos gêneros do 
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texto foram observadas, se o texto está bem estruturado e há coerência no 

desenvolvimento das ideias, se o nível de informatividade corresponde às características 

do leitor pretendido, se a variedade linguística e os registros escolhidos são adequados ao 

tema, ao objetivo, à situação interlocutiva. Depois de desenvolvida essas atividades, em 

geral através de discussão coletiva dos textos produzidos pelos alunos, são pertinentes 

procedimentos de revisão e de reescrita de texto. 

Na verdade, a escrita e a reescrita dos textos produzidos pelas crianças 

possibilitam que o professor leve a criança à apropriação do sistema de escrita e 

ortográfica, através desta atividade o professor poderá identificar em que estágio do 

processo de apropriação do sistema ela se encontra, interpretar as hipóteses com que está 

operando, selecionar e organizar dados, decidindo quais aspectos que devem ser 

trabalhados no estágio em que a criança se encontra levá-la a confrontá-las com as 

convenções e regras do sistema, e a partir disso conduzi-la à escrita ortográfica. 

Realizando um trabalho de análise dos textos o professor estará acompanhando o 

processo de aquisição do sistema de escrita pela criança, e, respeitando o ritmo e as etapas 

desse processo, definidos pelas relações que a criança vai estabelecendo com esse objeto 

de conhecimento – a escrita, terá condições de orientá-la, conduzindo-a, a partir de suas 

próprias proposições e tentativas, à apropriação das normas e convenções ortográficas. 

De tudo que já se disse, conclui-se que as novas concepções de aprendizagem e, 

consequentemente, de ensino da língua escrita supõe o domínio, pelo professor, de 

conhecimentos e habilidades específicos, particularmente nas áreas da Psicologia 

Cognitiva e das ciências linguísticas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Sabe-se que as causas de alterações da aquisição da linguagem, apesar de 

existirem muitos estudos indicando fatores neurológicos para tais problemas, há 

consideráveis avanços na compreensão da neurobiologia dos processos de 

desenvolvimento da linguagem e aprendizagem que certamente irão contribuir para uma 

melhoria na abordagem da aprendizagem. 
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É importante ressaltar que existe uma combinação dos fenômenos biológicos 

ambientais no aprendizado da língua escrita, envolvendo integridade sócio/emocional. 

Todas as atividades de estimulação da linguagem escrita devem ser realizadas de forma 

que envolva o lúdico, através de jogos e brincadeiras, para que a criança sinta prazer em 

ler e escrever, a cópia não deverá ser cópia pela cópia e sim haver significatividade para 

melhor desenvolvimento. Neste caso, o estimulo deve ser iniciado com a leitura de 

estórias infantis, a utilização dos jogos de rimas, que ajudam na consciência fonológica, 

jogos com letras e desenhos, para a criança já ir se familiarizando com a escrita, a leitura 

de rótulos e propagandas e, não menos importante, a ajuda dos pais no acompanhamento 

do processo de aquisição da língua escrita.  

A partir de uma perspectiva essencialmente de reflexão teórica e conceitual, o 

educador deve incentivar a interação entre pares, dessa maneira o aprendizado é mutuo, 

com ajuda dos que têm mais conhecimento para com os que têm dificuldades, o professor 

assume o papel de facilitador, as crianças são levadas as descobertas por si mesmas. Deve-

se chamar a atenção para textos claros e objetivos evitando textos distorcidos que levam 

o educando a um conflituoso retrocesso no processo de ensino. A igualdade de condições 

deve ser um dos pontos fundamentais que levam a criança a se planejar para se organizar. 

Enfim, nunca se deve obrigar uma criança a ler um livro, e sim despertar nela a 

vontade de ler e conhecer a sua história. Fazendo dessa forma estaremos contribuindo 

para que a criança não se prejudique durante o processo da aquisição da linguagem. 

Portanto, o processo é composto de interação e subsídios que conduzirão o aprendente 

em uma nova perspectiva linguística sendo capaz de ler, escrever, interpretar e 

contextualizar assumindo o papel de agente da escrita. 
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CAPÍTULO XLIII 

O PSICOPEDAGOGO COMO MEDIADOR: A ATUAÇÃO DO 

PSICOPEDAGOGO FRENTE AO BULLYING NAS ESCOLAS. 

José Antonio da Silva137 
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RESUMO: 

O presente artigo traz como objetivo principal uma reflexão sobre a prática profissional 

do Psicopedagogo na identificação, prevenção, e combate ao bullying escolar. Por tanto 

foi feito um estudo bibliográfico apresentando alguns estudos realizados por autores que 

tratam do tema. O bullying é um fenômeno ainda pouco conhecido e pouco estudado, mas 

muito presente nas escolas, e que se caracteriza por agressões físicas ou morais entre 

alunos, com consequências sérias não somente para as vítimas, mas também para os 

agressores. O estudo ainda discute o papel do psicopedagogo a fim de alertar a família e 

toda comunidade escolar no sentido de identificar o bullying na escola. Demonstrando 

desta forma, que quando a família e a escola atuam juntas e são responsáveis por suas 

crianças e adolescentes, fica mais fácil prevenir a violência escolar principalmente o 

bullying. Vale salientar a importância da psicopedagogia na prevenção e intervenção 

deste problema atuando em parceria entre escola-família, pois entendemos que as duas 

instituições têm como finalidade a formação humana.  Sendo assim é indiscutível a 

necessidade dessa parceria orientada pelo profissional da psicopedagoga para a qualidade 

do ensino, no entanto, apesar de importantes avanços, ainda há uma necessidade de se 

aprofundar o estudo sobre este tema a fim de prevenir e combater práticas de bullying.  

PALAVRAS-CHAVE: Psicopedagogia. Bullying. Escola. 

 

 

INTRODUÇÃO 

O trabalho aqui desenvolvido aborda um tema ainda pouco discutido diante sua 

gravidade, mas essencialmente importante para a educação, pais, professores, alunos e 

sociedade em geral, o Bullying. Ultimamente casos envolvendo este problema é cada vez 

mais frequente nas escolas.  A palavra bullying é de origem inglesa, no entanto é 

empregada em vários países, para nomear determinadas condutas de violência, o termo 

bullying é muito empregado nos estudos realizados sobre a violência escolar. 

Este estudo foi resultado de uma pesquisa bibliográfica, que segundo Gil (2009) 

com consultas a literaturas já disponíveis em livros que tratam da temática desenvolvida 

 
137 Especialista em Alfabetização e Letramento pela Faculdade Venda Nova do Imigrante - FAVENI. Professor do 

Município de Monteiro – PB. E-mail: joseantoniosilva.rn@gmail.com 



 

521 

 

neste trabalho, além de arquivos que se encontram na rede mundial de computadores, 

como por exemplo, revista, dissertações, artigos, monografias etc. Nesta busca, a 

abordagem da técnica de pesquisa é bibliográfica. Esta pesquisa se ancorou nos estudos 

que já foram desenvolvidos e tratam do papel do Psicopedagogo na mediação do 

problema do bullying nas escolas. 

 

O PSICOPEDAGOGO NA MEDIAÇÃO DOS PROBLEMAS RELACIONADOS 

A CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA ESCOLA 

O Psicopedagogo tem a função de observar e avaliar os problemas que envolvem 

os alunos dentro da escola, ele deve buscar respostas e alternativas tanto para questões 

voltadas para o comportamento dos alunos quanto para questão do ensino aprendizagem, 

além de observar questões emocionais. O Psicopedagogo tem um campo de trabalho 

muito vasto, ou seja, ele atua de forma multidisciplinar e toda sua atuação deve caminhar 

junta ao Projeto Político-Pedagógico. 

A escola pode ser compreendida como algo que faz parte comunidade, sendo 

assim um dos papéis de psicopedagógico é justamente fazer esta ponte trabalhar a 

socialização, pois ela é portadora dos conflitos, limites, esperanças e possibilidades 

sociais. A escola recebe e expressa às contradições da sociedade. 

Aberastury apud Freitas (2002 p. 36) define a adolescência como: 

Um momento crucial da vida do homem e constitui a etapa decisiva de 

um processo de desprendimento que começou com o nascimento. As 

modificações psicológicas que produzem neste período, e que são o 

correlato de modificações corporais, levam a uma nova relação com os 

pais e o mundo. Isso só é possível se elabora, lenta e dolorosamente, o 

luto pelo corpo infantil, pela identidade infantil e pela relação com os 

pais na infância. 

Seguindo este raciocínio o Estatuto da Criança e do Adolescente o ECA (2002, p. 

11) estabelece que: 

Art. 2o Considera-se criança, para os fins da Lei, a pessoa até doze anos 

de idade incompletos, e adolescentes aquela entre doze e dezoito anos 

de idade. Parágrafo único: nos casos expressos em Lei, aplica-se 

excepcionalmente este Estatuto às pessoas entre dezoito e vinte e um 

anos de idade. (Lei n. 8069, de 13 de julho de 1990). 
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De acordo com a citação, pode se dizer que o papel do psicopedagogo é muito 

importante no sentido de contribuir com a política pública da Educação, bem como com 

os desafios que se apresentam para a elevação do rendimento escolar, a efetivação da 

escola como espaço de inclusão social e a formação cidadã de nossas crianças e jovens. 

A esse respeito, Fante (2005) afirma que: 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 

adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à 

saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à 

cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 

comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 

(Constituição Federal de 1988, art. 227). 

Sabe-se, portanto, que a escola deve ser um local agradável, atrativo e seguro para 

os alunos, para que eles possam ter um bom ambiente de aprendizagem, para isso faz-se 

necessária que este ambiente não esteja inserido em conflitos permitindo o assim o 

sucesso do processo de ensino aprendizagem.  

Sabe-se que os problemas de bullying são muito frequentes nas escolas e para 

minimizá-los é preciso que haja todo um comprometimento por parte de todos que fazem 

parte da escola. No entanto é a Psicopedagogia que como área de mediação de conflitos 

apresenta como solução para buscar meios de evitar a tal violência chamada de bullying, 

evitando desta forma a exclusão escolar de alunos que sofrem com este problema.  

Dessa forma, a observação é de grande importância para uma maior percepção 

dos problemas existentes na sala de aula, com o objetivo de verificar quais as principais 

dificuldades encontradas pelos alunos, docentes e família em lidar com questões 

referentes ao Bullying. 

Canterli (2004), afirma que as escolas são responsáveis por estabelecerem e 

incorporem regras e valores que contribuam para o bom relacionamento dos sujeitos na 

sociedade. Para as instituições estas normas e valores constituem produto de necessidades 

e influências sociais valorizadas pelos sujeitos e pelo ambiente. 

Levando-se em consideração esta lógica, pode se dizer que ela adquire 

características de uma instituição, no entanto também apresenta especialidades de uma 

organização. Em relação a isto Capanema (1996), afirma que a escola é uma instituição 

que apresenta características bem específicas, em relação a sua função social, uma vez 
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que ela é concebida como um lugar em que ocorre a aquisição de conhecimento 

sistematizado que desenvolve habilidades que são indispensáveis para o sucesso na vida 

pessoal e profissional. A escolar é um lugar onde as pessoas estão se relacionando 

constantemente, por isso talvez seja um lugar tão cheio de conflitos. 

No que diz respeito às decisões que as escolas tomam, percebe-se que elas estão 

ligadas à interação entre pessoas. E sendo assim, é papel da gestão escolar conduzir estes 

processos que são constituídos de etapas, de tarefas para serem cumpridas, tendo como 

objetivo o resultado final. Desta forma para que estas decisões funcionem, passa-se por 

um ou vários processos em que algumas situações são transformadas ou mantidas. 

Conforme Libâneo e Toschi, (2003), a administração e orientação deste meio processual 

são os membros da gestão. 

Com relação à violência escolar, foi evidenciado em uma pesquisa feita por 

Gomes et al. (2003), com alunos de diversas escolas tanto particulares quanto públicas 

localizadas no Distrito Federal, que estes alunos  não se sentem mais seguros em suas 

escolas, ou seja, eles  não se sentem mais em um lugar resguardado das manifestações 

violentas, sobretudo, no sentido social. Alunos que vêm dos mais diversos contextos 

sociais relataram já terem tido contato com a violência na escola. É neste contexto que a 

psicopedagogia deve atuar na mediação e superação dos conflitos para que estes não se 

tornem em violência. 

É importante salientar que normalmente essa violência caracterizada como 

bullying se evidencia mais na escola, no entanto essa violência também pode ocorrer em 

outros setores, como por exemplo, no trabalho, na família etc. Muitas vezes esta violência 

é disfarçada como, por exemplo, as formas psicológicas por meio de ameaças, humilhações, 

intimidações, chantagens, rejeição e desrespeito, em muitos casos pode se agravar ainda mais. 

Pois quando não se analisa de forma mais profunda estas agressões podem se tornar mais 

sérias e evoluir para o bullying. Favorecendo desta forma um ambiente de segregação e isto 

ocorre com mais frequência dentro das escolas.  

A violência é um grande problema para a sociedade e se encontra em todas as 

esferas, portanto a escola também é vítima desta violência. E neste espaço escolar ela se 

manifesta de diversas maneiras como, por exemplo, agressão de alunos e até de seus 

familiares contra professores e funcionários, vandalismo e agressão dos próprios alunos 
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contra outros alunos. Logo a escola já não é mais um lugar seguro, uma vez que a 

violência faz parte tanto do interior como exterior dela, por isso é urgente que mais ações 

sejam implementadas para que este problema seja coibido (RUA; ABROMOVAY, 2002). 

Em muitos casos a gestão escolar ainda têm muitas dificuldades em lidar com este 

problema, no entanto uma das ações que pode ser bem sucedida diz respeito ao 

conhecimento do contexto no qual este os alunos estão inseridos. Às vezes na intenção 

de resolver o problema a gestão escolar e os professores optam por atitudes inadequadas 

a fim de resolver ou minimizar a violência, e em muitos casos estas ações vão em via 

contrária em vez de minimizar podem agravar ainda mais. 

 Determinadas escolas optam muitas vezes por atitudes extremas de advertências, 

como, a presença de policiais, de detectores de metais até expulsar o aluno. Entretanto, 

estas medidas também podem ser consideradas violentas e sendo assim não são eficazes, 

pois se sabe que violência gera mais violência. Em um primeiro momento algumas destas 

medidas podem até dá a falsa ideia de funcionar, mas ao longo do tempo se observa que 

elas em nada contribuem para diminuir a violência.  

 

A ESCOLA NA PREVENÇÃO E COMBATE AO BULLYING 

O bullying ultimamente tem sido objeto de muitas pesquisas e vem preocupando 

a sociedade particularmente a escolar, uma vez que os casos de bullying têm aumentado 

significativamente. Por isso a importância de se discutir, estudar e investigar como essa 

violência ocorre na escola, bem como as consequências decorrentes do bullying. Esta 

violência ocorre sempre quando uma pessoa ou mais, acha que têm poder sobre um ou 

mais sujeitos. As pessoas que praticam o bullying podem estar procurando autoafirmação 

dentro da escola. 

Conforme Lopes (2005, p. 165) “O Bullying diz a respeito a uma forma de 

afirmação de poder interpessoal através da agressão” esta violência muitas passa 

despercebida porque o poder empregado pelo o agressor não é físico e sim simbólico, 

muitas vezes forçando as vítimas a fazer algo que elas não desejam, ou seja, interferindo 

na vontade alheia. 
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Bourdieu (1989), afirma que é preciso uma reflexão em relação aos mecanismos 

que conduzem a formação intelectual de cada sujeito. Para, a partir dessa questão se fazer 

uma análise a fim de se entender além dos limites da violência física Nestas relações de 

poder não se estabelecem apenas a violência física, elas ainda podem provocar maus 

tratos mentais e psíquicos criando uma relação de poder que pode ser até mais intensa do 

que a força física. 

Muitas vezes as consequências do bullying não são identificadas de imediato, pois 

a criança ou o adolescente às vezes não compreendem que estão sendo vítima desta 

violência. É nesta perspectiva que a escola precisa capacitar seus profissionais para que 

estes possam  identificar, prevenir e combater possíveis vítimas e, a partir deste momento 

alertar as famílias para observar prováveis alterações psiquiátricas, e se a escola já 

trabalha com programas de prevenção ao bullying intensificar as ações (BOURDIEU, 

1989). 

Alguns sinais de que a pessoa esteja sendo vítima de bullying são: alterações no 

sono, dor de cabeça, dor estômago, desmaios, vômitos, alterações visuais, síndrome do 

intestino irritável, anorexia, bulimia, isolamento, tentativas de suicídio, irritabilidade, 

agressividade, ansiedade, perda de memória, histeria, depressão, pânico, medo sem causa 

aparente, não querer ir á escola, demonstrações de tristeza, insegurança por estar na 

escola, mau rendimento escolar, atos deliberados de autoagressão (NETO, 2005, p. 169). 

Estes sintomas deixam clara a necessidade de um acompanhamento mais sério por parte 

de um profissional da saúde, é importante que este acompanhamento seja logo após os 

primeiros sinais que a pessoa esteja sendo vítima de bullying, pois assim, fica mais fácil 

superar o problema. 

É comum em sala de aula algumas divergências e até conflitos, cabe ao professor 

identificar até que ponto estes conflitos são normais. Conforme afirma Fante (2005, p. 

48). 

Caso exista na classe um agressor em potencial ou vário deles seu 

comportamento agressivo influenciará nas atividades dos alunos 

promovendo interações ásperas, veementes violentas. Devido ao 

temperamento irritadiço do agressor e sua acentuada necessidade de 

ameaçar, dominar, subjugar os outros de forma impositiva pelo uso da 

força. Um dos fatores de maior relevância em relação às relações de 

poder construídas dentro da sala de aula nos remete ao constrangimento 

e a violência causada nas vítimas. A escolha destas exige a análise uma 
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série de características que são levadas em consideração para 

determinar se o indivíduo é uma vítima em potencial: Em geral, não 

dispõe de recursos, status ou habilidades para reagir ou cessar o 

Bullying. Geralmente, é pouco sociável, inseguro e desesperançado 

quanto à possibilidade de adequação ao grupo. Tem poucos amigos, é 

passivo, infeliz e sofre com a vergonha, medo, depressão e ansiedade. 

Sua autoestima pode estar tão comprometida que acredita ser 

merecedor dos maus-tratos sofridos (LOPES, 2005, p. 167). 

De acordo com Fante e Pedra (2008) as vítimas de bullying podem ter 

consequências irreversíveis, e estas implicações se manifestar a curto ou longo prazo 

ocasionando várias dificuldades que afetam o desenvolvimento escolar, além do social e 

emocional. Estes últimos podem levar à depressão e baixa autoestima. 

Em muitos casos os professores ainda não sabem o que fazer em relação ao 

bullying, deixando que os próprios alunos resolvam seus conflitos e às vezes não é um 

simples conflito, uma situação aparentemente inofensiva pode evoluir para uma violência 

e consequentemente o bullying. Muitas vítimas podem se sentir culpada com determinada 

situação e por isso ficam em silêncio dentro da escola em relação aos professores e em 

casa em relação aos pais. 

Um dos grandes problemas presentes na sociedade atual é a falta de uma estrutura 

familiar capaz de proporciona um ambiente seguro e confortável para que as crianças e 

adolescentes se desenvolvam de forma saudável, Fante (2005) afirma que é no ambiente 

familiar que a criança deve ter as primeiras noções de respeito, valorizando as diferenças 

individuais, no sentido de não desenvolver hábitos violentos.  

O ambiente familiar também é propício para que a criança aprenda a lidar com 

seus próprios sentimentos, emoções e com conflitos surgidos nas relações interpessoais, 

ou seja, é nesse contexto que a criança precisa aprender a se defender e se superar, 

desenvolvendo valores que a estruturem psicologicamente para enfrentar de forma 

equilibrada situações adversas na sociedade. 

Diante disso, pode se dizer que uma boa formação na estrutura familiar pode ser 

um fator importante para se evitar causas do bullying na escola e consequentemente os 

danos ocasionados por esta violência fora da escola, pois as sequelas do bullying não se 

manifestam apenas na escola nem na família elas podem se repetir em toda sociedade, 

bem como em relacionamentos futuros como relações de trabalho e até em casamentos 
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(MOZ; ZAWADSKI, 2007). Portanto, bullying não somente prejudica no presente, ele 

traz grandes prejuízos no decorrer da vida das vítimas. 

 

A VIOLÊNCIA NO CONTEXTO ESCOLAR 

O fenômeno da violência tema de discussão no campo acadêmico e científico, na 

mídia, no meio político e na sociedade em gera, tem sido um dos maiores entraves na 

conquista dos direitos humanos, pois a violência seja de qual tipo for está na maioria das 

vezes atrelada ao sistema socioeconômico, político e cultural de cada sociedade. Entender 

as sociedades e suas distintas culturas, também é entender a violência e suas implicações 

na vida de cada cidadão. 

Para Debarbieux (2006, p. 93) afirma que esse “fenômeno surge de modo relativo: 

relativo a uma certa época, a um meio social, a circunstâncias particulares. Ela depende 

de códigos sociais, jurídicos e políticos das épocas e dos lugares onde ela toma sentido”.   

Segundo Pinheiro (2007) um dos maiores problemas para entender as ações 

consideradas violentas é a “imprecisão de seus contornos semânticos”. Para ele as 

principais razões que justificam tal atitude são as: 

[...] de caráter mais psicológico, é que elas são assim denominadas, com 

frequência, muito mais pelo impacto emocional que produzem no 

imaginário das pessoas do que por razões objetivas consistentes. 

[...] de caráter mais filosófico, é a dificuldade de encontrar um princípio 

nacional que explique essas ações, particularmente sob o impacto 

emocional dos seus efeitos. 

[...] de caráter mais antropológico, é que a qualificação das ações como 

violentas permite desqualificar seus autores, tornando-os a expressão 

máxima da desumanidade, rebaixando-os, equivocadamente, ao nível 

da animalidade, mundo onde não há lugar para a violência por não 

existir nele liberdade, intencionalidade, nem consciência (PINHEIRO, 

2007, p. 2). 

Na concepção desse autor “violência pode ser entendida como a aplicação de uma 

força excessiva a algo ou a alguém” enquanto que “agressão seria a violência dirigida 

contra alguém com o propósito de causar-lhe dano”.  

A violência na escola se manifesta de diversos modos, por agressões físicas, uso 

de armas e de forma mais sutil às vezes até difícil de ser identificada e classificada, uma 

vez que ela envolve aspectos heterogêneos e é decorrente de contextos diversos. 
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Segundo Abramovay e Rua (2002), a violência pode estar associada a fatores 

como, gênero, etnia, situação familiar, além de fatores externos que pode ser por 

descontentamento e frustração com o local onde estudam, ou ainda com a gestão escolar, 

com os professores e isto pode ocasionar a exclusão social. As autoras alertam para o 

local onde as escolas se encontram em relação à violência, seus arredores, seu contexto, 

tudo isso pode contribuir para uma maior ou menor incidência de violência escolar. 

Conforme Debarbieux (2002), quando se analisa a violência no contexto escolar 

é necessário se que se dê voz às vítimas, porque em muitas situações pode haver abuso 

de poder e em alguns casos a violência pode até passar despercebida, originando prejuízos 

maiores do que aqueles considerados muito violentos. O depoimento de vítimas pode 

explicar fatos e percepções que a primeira vista não se caracterizam como expressões 

violentas e das punições previstas no Código Penal ou no Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA). Estes depoimentos podem revelar casos expressivos e ajudar a 

perceber a dinâmica das demonstrações de atos violentos, suas consequências e 

implicações. Debarbieux (2002), também diz que a violência na escola, bem como outras 

formas de violência, foi sendo descoberta pouco a pouco por meio dos depoimentos das 

vítimas. 

Conforme Sposito (1998), a violência na escola, pode ser consequência de fatores 

como racismo, intolerância e divergências no campo político, religioso e cultura. A autora 

define a violência como todo ato que implica a ruptura de um nexo social pelo uso da 

força.  Em relação ao conflito e a violência, Chrispino e Chrispino (2002), asseveram que 

a educação está passando por um processo de grandes transformações com consequências 

para suas origens e percepções no que diz respeito à educação tradicional. Em um 

primeiro momento ocorreu a mudança na metodologia da escola, uma vez que antes ela  

destinava-se apenas  à transmissão de conhecimentos, de maneira sistematizada e 

organizada. Depois ocorreu outra mudança com o começo do ensino público. Por último, 

Brunner fala da mudança educacional que é decorrente da informatização do ensino. Em 

relação ao Brasil ainda não há um atraso neste aspecto da informatização. 

Chrispino e Chrispino (2002), Ortega e Del Rey (2002) sugerem um projeto de 

convivência que se baseie na negociação de conflitos a fim de resolver questões de 

violência na escola. Neste contexto pode se observar que quando a escola trata seus alunos 
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de forma homogênea, seguindo modelos pré-estabelecidos em relação ao comportamento 

e com práticas pedagógicas negativas que não valorizam a heterogeneidade de ideias e o 

ponto de vista de seus alunos, está coibindo a expressão natural de conflitos. Pois as 

diferenças individuais devem servir de oportunidades para o enriquecimento tanto em 

relação aos conhecimentos quanto na convivência social. 

Estes conflitos podem ter como consequência a violência por meio de agressões 

verbais, destruição, depredação, silêncio e, em alguns casos esta violência pode se 

manifestar até pela indiferença.  

Guimarães (1996) contribui para este raciocínio ao afirmar que, quanto mais a 

escola nega a heterogeneidade mais estará contribuindo para o processo de unificação e 

por conseguinte estará correndo o risco de sofrer com ações violentas no ambiente 

escolar. Diante disso fica clara a importância de a escola procurar resolver estes conflitos 

que existe no âmbito social e valoriza a negociação, assim ela estará favorecendo a cultura 

de paz entre os sujeitos que fazem parte dela trabalhando para que não ocorra o bullying 

no espaço escolar. 

Portanto, observa-se que quando se respeita às individualidades entre os sujeitos 

valorizando suas ideias, isto pode facilitar a convivência entre gestores, professores, 

alunos e toda comunidade escolar, contribuindo para que haja êxito no momento de 

administrar os conflitos internos e externos. Os conflitos podem ser vistos como algo 

próprio do ser humano e podem ser positivos, quando dão a oportunidade de as pessoas 

se expressarem de forma livre, expondo ideias e respeitando as das outras pessoas. As 

pessoas que expõem ideias contrárias em certos aspectos podem concordar em outros. 

Sendo assim isto pode contribuir para o enriquecimento salutar das convivências, em 

concordâncias, discordâncias e alianças (CHRISPINO; CHRISPINO, 2002). 

No que diz respeito às decisões que as escolas tomam, percebe-se que elas estão 

ligadas à interação entre pessoas. E sendo assim, é papel da estão escolar conduzir estes 

processos que são constituídos de etapas, de tarefas para serem cumpridas, tendo como 

objetivo o resultado final. Desta forma para que estas decisões funcionem, passa-se por 

um ou vários processos em que algumas situações são transformadas ou mantidas.  

Com relação à violência escolar, foi evidenciado em uma pesquisa feita por 

Gomes et al. (2003), com alunos de diversas escolas tanto particulares quanto  públicas 
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localizadas no Distrito Federal, que estes alunos  não se sentem mais seguros em suas 

escolas  no sentido de estar em lugar resguardado das manifestações violentas, sobretudo, 

no sentido social. Alunos que vêm dos mais diversos contextos sociais relataram já terem 

tido contato com a violência na escola. É neste contexto que a gestão escolar democrática 

deve atuar na mediação e superação dos conflitos para que estes não se tornem em 

violência. 

O profissional da psicopedagogia precisa acompanhar o que ocorre nas escolas, 

cabe a ele inovar e se adaptar a nova uma postura reflexiva que beneficie a conduta de 

suas ações. É importante lembrar que o sucesso de uma escola depende de um conjunto 

de fatores que devem garantir este sucesso tais como, a formação de professores e o querer 

fazer destes profissionais, além das condições físicas dos prédios das escolas, e de 

situações sociais e políticas que têm influência direta nos resultados da educação. 

Outro ponto relevante em relação a atuação do psicopedagogo é que ele deve levar 

em consideração cada instituição de ensino, pois o que deu certo em uma determinada 

escola pode não dá certo em outra, uma vez que as realidades são diferentes. É importante 

lembrar que este profissional deve sempre priorizar o trabalho coletivo e descentralizado.  

 

 A ESCOLA E OS DESAFIOS PARA TRABALHAR A AUTOESTIMA DE SEUS 

ALUNOS  

Conforme Mangini (2008), quando as crianças e adolescentes recebem afeto, e 

têm como referências modelos positivos na sociedade, não havendo casos de abandono e 

negligência por parte dos pais, estas crianças e adolescentes têm menos possibilidades de 

se tornem pessoas violentas.  

No entanto, o comportamento humano está sujeito a mudanças, e pode ser 

moldado no processo de educação. Por isso é preciso que a escola seja sensível no que 

diz respeito às origens, diferenças etnias e crenças de seus alunos, enfim, a escola deve 

respeitar o aluno como um todo. O ambiente escolar é cheio de contradições e diferenças, 

é nesta perspectiva que deve haver um olhar mais atento, e um trabalho mais direcionado 

para que haja por parte de todos e, em especial por parte dos alunos mais respeito e 

aceitação destas diferenças. É preciso que a escola trabalhe a autoestima de seus alunos, 

incentivando as relações de colaboração, de diálogo e de liberdade de expressão, para que 
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desta forma, eles se sintam capazes e possam superar algumas dificuldades. De acordo 

com (BRASIL, 2005). Uma escola que não se pauta pelo o respeito e discrimina seus 

alunos está favorecendo a ignorância à insensibilidade, bem como a falta de ética. 

Algumas posturas precisam ser revistas, é preciso que se deem oportunidades para 

que os alunos possam se posicionar, lembrando que essas posições precisam ser coerentes 

com a situação, neste caso os professores devem agir como mediadores procurando 

orientar sem, no entanto se colocar como detentores do saber. Quando a escola nega aos 

seus alunos oportunidades de se sentirem sujeitos pertencentes a ela, é comum que eles 

fiquem ansiosos, angustiados e se sintam rejeitados, desmotivados e em muitos casos 

apresentam dificuldades de aprendizagem. Para que os alunos sintam-se parte integrante 

da escola é necessário que a esta dê a eles oportunidade para que estes participem e 

discutiam e reflitam a sua relação com o ambiente escolar. Uma vez que, a participação 

pode ser uma forma de elevar a autoestima e de libertação da opressão. 

É neste contexto que a psicopedagogia deve atuar, orientando os alunos para que 

possam se posicionar quando for preciso, mas não se esquecendo de respeitar as opiniões 

dos outros, isto deve ser uma prática do cotidiano escolar, pois, segundo Antunes (2002), 

a democracia só se efetiva se quem dela participa também efetivamente exerce. Outro 

ponto a ser considerado é a valorização da indenidade dos alunos, pois assim eles se 

sentem respeitados e isto pode interferir na superação de alguns problemas. 

A escola só é significativa para seus alunos, se levar em consideração a formação 

integral dos mesmos, respeitando as diferenças e acima de tudo tornando o espaço escolar 

em lugar onde estes alunos sintam-se pertencentes a ele. Quando a escola por meio da sua 

gestão democrática trabalhar para que seus alunos tenham a autoestima elevada, está 

contribuindo para que estes não encontrem na escola um lugar de negação da educação. 

De acordo com Veiga (1996, p. 38) “deve haver igualdade de condições para 

acesso, permanência e qualidade para todos. A gestão democrática, a liberdade, a 

autonomia e a valorização do magistério são os princípios que norteiam o Projeto 

Político-Pedagógico”. 

Logo, é função da escola garantir que seus alunos sejam independentes na 

construção da cidadania. Pois a escola que não reconhece nem valoriza a cultura e o saber 

da comunidade estará tornado seus alunos incapazes e negando-lhes as suas origens. É 
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dever de a psicopedagogia privilegiar e fortalecer a formação de sujeitos para que se 

sintam parte da história, evitando que estes fiquem dependentes de condições 

socioeconômicas e culturais das classes que eles não fazem parte. 

A escola deve oferecer a seus alunos um espaço social para a valorização da 

cultura, onde eles sejam incentivados na busca de oportunidades educacionais para suas 

vidas, tanto pessoal quanto profissional. É nesta perspectiva que ela deve empreender 

ações educacionais e sociais que permitam aos alunos encontrarem seus próprios 

caminhos.  Para que a escola escolar seja bem sucedida na busca da autoestima e 

superação de seus alunos ela deve se pautar por algumas questões consideradas 

extremamente relevantes, como por exemplo, à formação dos professores, e dos 

funcionários, além de promover um maior engajamento das famílias, da comunidade e 

das demais esferas da sociedade no sentido de que estes alunos não se sintam injustiçados 

diante de determinadas situações. 

 

ANÁLISE DOS DADOS 

Através deste Estudo poderemos avaliar como o bullying pode interferir na vida 

dos alunos fazendo com que haja um comprometimento na qualidade da educação e pelo 

o que foi visto no referencial pode se perceber que a psicopedagógica e sua contribuição 

podem ser de suma importância para minimizar ou até erradicar este grave problema de 

ensino. Pelos dados analisados, observamos que não se pode pensar em uma escola livre 

de bullying se a sociedade não for preparada para respeitar as pessoas, principalmente 

quando se trata de respeitar os especiais ou qualquer pessoa que não esteja de acordo com 

os padrões estabelecidos pela sociedade.  São as diferenças entre os seres humanos que 

muitas vezes caracterizam o bullying.  

É preciso que a sociedade e, sobretudo a escola entenda que no processo o 

educando as pessoas precisam ser vistas como seres únicos, pois possui sua própria 

história de vida. 

Entendemos com o material que foi pesquisado que essa temática tem a sua 

relevância fundamentada nas novas realidades e novos paradigmas que emergem na 

sociedade atual e que exige uma sociedade mais justa e mais igualitária e isso vai 
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justamente de encontro as práticas de bullyng que têm como característica o desrespeito 

ao próximo.  

Hoje, luta-se por uma sociedade mais permeável à diversidade que questiona seus 

mecanismos de segregação e vislumbra novos caminhos de inclusão social e 

consequentemente com a diversidade. Este fato tem estimulado e fomentado novas 

pesquisas, inclusive com a apropriação dos acelerados avanços tecnológicos disponíveis 

na atualidade. Nessa perspectiva, buscou-se analisar e discutir a conjunção dessas 

diferentes realidades que o desenvolvimento de práticas que desmotivem o bullyng a fim 

de possibilitar ou acelerar o seu processo de respeito entre as pessoas. 

Ainda acreditamos que a gestão escolar deve promover palestras de caráter 

esclarecedor para orientar professores e funcionários das escolas a respeito desta temática. 

As palestras devem ser realizadas dentro das próprias escolas a fim de atingir todos os 

que fazem parte desta. O Psicopedagogo precisa aprofundar seus conhecimentos sobre o 

bullying, principalmente no que diz respeito ao aprimoramento de seus saberes sobre as 

variadas formas de ocorrência, suas causas, características e a melhor forma de se 

trabalhar com os educandos que apresentam essas particularidades.  

É preciso que esse conhecimento seja compartilhado com os docentes, pois são 

estes que possuem um contato direto com o aluno especial e que têm a consciência de que 

é papel da escola garantir a aprendizagem de conteúdos e habilidades, bem como a 

vivência de valores necessários para a vida em sociedade. 

Dessa maneira, é preciso uma reavaliação por parte dos profissionais da Educação 

(professores, gestores, psicopedagogos, etc.) em como entender e compreender esta 

problemática a fim de serem capazes de gerar seus próprios conhecimentos e agir diante 

do bullyng.  

Isto consiste em propor novas dimensões aos métodos didáticos relacionados ao 

processo de ensino e aprendizagem, onde o respeito apareça como elemento de extrema 

importância aliado na total educação do ser humano. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Ao concluir este artigo, algumas questões ficaram bem claras, como por exemplo, 

a importância da identificação, prevenção e combate ao bullying por meio de toda a 

comunidade escolar e em especial da psicopedagoga. Este trabalho é importância porque 

provoca discussões em relação ao bullying, com isso desperta alunos, professores, 

funcionários, enfim todos que estão envolvidos para a construção de um espaço escolar 

mais saudável.  

A princípio a escola precisa identificar se há problemas relacionados ao bullying 

e a partir de uma constatação traçar estratégias para amenizar ou solucionar tais 

problemas e neste contexto que a psicopedagogia deve atuar criando um projeto de 

intervenção, bem como preparando os profissionais, pois só assim é possível uma ação 

efetiva contra o bullying escolar. A Psicopedagogia ainda deve procurar meios para a 

conscientização e a sensibilização em primeiro lugar da escola e depois de toda a 

comunidade escolar, para que na escola possa ser desenvolvida uma cultura de paz, e para 

que as relações possam proporcionar um ambiente escolar saudável, fazendo com que 

seus alunos se sintam sujeitos pertencentes àquele lugar.  

Na perspectiva da colaboração da família é muito importante, entendemos que 

trabalho com as famílias se constitui em uma das estratégias mais eficazes para prevenir 

e combater o bullying. Acreditamos que o bullying é um problema que não somente deve 

ser discutido, mas acima de tudo atacado, por isso este estudo se torna tão relevante, uma 

vez que apesar de ser real, o levantamento teórico mostrou que toda essa problemática 

envolvendo o bullying e todos os prejuízos que ele pode trazer para a saúde física e mental 

das vítimas, ainda são poucas as ações voltadas para esse problema. 

Portanto, entendemos que a Psicopedagogia é um excelente mecanismo de 

intervenção e deve voltar seu olhar para essa questão do bullying e de forma especial para 

a análise de comportamentos diferentes dos alunos dentro e fora do ambiente escolar, por 

que é através dessa análise que poderemos identificar de forma mais precisa casos de 

bullying, e assim poder conscientizar dos perigos deste fenômeno. 
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RESUMO: 

O presente texto apresenta algumas reflexões sobre a educação escolar brasileira nos 

tempos de pandemia causado pelo COVID 19 e as dificuldades encontradas pelas redes 

de ensino na organização e manutenção das ofertas de atendimento remoto dos  alunos  e  

da famílias. A escola que precisa ser reinventada deve ter  como  objetivo  central  romper  

o modelo instrucional, que segue receitas prontas e centrar-se numa lógica de construção 

de saberes, de estimulo das capacidades e da inserção de vivencias de  valores  humanos  

no currículo oficial da educação. A rotina das escolas precisam sofrer grandes  rupturas  

para atender as necessidades dos alunos desse século e  na  construção  de  uma  sociedade  

mais justa, desenvolvida e comprometida eticamente com valores humanos, ecológicos e 

sociais. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação. Covid-19. Atendimento remoto. 

 

 

INTRODUÇÃO 

A educação Brasileira nunca teve suas debilidades tão expostas quanto a esse 

momento de Pandemia Mundial que escancara as fragilidades de uma educação engessada 

por práticas pedagógicas tradicionais e por uma rede de infraestrutura  ineficiente  ao  século 

que vive-se. Assim como a saúde entra em colapso, a educação já sofre esse colapso a 

muitos tempos, tudo isso somado a inércia do Órgão Nacional de Educação, que frente a essa 

crise, não direciona satisfatoriamente ações para suprir as dificuldades que fazem a educação 

agonizar pelo país. 

As escolas públicas, apesar de todas as dificuldades enfrentadas diariamente, 

resiste, persiste e se movimenta para continuar chegando as crianças, jovens e adultos de suas 

comunidades. Professores,   diretores  e  Secretarias  Municipais,  apesar  do  medo  do vírus 
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letal, se reinventam para chegar aos lares e no cotidiano de muitas famílias, partindo do 

pressuposto que a escola não deve ficar no ócio e que esses momentos desafiadores, são 

momentos importantes para se refletir sobre a educação  que temos e a  educação  que  

queremos. 

 

A EDUCAÇÃO ESCOLAR BRASILEIRA NOS TEMPOS DE PANDEMIA 

Desde que a Covid 19 causou uma das maiores pandemias da humanidade, cerca de 

1.3 bilhões de estudantes foram afastados das escolas no mundo todo. 

De acordo com dados da Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência  e a Cultura (UNESCO) mais de 150  países  criaram  medidas de  fechamento  e  

isolamento  social. No Brasil, todos os  26  estados  e o Distrito  Federal adotaram medidas  

de suspensão de aulas presenciais, procurando diminuir a propagação do vírus entre as 

pessoas. 

Os encerramentos das aulas presenciais e o fechamento dos portões das escolas 

estabeleceram inúmeros desafios aos governos bem como explicita a necessidade de se refletir 

sobre as aprendizagens dos alunos, os mais afetados em todos os aspectos, seja, físico, social, 

emocional, cultural e intelectual. 

Estudos da UNESCO revelam algumas situações que não se pode omitir, pois são 

consequências desastrosas e prejudicais na vida de milhões de alunos e  que  trarão  

consequências negativas  em  muitas realidades,  especialmente na  vida  dos   alunos   que 

sofrem a margem da sociedade, nas periferias e nas regiões rurais, por exemplo, tais como: 

interrupção  do  processo  de  aprendizagem,  falta  da  alimentação  escolar,  falta  de  preparo 

dos pais para apoiar o processo de aprendizagem dos filhos em casa, acesso desigual as 

plataformas de aprendizagem, abandono escolar. 

Após estudos pesquisas e dias de diálogos entre educadores, órgãos  não 

governamentais  e  governamentais,  foi possível  visualizar   alguns   mecanismos   que  

possibilitem aproximação família e escola, bem como levar as atividades que além de 

pedagógicas, devem  também  desenvolver  a  empatia,  valores,  sentimentos,  o  currículo  vivo 

do nosso dia a dia, considerando assim o território do alunado. Sabe-se da carência da área 

tecnológica que afeta a maioria das famílias, porém não se pode descartar qualquer via de 
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contato com estas, pois  as  mesmas  já  vem sofrendo  o  distanciamento  social e  esse contato 

é necessário para se vencer essa crise sanitárias que assola no país. 

Todos os fatores citados, impactam diretamente aos alunos desfavorecidos e 

logicamente os que mais precisam do apoio e das preocupações dos governos e  da  sociedade, 

de modo geral. 

Com a Medida Provisória (MPV) 943/2020 e com a aprovação do Senado Federal  

do Projeto de Lei da Conversão  (PLV)  22/2020,  que  flexibiliza  o  mínimo  de  200  dias 

letivos, mas mantém a obrigatoriedade da carga horária de cada etapa de ensino, salvo a 

educação infantil , que  foi  dispensada  do  cumprimento  da  carga  horária  mínima  anual  ,  

vários  questionamentos  e  desafios  se  impõe  no  cenário  educacional,  como  por  exemplo, 

que parâmetros serão usados  para  validar  as  horas  trabalhadas  nas  escolas  que  optarem 

pelo ensino remoto, definida pelo Conselho Nacional de Educação ( CNE), como um conjunto 

de atividades de ensino  e  aprendizagem  diversificadas  que  podem  incluir  desde vídeo aula 

até atividades impressas  ou  de  livros  didáticos,  para  atender  aos  alunos  que  estão em 

casa. 

As atividades remotas  são  alternativas  para  que  os  alunos  não  fiquem  no  ócio 

nesse período de afastamento das escolas e do contexto aprendizagem. De acordo com o 

presidente do Conselho Nacional  de  Educação  (CNE),  senhor  Luiz  Roberto,  a  educação 

não presencial, se  caracteriza  como  uma  alternativa  de  não  deixar  as  crianças  esquecerem 

da escola e tentar diminuir a evasão que pode  acontecer, se não  for feito  nenhuma  ação de 

tentar chegar a esse aluno nesses tempos difíceis. 

De acordo  com uma  pesquisa recente realizada  no  Brasil,  a Educação a distância  é  

a principal  estratégia  de  atendimentos  dos  alunos,  usada  principalmente  pelas  redes 

estaduais de ensino. 
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Estratégias usadas em apoio aos alunos nas Redes Estaduais 

Fonte: Todos pela Educação/2020 

 

Como pode-se perceber a estratégia que se destaca nesse cenário é a utilização de 

plataformas online e o uso de vídeo-  aulas  gravadas  em redes sociais,  porém essa estratégia 

não garante equidade,  pois  a realidade  da desigualdade  social e o  acesso  a internet  no  brasil 

é imensa,  ou  seja,  é  uma  estratégia  ineficaz,  pois  a  maioria  dos  alunos  não  tem  uma 

internet boa, especialmente das periferias  e  nem  celulares  com  boa  capacidade   de 

download. Um Outro fator que põe em crítica tais  medidas,  é  a  quantidade  de  casas  no 

Brasil com a cesso a computadores, ferramenta essencial frente  a  esses  paradigmas 

educacionais propostos durante a pandemia. Por exemplo, em 2018 o Centro Regional de 

Estudos para o desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic) apontou que  cerca de 

58% dos domicílios no Brasil não possuem computadores e 33% não dispõe de internet. 

No campo das redes municipais as dificuldades de acesso aos alunos á ainda mais 

acentuada, pois  além  da  faixa etária,  que  requer  maior  atenção  e  direcionamento,  a 

estrutura das Secretarias  Municiais e das Unidades de  Ensino  é  bem deficitária  em relação 

as tecnologias. 
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Estratégias usadas em apoio aos alunos nas Redes Municipais 

 

Fonte: Todos pela Educação/2020 

 

É perceptível  no gráfico  acima  que  a  maioria  das   Redes   Municipais   não adotaram 

nenhuma estratégia educacional em atendimento aos alunos durante o período de afastamento 

social, devido aos cenários reais que os alunos e as famílias vivem. 

Antunes (2020) descreve a fala do presidente da união Nacional dos Dirigentes 

Municipais de Educação (UNDIME) do Nordeste e também secretário de Educação do 

município de Alto Santana-CE; Alessio Costa, quanto aos desafios dos municípios. [Nós 

sabemos que o Brasil não tem tecnologia apropriada  e  nem adequada para o funcionamento 

da educação dessa forma. Hoje a educação à distância  em nosso  país  é uma  realidade  mais 

do ensino superior e  de  algumas redes estaduais que  têm  algumas  experiências 

desenvolvidas de modelos  híbridos,  com  atividades  regulares  presenciais  complementadas 

com algumas atividades à distância.  Mas nós temos uma  grande  limitação  que  é  a  questão 

da conectividade. Se nem as nossas escolas públicas o Ministério da Educação conseguiu 

prover com acesso à internet, imagina as famílias dos alunos que frequentam a escola. 

O  CNE consciente  de  tamanhos  desafios  e  desigualdades no   cenários 

educacionais do país emitiu uma nota técnica, uma proposta sobre a reorganização dos 

calendários escolares e realização de  atividades  pedagógicas  não  presenciais  durante  o 

período de pandemia da covid-19,  onde chama atenção para a oferta da educação a distância 

no Brasil, “a realidade das redes de ensino e os  limites  de  acesso  dos estabelecimentos de 

ensino e dos  estudantes  às  diversas  tecnologias  disponíveis  “  e  ainda que possa ser pensadas 
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,” propostas inclusivas e que não reforcem ou  aumentem  a desigualdade de oportunidades 

educacionais” (CNE, 2020, p. 6). 

As desigualdades enfrentadas pelos alunos brasileiros são centenárias e tão 

excludentes como nos tempos coloniais, e continuam impondo diariamente as nossas 

instituições de ensino, o maior deles, a desigualdade de conhecimento. 

Existe a desigualdade de não ter acesso ao sistema escolar, existe a 

exclusão dentro do próprio sistema, existem acessos a padrões 

diferentes de qualidade educacional e existe a desigualdade de 

tratamento – quando estudantes têm acesso a condições muito 

desiguais da oferta educacional, que deveriam ser, no mínimo, igual 

para todos. E o pior, e consequência dos fatores acima: a 

desigualdade de conhecimentos adquiridos (LACERDA, 2019). 

É preciso repensar a educação no Brasil com urgência. Isso fica cada  dia  mais evidente 

e a pandemia da Covid 19, só veio escancarar e tirar todos da zona de conforto. O modelo 

educacional que ainda persiste na maioria  das  escolas  não  considera  e  não  acompanha os 

tempos que vivemos, o século que estamos. Isso também contribui com a desigualdade do 

conhecimento, desigualdade tecnológica  e  desigualdade  de  oportunidades, para a maioria dos 

alunos brasileiros. 

Nesses tempos de Pandemia, percebeu-se que a necessidade de trabalhar o  ser  

humano em sua integralidade, sem que a dimensão cognitiva se sobreponha as demais 

dimensões do indivíduo. Esse cenário revelou que todas as  competências  devem  ser 

trabalhadas em conjunto possibilitando condições de enfrentamento de toda  a  mudança  de 

rotina das crianças, jovens e adultos e de toda a família. Essa concepção  ainda  precisa  de  

maior discussão e aplicabilidade no dia a dia da escola. 

Mediante ao cenário educacional Candau (2013) apresenta a necessidade de se 

reinventar a escola, construir ecossistemas educativos. 

Um dos desafios do momento é ampliar, reconhecer e favorecer 

distintos lócus, ecossistemas educacionais, diferentes espaços de 

produção da informação e do conhecimento, de criação e 

reconhecimento de identidades, práticas culturais e sociais. De 

caráter presencial e/ou virtual. Da educação sistemática e 

assistemática. Onde diversas linguagens são trabalhadas e 

pluralidade s e sujeitos interagem, seja de modo planejado ou com 

caráter mais livre e espontâneo. (CANDAU,2013, p. 13). 

Como diz lindamente Gadotti, (2000, p. 8): 

https://educacaointegral.org.br/reportagens/como-a-desigualdade-de-genero-se-manifesta-na-educacao-das-meninas/
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Neste contexto de impregnação do conhecimento, cabe à escola: 

amar o conhecimento como espaço de realização humana, de alegria 

e de contentamento cultural; selecionar e rever criticamente a 

informação; formular hipóteses; ser criativa e inventiva (inovar); ser 

provocadora de mensagens e não pura receptora; produzir, construir 

e reconstruir conhecimento elaborado. E mais: numa perspectiva 

emancipadora da educação, a escola tem que fazer tudo isso em 

favor dos excluídos, não discriminando o pobre. Ela não pode 

distribuir poder, mas pode construir e reconstruir conhecimentos, 

saber, que é poder. Numa perspectiva emancipadora da educação, a 

tecnologia contribui muito pouco para a emancipação dos excluídos 

se não for associada ao exercício da cidadania. 

A escola que precisa ser reinventada deve ter  como  objetivo  central  romper  o 

modelo instrucional, que segue receitas prontas e centrar-se numa lógica de construção de 

saberes, de estimulo das capacidades e da inserção de vivencias de  valores  humanos  no 

currículo oficial da educação. A rotina das escolas precisam sofrer grandes  rupturas  para 

atender as necessidades dos alunos desse século e  na  construção  de  uma  sociedade  mais 

justa, desenvolvida e comprometida eticamente com valores humanos, ecológicos e sociais. 
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RESUMO: 

A educação integral tem como objetivo o desenvolvimento pleno dos educandos, a 

formação de cidadãos conscientes, democráticos e aptos para o convívio em sociedade. 

Sua implantação em escolas que iram funcionar com carga-horária ampliada, possui 

grande importância para elevar a qualidade do ensino público. O presente trabalho analisa 

os principais desafios para a implantação da escola de tempo integral na rede pública 

brasileira, além disso descreve a trajetória da educação integral no Brasil. Neste sentido, 

os problemas que nortearam esta pesquisa foram: Quais os principais desafios para que o 

ensino de tempo integral seja implantado nas escolas públicas brasileiras? Qual a 

legislação que regulamenta a educação integral? Quais os educadores que foram pioneiros 

nesta modalidade educacional? Esta pesquisa justifica-se pela necessidade de 

conhecermos a história da educação integral no Brasil e compreendermos as principais 

dificuldades que esta modalidade educacional enfrenta, no que tange a sua implantação 

na rede pública. Como também contribuir nas pesquisas referentes a história da educação. 

A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, que permitiu conhecer outros 

trabalhos atinentes ao tema e realizar uma investigação sob nova perspectiva. Ademais, 

as questões enunciativas do texto foram abordadas a partir dos pressupostos teóricos de 

Libâneo (1994), Guará (2006), Cavaliere (2009), Ribeiro (1986), dentre outros autores 

referentes ao tema educação. Constatou-se que para implantar a educação em tempo 

integral de qualidade é necessário: estrutura física que atenda às necessidades desse tipo 

de escola, valorização dos docentes, formação continuada e salário digno, currículo 

estruturado e diversificado. Concluiu-se que caso esses desafios não sejam superados, a 

educação em tempo integral está fadada ao fracasso, ao desgaste de docentes e alunos. 

Não atingindo seus principais objetivos: a oferta de uma educação pública de qualidade 

e formação integral do educando. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Integral. Currículo. Professor. 

  

 

INTRODUÇÃO 

A educação possui grande importância desde os primórdios da humanidade, é 

através dela que garantimos o desenvolvimento econômico, social e cultural de um país, 
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além de preparar o indivíduo para o exercício pleno da cidadania e fortalecer seu 

desenvolvimento humano. A oferta de uma educação democrática e de qualidade 

apresenta inúmeros benefícios, dentre os quais podemos destacar: diminuição das 

desigualdades sociais, redução da violência, crescimento econômico, promove a 

tolerância, o respeito, a convivência pacifica e possibilita a construção de uma sociedade 

mais justa e democrática.  

A respeito do conceito de educação Libâneo (1994, p. 22-23) escreveu:  

A educação corresponde, pois, a toda modalidade de influências e inter-

relações que convergem para a formação de traços de personalidade 

social e do caráter, implicando uma concepção de mundo, ideais, 

valores, modos de agir, que se traduzem em convicções ideológicas, 

morais, políticas, princípios de ação frente a situações reais e desafios 

da vida prática. Nesse sentido, educação é instituição social que se 

ordena no sistema educacional de um país, num determinado momento 

histórico; é um produto, significando os resultados obtidos da ação 

educativa conforme propósitos sociais e políticos pretendidos; é 

processo por consistir de transformações sucessivas tanto no sentido 

histórico quanto no desenvolvimento da personalidade.  
O objetivo principal deste trabalho é analisar os principais desafios para a 

implantação do ensino de tempo integral nas escolas públicas brasileiras. Como também, 

descrever a trajetória da educação integral no Brasil. A metodologia utilizada foi a 

pesquisa bibliográfica, que Marconi e Lakatos (2003, p. 158) definem como:  

Um apanhado geral sobre os principais trabalhos já realizados, 

revestidos de importância, por serem capazes de fornecer dados atuais 

e relevantes relacionados com o tema. O estudo da literatura pertinente 

pode ajudar a planificação do trabalho, evitar publicações e certos erros, 

e representa uma fonte indispensável de informações, podendo até 

orientar as indagações. 
As questões enunciativas do texto foram abordadas a partir dos pressupostos 

teóricos de Libâneo (1994), Guará (2006), Cavaliere (2009), Ribeiro (1986), dentre outros 

autores imanentes ao tema educação integral. As fontes utilizadas para a construção do 

referencial teórico foram: livros, revistas, artigos e dissertações que versam sobre 

educação integral. Assim, foram coletadas informações que deram suporte para a 

pesquisa.  

Atualmente, a educação integral se tornou palco de debates e de pesquisas 

acadêmicas, tendo notoriedade nos discursos relacionados a educação pública no Brasil. 

Precisamos compreender a diferença entre educação integral e escola de tempo integral, 
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pois os termos possuem significados diferentes, embora estejam atrelados no mesmo 

contexto. A educação integral se refere a uma proposta de educação ampliada, não se 

restringe apenas aos conteúdos das disciplinas escolares, possibilita uma formação 

completa do aluno.  

Guará (2006, p. 16) descreve as características dessa modalidade educacional ao 

afirmar: 

Assim, a educação integral deve ter objetivos que construam relações 

na direção do aperfeiçoamento humano. Ao colocar o desenvolvimento 

humano como horizonte, aponta para a necessidade de realização das 

potencialidades de cada indivíduo, para que ele possa evoluir 

plenamente com a conjugação de suas capacidades, conectando as 

diversas dimensões do sujeito (cognitiva, afetiva, ética, social, lúdica, 

estética, física, biológica).Esta perspectiva humanística da educação 

como formação integral sinaliza para relações educativas em que 

também o educador se desenvolva plenamente, para que possa 

compreender e dar significado ao processo educativo, como condição 

para a ampliação do desenvolvimento humano de seus educandos.  
Nesse processo, o papel do docente é fundamental, pois este deve ter o preparo 

necessário para educar de maneira integral seu aluno. Cavaliere (2009) relata que a escola 

em tempo integral busca o enriquecimento da estrutura de organização da instituição de 

ensino em que foi implantada, com a criação e ampliação de espaços para o contra turno, 

criando um currículo ampliado e inovador. A escola em tempo integral se refere a uma 

modalidade de ensino em que ocorre o aumento do tempo de permanência do educando 

na escola. Esse acréscimo na jornada escolar tem como principais objetivos: melhorar a 

qualidade do ensino; proporcionar uma educação democrática e libertadora;  erradicar a 

evasão escolar; evitar que crianças e adolescentes sejam expostas a situações de 

vulnerabilidade ou violência; e redução das desigualdades sociais.  

 No entanto, a educação integral e a escola em tempo integral se encontram ligadas 

na medida em que as escolas que funcionam com jornada de tempo ampliado, são 

ambientes adequados para a prática de uma educação completa e de qualidade. A 

implantação da educação integral e o aumento da jornada escolar, não são propostas 

recentes, Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro foram os precursores da educação integral no 

Brasil, tiveram grande relevância para implementar esse modelo educacional no País.  

Anísio Spínola Teixeira, formou-se em direito, porém seu campo de atuação foi 

na área da educação, tornou-se um dos mais importantes teóricos da educação brasileira. 
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Suas ideias se embasavam nas teorias do filósofo e pedagogo John Dewey, de quem foi 

aluno na universidade de Colúmbia, localizada em Nova York. Foi responsável pela 

criação da Escola Parque, ou Centro Educacional Carneiro Ribeiro no ano de 1950, 

localizado na capital da Bahia, Salvador, no bairro periférico Liberdade. Tal instituição 

educacional trazia uma proposta de educação democrática que possibilitava ao educando 

o acesso ao lazer, arte, cultura, esporte, alimentação de qualidade, tratamento 

odontológico e as demais disciplinas que constavam no currículo escolar. Anísio Teixeira 

(1985, p. 392) pensava a educação de maneira ampla e criticava o modelo escolar 

conteudista ao salientar: 

Deverá, assim, organizar-se para dar ao aluno, nos quatro anos do seu 

curso atual e nos seis anos a que se deve estender, uma educação 

ambiciosamente integrada e integradora. Para tanto precisa, primeiro, 

de tempo: tempo para se fazer uma escola de formação de hábitos (e 

não de adestramento para passar em exames) e de hábitos de vida, de 

comportamento, de trabalho, de julgamento moral e intelectual.  

Inspirado no modelo educacional implantado anteriormente por Anísio Teixeira, 

o antropólogo Darcy Ribeiro seguiu seus passos, foi responsável pela criação dos Centros 

Integrados de Educação Pública – CIEPs, no Rio de Janeiro, que foram erguidos nos anos 

80 e 90, durante as gestões que Leonel Brizola exerceu o cargo de governador daquela 

cidade. No que tange a estrutura física dessas escolas, contaram com um projeto moderno 

e arrojado, do renomado arquiteto Oscar Niemeyer, responsável pelo projeto de 

construção da capital do Brasil, a cidade de Brasília, na década de 50.  

Acerca do modelo de organização desses centros educacionais:  

O Ciep é uma escola que funciona das 8 horas da manhã às 5 horas da 

tarde, com capacidade para abrigar 1.000 alunos. (...) No bloco 

principal, com três andares, estão as salas de aula, um centro médico, a 

cozinha e o refeitório, além das áreas de apoio e recreação. No segundo 

bloco, fica o ginásio coberto, com sua quadra de vôlei/basquete/ futebol 

de salão, arquibancada e vestiários. Esse ginásio é chamado de Salão 

Polivalente, porque também é utilizado para apresentações teatrais, 

shows de música, festas etc. No terceiro bloco, de forma octogonal, fica 

a biblioteca e, sobre ela, as moradias para alunos residentes. (RIBEIRO, 

1986, p. 42). 

A proposta de Darcy Ribeiro era oferecer uma instituição educacional que 

atendesse as necessidades do aluno em diversos aspectos como: alimentação, fardamento, 

assistência odontológica etc. Dessa maneira, o discente estaria apto para aprender e 
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desenvolver seu intelecto. Darcy visualizava a escola com a função de reduzir as mazelas 

sociais através de uma educação completa e com infraestrutura moderna. 

 A respeito da importância dessas experiências de educação integral no Brasil, é 

importante considerar:  

As experiências das escolas de tempo integral serviram para obter 

diagnósticos e propostas para a educação, construindo aberturas 

políticas e recuperando vivências dos períodos democráticos anteriores. 

Sendo experiências desencadeadoras do ponto de vista político e 

administrativo. Conforme o debate foi evoluindo percebeu-se que a 

resolução para os problemas da educação no Brasil não perpassa 

exclusivamente pelo aumento da carga horária, e sim por uma 

reestruturação da concepção de educação que proporcione encararmos 

as desigualdades sociais (DUTRA; MOLL, 2018, p. 821-822). 
A educação brasileira necessita de reorganização com urgência, o aumento da 

permanência do aluno em sala de aula não é suficiente para sanar as deficiências do nosso 

modelo educacional. É necessário criar estratégias que diminuam as desigualdades sociais 

e que proporcionem as condições necessárias para que todos os alunos possam frequentar 

a escola e desenvolver suas habilidades.   

 

LEGISLAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL 

A educação em tempo integral não foi resultado apenas de ideias de educadores 

como Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro, Paulo Freire, dentre outros. Existe uma legislação 

que legitima esta categoria educacional. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional – LDB, Lei nº 9.394/1996, que dialoga com a educação integral, ao afirmar no 

artigo de número 2 que a finalidade da educação é o pleno desenvolvimento do educando 

e sua preparação para o exercício da cidadania, o que está em conformidade com o 

objetivo da educação integral. A LDB também prevê a ampliação da jornada escolar ao 

afirmar que no: “Art. 34. A jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos 

quatro horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o 

período de permanência na escola”. (BRASIL, 1996). Isso significa que gradativamente 

a carga-horária das escolas seria ampliada, até que passem a funcionar em tempo integral. 

A constituição de 1988, prevê a educação como um direito de todos os cidadãos e 

afirma que deve ser ofertada e garantida pelo Estado. O Plano Nacional de Educação – 

PNE, que foi instituído pela Lei nº 13.005/2014, é um dos mais importantes documentos 
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que regulamenta o ensino em tempo integral no Brasil, pois prevê a ampliação progressiva 

da jornada escolar do ensino fundamental, dessa maneira, visa a expansão da escola de 

tempo integral e abrange pelos menos sete horas diárias de permanência nos 

estabelecimentos de ensino que adotem esse modelo educacional. Além disso, seu 

período de vigência é de 10 anos, de 2014 a 2024.  

O PNE apresenta metas que visam melhorar a qualidade da educação pública, 

destacam-se: erradicar o analfabetismo; reduzir a evasão escolar; universalizar o 

atendimento escolar; e aumentar a oferta da educação em tempo integral em no mínimo 

50% das escolas públicas, de maneira a atender pelo menos 25% dos alunos da educação 

básica.  

Diante desse contexto, as escolas públicas precisam se adequar, para se tornarem 

intuições de ensino em tempo integral e garantir que as metas sejam cumpridas de maneira 

satisfatória. Entretanto, a educação em tempo integral, não consiste apenas no aumento 

do tempo de permanência do aluno na escola. Esse processo de transição precisa ser 

pensado e executado com cautela, construído através de um projeto pedagógico 

adequado, com intuito de elevar a qualidade da educação pública. 

 

DESAFIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO ENSINO INTEGRAL NAS ESCOLAS 

PÚBLICAS 

A implantação da educação em tempo integral não é um processo simples e rápido 

como alguns imaginam, pois requer melhorias em diversos aspectos para que cumpra seu 

propósito. A escola deve apresentar estrutura adequada, segura e confortável para 

docentes, discentes e funcionários, para que as atividades escolares sejam desenvolvidas 

de maneira plena e satisfatória. 

Requer um investimento financeiro maior, haja vista que ocorre o aumento dos 

gastos com alimentação escolar, água, luz , internet e outros materiais de expediente, 

necessita de um corpo docente que abrace as diretrizes dessa proposta educacional, que 

possua o preparo para ministrar aulas de qualidade e com metodologias ativas e 

inovadoras, o que implica na necessidade de formação continuada que atenda às 

expectativas dos professores, organização da carga-horária sem causar a exaustação dos 

docentes, valorização dos profissionais que trabalham na educação integral, um currículo 
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que dialogue com a proposta educacional da escola e que seja pautado em promover o 

desenvolvimento pleno do aluno.  

A Educação Integral exige mais do que compromissos: impõe também 

e principalmente projeto pedagógico, formação de seus agentes, 

infraestrutura e meios para sua implantação. Ela será o resultado dessas 

condições de partida e daquilo que for criado e construído em cada 

escola, em cada rede de ensino, com a participação dos educadores, 

educandos e das comunidades que podem e devem contribuir para 

ampliar os tempos e os espaços de formação de nossas crianças, 

adolescentes e jovens na perspectiva de que o acesso à educação pública 

seja complementado pelos processos de permanência e aprendizagem. 

(BRASIL, 2009, p. 6). 

Discutiremos de maneira mais aprofundada os desafios para a implantação da 

educação integral nas escolas públicas brasileiras. Serão descritos a maneira que cada um 

interfere na diminuição da qualidade da educação e no processo de aprendizagem dos 

alunos. 

 

INFRAESTRUTURA DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL 

Uma infraestrutura de qualidade tem grande relevância para o sucesso do processo 

de ensino-aprendizagem e para a melhoria da qualidade da educação, a escola é o 

ambiente no qual o educando passa grande parte do seu dia, quando se trata da escola em 

tempo integral, a permanência nas dependências escolares aumenta significativamente, o 

que acarreta na necessidade de um espaço escolar com estrutura adequada, para que o 

discente tenha uma rotina escolar agradável, positiva e produtiva.  

Conforme Castro e Posse (2012) as salas de aula devem comportar os alunos de 

maneira confortável, serem dotadas do mobiliário necessário para acomodar os alunos 

existentes, devem dispor de ventilação e iluminação adequadas para as atividades 

pedagógicas. A adequação da construção escolar, direciona para a melhoria do 

desempenho das atividades pedagógicas, traz benefícios e influencia positivamente no 

processo de aprendizagem. 

Abaixo veremos dados do censo escolar de 2018, no que se refere a estrutura das 

escolas públicas e privadas de educação básica, localizadas tanto na zona urbana, quanto 

na zona rural. 
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Quadro 1: Infraestrutura das escolas de educação básica 

DEPENDÊNCIAS PORCENTAGEM 

Biblioteca 37% (66.684 escolas) 

Cozinha 91% (166.045 escolas) 

Laboratório de informática 38% (68.591 escolas) 

Laboratório de ciências 11% (19.380 escolas) 

Quadra de esportes 35% (63.820 escolas) 

Sala para leitura 25% (45.242 escolas) 

Sala para a diretoria 70% (127.071 escolas) 

Sala para os professores 60% (108.346 escolas) 

Sala para atendimento especial 19% (34.599 escolas) 

Sanitário dentro do prédio da escola 89% (162.069 escolas) 

Sanitário fora do prédio da escola 16% (28.222 escolas) 

Fonte: Censo Escolar/INEP 2018 | Total de Escolas de Educação Básica: 181939 | QEdu.org.br 

 

Ao analisarmos os dados que constam no quadro acima, percebemos a estrutura 

precária das escolas brasileiras e a necessidade de melhorias no que diz respeito a 

infraestrutura. Destacamos a ausência de laboratório de ciências em mais de 80% das 

escolas brasileiras. Tal dependência escolar possui grande importância para a execução 

de aulas práticas e preparo de experimentos, o que torna as aulas mais atrativas e facilita 

a aprendizagem dos alunos. A ausência de quadra de esportes é a realidade de muitas 

escolas, tendo como consequência o uso de locais improvisados para as aulas práticas de 

educação física, que em muitos casos atrapalham alunos que estão em sala de aula por 

conta dos barulhos e movimentação de pessoas, em outras situações, essas aulas práticas 

não são ministradas devido a ausência de espaço adequado. A prática de modalidades 

esportivas diversas tem grande importância para o desenvolvimento físico, mental e para 

a sociabilidade entre os alunos, infelizmente muitos se privam dessa prática devido a 

ausência da estrutura necessária na escola. 

Os dados mostram a ausência de salas de leitura e bibliotecas em uma grande 

quantidade de estabelecimentos de ensino espalhados no Brasil, o que compromete o 

acesso dos alunos de baixa renda aos livros, e como consequência desestimula o hábito 

da leitura, o conhecimento dos alunos fica limitado, o que torna o processo de ensino e 
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aprendizagem precário e desatualizado. Pois tais espaços são fundamentais para um 

ensino com excelência e o alcance do conhecimento. Outra realidade bem distante da 

maioria dos alunos da rede pública é o acesso aos laboratórios de informática, uma vez 

que possuem grande importância no tocante à tecnologia. Essa situação não está restrita 

apenas aos discentes, muitos docentes não possuem acesso à tecnologia, o que interfere 

na qualidade da aula. Sobre esse aspecto Rambo (2020, p. 114) relatou: 

Em países desenvolvidos, o professor é um dos primeiros profissionais 

a ter o acesso às tecnologias digitais, para oferecer mais ao aluno na 

aprendizagem. No Brasil, o professor e os alunos da Educação Básica 

sofrem por serem os últimos. Sofrem nas escolas pela péssima 

qualidade dos equipamentos, multimeios, internet e computadores de 

péssima qualidade. Além disso, sofrem nas suas residências, por não 

acompanharem a evolução dos equipamentos, tecnologias e a internet, 

pela falta de condições financeiras para adquiri-los, dificultando a 

pesquisa, a comunicação e a clareza dos métodos necessários para a 

aprendizagem. 

A presença de estudantes com necessidades especiais faz parte da realidade de 

muitas escolas, a educação inclusiva prevê a integração desses alunos em escolas 

regulares. Entretanto, a maioria das escolas não contam com sala de atendimento especial 

e ambientes adaptados para prestar um atendimento que venha suprir as necessidades 

desses discentes. Não basta apenas incluir esses alunos, eles precisam de estrutura 

adequada, para que desenvolvam suas habilidades e se integrem ao ambiente escolar. 

Ao analisar os dados do censo escolar de 2018, percebe-se o quanto a estrutura 

precária é a realidade de muitas escolas do nosso País. No tocante à escola de tempo 

integral, é preciso que se tenha a estrutura física necessária para atender suas demandas, 

caso contrário, estará fadada ao fracasso e desgaste de professores e alunos. 

 

 FORMAÇÃO CONTINUADA E VALORIZAÇÃO DOS DOCENTES 

A formação continuada dos docentes da escola de tempo integral é fator 

primordial para o êxito dessa modalidade educacional. O professor desempenha 

importante papel na formação dos alunos e necessita de preparo adequado para que possa 

ofertar um ensino com metodologias ativas, com criatividade e que prepare os alunos para 

os desafios fora da sala de aula. Acerca da importância da formação do docente da 

educação integral, Guará (2006, p. 16) declara:  
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Esta perspectiva humanística da educação como formação integral 

sinaliza para relações educativas em que também o educador se 

desenvolva plenamente, para que possa compreender e dar significado 

ao processo educativo, como condição para a ampliação do 

desenvolvimento humano de seus educandos.  

O professor da escola de tempo integral necessita de um olhar especial no que diz 

respeito a formação continuada, não se pode pensar no êxito educacional se o docente 

não apresenta os conhecimentos necessários para desempenhar seu trabalho de maneira 

que atinja os objetivos traçados. A formação continuada se apresenta como base 

fundamental para que a escola de tempo integral cumpra seu propósito. Apenas o aumento 

da permanência do aluno na escola é insuficiente, esse tempo deve ser utilizado de 

maneira proveitosa.  

A metodologia aplicada em sala de aula deve ser constantemente analisada e 

aprimorada. 

Daí a importância da formação continuada com os professores que irão 

atuar em escola de tempo integral, pois refletir sobre sua prática é um 

dos passos necessários para o fazer docente na projeção de novas 

formas pedagógicas, haja vista que a ampliação do tempo de 

permanência do aluno requer um novo olhar do professor na sua ação 

profissional, com o intuito de englobar ao aprendizado os aspectos 

culturais, sociais e educacionais (VASCONCELOS, 2017, p. 15). 

Vale ressaltar, que a formação continuada não é de responsabilidade exclusiva do 

docente, os sistemas de ensino devem oferecer condições para que o professor pesquise, 

tenha acesso a livros e revistas relacionadas a sua área de atuação, aprimore seus 

conhecimentos através da participação em simpósios, congressos e eventos científicos em 

geral. Todavia, raramente os docentes tem esses direitos garantidos. 

 Entretanto, a realidade é bastante diferente, com uma carga-horária exaustiva, 

os docentes raramente conseguem se ausentar da escola e participar de eventos, os baixos 

salários impossibilitam a aquisição de livros, materiais complementares e participação 

em congressos. As formações continuadas quando oferecidas nem sempre atendem as 

expectativas e angústias dos professores, o que torna algumas mais do mesmo, ou palco 

de cobranças diante do baixo rendimento dos alunos. Em alguns casos, a escola não 

oferece nem o material necessário para o docente trabalhar. O que faz com que alguns 

professores comprem pinceis, apagadores e outros materiais com dinheiro do seu salário. 

É preciso refletir sobre esses aspectos quando se fala da formação de docentes. 
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Outro fator relevante, é a valorização do profissional que atua na educação 

integral, muitos desses docentes trabalham em outras escolas para aumentar sua renda 

mensal e conseguir se sustentar de maneira digna, o que impede que se dediquem 

exclusivamente a escola de tempo integral, tendo como consequência a sobrecarga desses 

profissionais, cansaço e comprometimento do seu desempenho em sala de aula. É 

necessário que esses professores sejam valorizados e recebam salários dignos para que 

tenham condições de exercer dedicação exclusiva em uma única escola de tempo integral. 

A respeito da importância da permanência do professor na escola, Vasconcelos (2017, p 

35-36) declara: 

O professor, ao permanecer na mesma escola e acompanhar seus 

alunos, poderá ficar mais atento ao contexto escolar, a cada 

particularidade e às necessidades educacionais deles, o que implicará 

na reflexão sobre a prática docente a fim de respeitar as diferenças 

educacionais e modificar o processo pedagógico com o intuito de 

desenvolver as potencialidades de cada aluno. 

 

 CURRÍCULO DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL 

O currículo da escola de tempo integral é uma importante ferramenta no que tange 

a organização escolar, pois deve salientar os objetivos do ensino de tempo integral. Sobre 

o conceito e as principais características do currículo Ribeiro (2017, p. 77) explana: 

Sendo assim, entendemos o currículo escolar como um conjunto de 

atividades ou experiências pedagógicas, planejadas ou não, 

desenvolvidas na escola, organizadas ou não em planos, programas, 

projetos, vinculadas ou não a determinadas áreas do conhecimento 

humano, fruto de uma seleção cultural mais ampla, determinado pelas 

forças socioculturais e políticas da sociedade onde a escola está 

inserida. O currículo não se limita apenas aos documentos oficiais 

planejados ou adotados pelos órgãos oficiais, como livros didáticos, 

planos e ementas de disciplinas. Trata-se, também, das ações 

vivenciadas na escola com objetivos de socializar ou construir o 

conhecimento escolar. 

O currículo precisa se manter alinhado com o projeto político-pedagógico (PPP) 

da escola e deve atender as demandas da comunidade escolar, assim, possibilita a 

organização do trabalho dos docentes de acordo com a proposta educacional escolhida 

pela instituição de ensino. Um currículo ultrapassado, que não contempla as necessidades 

dos educandos e não trabalha a formação integral dos alunos trará grande prejuízo para o 

estudante da escola de tempo integral. Pois caso esse currículo seja tradicional, cansativo 

e engessado, o tempo que o aluno permanece na escola se torna enfadonho e sem o 
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aproveitamento necessário para uma aprendizagem de qualidade. Não é necessário apenas 

o aumento da carga horária, é preciso desenvolver estratégias que tornem a aprendizagem 

atraente, significativa e que se encaixe na realidade do aluno e da comunidade em que a 

escola está localizada. Para tanto, o currículo deve ser construído de maneira cautelosa, 

eficiente e interdisciplinar. Desse modo, passa por constante avaliação, ajustes e 

melhorias, a fim de que possa acompanhar as mudanças que ocorrem na educação 

integral. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A educação integral visa o desenvolvimento pleno das habilidades do educando, 

não se resume apenas as disciplinas que constam no currículo, baseia-se na proposta de 

uma educação democrática, de qualidade, que diminui as desigualdades sociais e 

promove a dignidade e a cidadania. Sua implantação nas escolas públicas tem grande 

relevância para a melhoria do ensino e para o desenvolvimento do País. No entanto, é 

necessário que essa transição da escola de tempo parcial para escola em tempo integral 

seja feita de maneira responsável, pensada e planejada. É imprescindível que a escola 

tenha a estrutura adequada para receber seus alunos, o ambiente deve ser higienizado de 

maneira rigorosa, contar com locais para a prática de esportes, lazer, bibliotecas, 

mobiliário adequado, espaços para a realização da higiene corporal, alimentação 

balanceada e saudável para os alunos e professores. 

A escola de tempo integral que possui salas lotadas, desconfortáveis, alimentação 

precária, espaços inadequados, não irá cumprir seu propósito, estará fadada a ser apenas 

um depósito de crianças e adolescentes com aprendizagem precária, com cansaço físico 

e mental. É preciso pensar na estrutura escolar como algo fundamental para o sucesso 

desta categoria de ensino e para que a aprendizagem dos alunos se torne uma realidade. 

Sem os investimentos necessários é impossível ofertar uma educação de qualidade e 

diferenciada. 

Constatamos que a formação docente é outro fator preponderante para que o 

ensino ofertado melhore sua qualidade. O docente da educação em tempo integral precisa 

de formação continuada pensada para essa proposta educacional. Necessita ser valorizado 

enquanto profissional e receber um salário digno, para que possa se dedicar 
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exclusivamente a uma única escola de tempo integral, sem precisar trabalhar em outras 

instituições educacionais. 

O currículo precisa ser planejado de acordo com a proposta de educação integral, 

deve ser constantemente avaliado e modificado de acordo com as necessidades da 

comunidade escolar. Caso isso não ocorra, o aprendizado dos alunos e a qualidade do 

ensino estarão comprometidos. Precisamos pensar na escola de tempo integral que 

funcione de verdade, que atenda as demandas da sociedade moderna, e que não se torne 

mais um projeto educacional fracassado, repetindo a fórmula do mais do mesmo, com 

uma carga-horária estendida. 

Para tanto, é indispensável que os desafios citados nesse trabalho sejam vencidos, 

que o governo faça os investimentos necessários na escola de tempo integral, para que 

tenhamos uma educação pública diferenciada, de qualidade e que consiga melhorar o 

desenvolvimento do nosso País. 

 

REFERÊNCIAS 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. 

Brasília, DF: Senado Federal, 1988. 

 

BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 23 dez. 1996. 

 

BRASIL. Lei nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001. Aprova o Plano Nacional de Educação 

e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 10 jan. 2001. 

 

BRASIL. Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014. Aprova o Plano Nacional de Educação 

- PNE e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 26 jun. 2014. 

 

BRASIL. Ministério da Educação. Manual de Educação Integral para Obtenção de 

Apoio Financeiro Através do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE. Brasília, 

DF: MEC, 2009. 

 

CASTRO, Elizabeth Amorim; POSSE, Zulmara Clara. Ginásios, escolas normais e 

profissionais: a arquitetura escolar do Paraná na primeira metade do século XX. 22. ed. 

Curitiba, PR: Edição do autor, 2012.  

 

CAVALIERE, Ana Maria. Escolas de tempo integral versus alunos em tempo integral. 

In: Em aberto. Brasília, DF, v. 22, n. 80, p. 51-63, abr. 2009. 

 



 

557 

 

DUTRA, T.; MOLL, J. A Educação Integral no Brasil: uma análise histórico-

sociológica. Revista Prática Docente – RPD, Confresa, MT, v. 3, n. 2, p. 813-829, 26 

dez. 2018. 

 

GUARÁ, Isa Maria F. Rosa. É imprescindível educar integralmente. Cadernos 

Cenpec | Nova série, [S.l.], v. 1, n. 2, ago. 2006. Disponível em: 

http://cadernos.cenpec.org.br/cadernos/index.php/cadernos/article/view/168/197. 

Acesso em: 01 ago. 2020. 

 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO 

TEIXEIRA (INEP). Censo Escolar, 2018. Brasília, DF: QEdu - MEC, 2011. Disponível 

em: https://qedu.org.br/brasil/censo-

escolar?year=2018&dependence=0&localization=0&item=. Acesso em: 01 dez. 2020. 

 

LIBÂNEO, José Carlos. Didática. São Paulo: Cortez, 1994. 

 

MARCONI, M. de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de metodologia 

científica. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2003. 

 

RAMBO, Nestor Francisco. A educação em rede em época de pandemia e pós-

pandemia: por uma vida mais solidária e de acolhimento, para as epidemias e crises se 

repetirem menos! In: PALÚ, J.; SCHUTZ, J.A.; MAYER, L. (Orgs.). Desafios da 

educação em tempos de pandemia. Cruz Alta, RS Ilustração, 2020.p.107-122. 

 

RIBEIRO, Darcy. O livro dos CIEPS. Rio de Janeiro: Bloch, 1986. 

 

RIBEIRO, Madison Rocha. A relação entre currículo e educação integral em tempo 

integral: um estudo a partir da configuração curricular do Programa Mais 

Educação. Belém, 2017. 

 

TEIXEIRA, Anísio Spínola. A educação escolar no Brasil. In: FORACCHI, Marialice 

M.;  

PEREIRA, Luiz. Educação e sociedade: leituras de sociologia da educação. 12. ed. 

São Paulo: Editora Nacional, p. 388-413, 1985. 

 

VASCONCELOS, Milka Oliveira de. A formação continuada de professores na 

perspectiva da política educacional integral no município de Santarém. Santarém, 

Pa, 2017.   

 

 

 



 

558 

 

CAPÍTULO XLVI 

OS FATORES QUE DIFICULTAM O PROCESSO DE APRENDIZAGEM DA 

LEITURA E DA ESCRITA NO 3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO 

CENTRO EDUCACIONAL DOUTOR PEDRO AMORIM 
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RESUMO: 

O foco desse trabalho de Intervenção Socio-escolar consiste em estudar o processo da 

leitura e da escrita nos Anos Iniciais, uma vez que, sabemos que aprender a ler e escrever, 

são fatores essenciais para o desenvolvimento da criança em todo o seu processo de vida. 

Neste trabalho de Intervenção Socioescolar abordamos como tema de estudo os fatores 

que dificultam o processo de aprendizagem da leitura e da escrita no 3° ano do Ensino 

Fundamental, da Escola Municipal Centro Educacional Doutor Pedro Amorim, turno 

matutino, que está situada na Zona Urbana do Município de Assú/RN, e que trabalha com 

a Educação Infantil e com o Ensino Fundamental(Anos Iniciais). A fundamentação 

teórica desse trabalho teve como aportes teóricos: Unckes (2013), Ferreiro (1987), 

Chizzotti (1999), entre outros. Nosso objetivo foi identificar o ato de ler no processo de 

Ensino-Aprendizagem da Escola. Para realizarmos este trabalho de Intervenção contamos 

com a colaboração de Professores e alunos. Realizamos uma pesquisa de cunho 

Qualitativo, com aplicação de Questionários, através dos quais identificamos as 

principais dificuldades enfrentadas pelos alunos no ato de ler e escrever. De acordo com 

as necessidades identificadas, foi realizada uma Intervenção em sala de aula objetivando 

colaborar com as dificuldades detectadas, trabalhamos em parceria com variados métodos 

e materiais de Ensino em sala de aula como recursos indispensáveis para motivar as 

crianças para o ato de ler, além de fornecermos para a Escola diversas sugestões para 

tornar a prática da leitura um momento de aprendizagem prazerosa. 

PALAVRAS-CHAVE: Leitura. Escrita. Aprendizagem. 

 

 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho de Intervenção Socioescolar tem como objetivo identificar os 

fatores que dificultam o processo de aprendizagem da leitura e da escrita no 3º ano da 

Escola Municipal Centro Educacional Doutor Pedro Amorim (CEPA), localizada na zona 

urbana do Município de Assú/RN. O anseio por investigar o processo de leitura e escrita 
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de uma das turmas do 3º do Ensino Fundamental da Escola, justifica-se por dois vieses: 

um de cunho pessoal e outro profissional enquanto pedagoga em formação. 

Tivemos como hipótese pesquisada as dificuldades encontradas pelos alunos no 

ato da aprendizagem da leitura e da escrita, buscando compreender como a Escola tem 

trabalhado na prática essas dificuldades no cotidiano da sala. Considerando que o 

processo de alfabetização é fundamental para o desenvolvimento da criança leitora e para 

que se promova esta prática de forma efetiva, vários aspectos devem ser observados. Este 

caminho como se sabe é longo e árduo, e depende de recursos e da metodologia 

trabalhada, além do preparo técnico-pedagógico do professor. 

O aprendizado da leitura e da escrita não termina quando se completa o processo 

de alfabetização, ele se estende por toda a vida escolar. No momento em que uma criança 

aprende a falar e a ler, ela começa a dominar um sistema linguístico e aos poucos 

compreende a representatividade da escrita. 

Considerando nosso interesse no tema em questão e para fundamentar nossa 

pesquisa e consequentemente nossa Intervenção, tivemos como fundamentação teórica 

renomados pensadores e estudiosos no tema, tais como: Unckes (2013), Chizzotti (1999), 

Ferreiro (1987), entre tantos outros que nos serviram como fonte de informações sobre o 

processo do Ensino-Aprendizagem da leitura e da escrita nos Anos Iniciais. 

Realizamos junto aos professores e alunos colaboradores uma pesquisa de cunho 

Qualitativo na qual foi aplicado questionários com objetivo de identificar os fatores que  

interferem no processo de aprendizagem da leitura na sala de um 3º ano da Escola 

Municipal Dr. Pedro Amorim, e foi com bases nas respostas dadas, que planejamos nossa 

Intervenção na Escola. 

O presente trabalho é composto de Cinco Capítulos: O primeiro Capítulo 

apresenta a Introdução, onde realizamos uma sinopse de todas nossas intenções e ações 

realizadas, contextualizando os fatores que interferem no processo de aprendizagem da 

leitura nos Anos Iniciais. 

O Segundo Capítulo consta da Fundamentação Teórica, onde procuramos através 

de renomados estudiosos do tema como: Unckes (2013), Ferreiro (1987) e Chizzotti 

(1999), buscar uma compreensão com base científica que nos fornecesse subsídios para 
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realizar com segurança e proveito nossa intenção de colaborar para melhoria do processo 

do ensino da leitura na Escola através de nossa Intervenção.  

O Terceiro Capítulo trata da Metodologia da Pesquisa realizada na Escola Dr. 

Pedro Amorim, fala dos objetivos da mesma, das hipóteses levantadas, da amostra 

investigada, do tipo de abordagem escolhida, dos sujeitos da pesquisa, dos procedimentos 

adotados e da análise dos dados. 

O Quarto Capítulo tem como abordagem o Proposta de Intervenção Socioescolar, 

resultado das análises dos questionários, onde se identificou os principais fatores que 

travam o processo de aprendizagem da leitura na sala de aula. Várias atividades 

inovadoras foram planejadas e realizadas, houve uma gratificante aceitação tanto pela 

Escola quanto pelos alunos com as inovações introduzidas no ensino da leitura. 

O Quinto Capítulo apresenta as Considerações Finais deste Trabalho de 

Intervenção Socioescolar realizado na Escola Municipal Dr. Pedro Amorim, ressaltando 

o nosso interesse pela melhoria da Escola que conhecemos através do nosso Estágio 

Supervisionado IV, onde tivemos a oportunidade de exercitar nossos conhecimentos 

adquiridos ao longo do curso e poder pôr em prática parte da teoria estudada, sugerimos 

, redimensionamos práticas vividas e deixamos contribuições inovadoras para os nossos 

colegas colaboradores. 

 

CONCEPÇÕES SOBRE A LEITURA E A ESCRITA 

A IMPORTÂNCIA DA LEITURA E ESCRITA NA FORMAÇÃO DO 

EDUCANDO 

A necessidade de aprender a ler e escrever vai além de ser apenas uma forma de 

conhecimento para o ser humano, pois faz parte da cidadania, e é direito de todo ser 

humano, quer seja para dar continuidade aos seus estudos, para melhor se expressar, se 

divertir, entre outras funções. 

A incapacidade de ler e escrever em uma sociedade em que tal competência é cada 

vez mais exigida, além de limitar o acesso a informações, priva a pessoa de ter novos 

conhecimentos, tira da mesma o direito de participar de forma ativa e autônoma da vida 
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social já que a cultura escrita se faz presente nos diversos meios em que se vive. De acordo 

com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN): 

Leitura e escrita são práticas complementares fortemente relacionadas, 

que se modificam mutuamente no processo de letramento – a escrita 

transforma a fala (a construção da “fala letrada”) e a fala influência a 

escrita (o aparecimento de “traços de oralidade” nos textos escritos). 

São práticas que permitem ao aluno constituir seu conhecimento sobre 

os diferentes gêneros, sobre os procedimentos mais adequados para lê-

los e escrevê-los e sobre as circunstâncias de uso da escrita. A relação 

que se estabelece entre leitura e escrita, entre o papel de leitor e de 

escritor, no entanto, não é mecânica: alguém que lê muito é 

automaticamente, alguém que escreve bem. Pode-se dizer que existe 

uma grande possibilidade de que assim seja. É nesse contexto 

considerado que o ensino deve ter como meta formar leitores que sejam 

também capazes de produzir textos coerentes, coesos, adequados e 

ortograficamente escritos – que a relação entre essas atividades deve ser 

compreendida. (PCN volume 2, 1997, p. 52/53). 

Nesse aspecto, a leitura, faz parte do nosso dia a dia, indo além da capacidade de 

decifrar sinais gráficos e compreender sua representação sonora. Mais que isto, ela 

promove novos saberes no contato entre o texto e o leitor. 

A leitura e a produção de textos são o início e, de certo modo, o final do processo 

de aprendizagem. Esta afirmação leva, a compreender que não se trata, simplesmente, de 

um trabalho específico de uma determinada área do conhecimento, mas de um conjunto 

de saberes das diferentes áreas do conhecimento, organizado na escola. Por esta razão, as 

atividades de leitura e de escrita não são tarefas exclusivas da área da Língua Portuguesa, 

pois são atividades que se realizam no curso das interações que visam à promoção de 

sentidos, que ocorrem não só em determinados momentos na escola e que se tratam de 

atividades exclusivas de ambientes de escolarização.  

A prática da leitura na escola tem como finalidade a formação de leitores 

competentes e como consequência a formação de escritores, “pois a possibilidade de 

produzir textos eficazes tem sua origem na prática de leitura, espaço de construção da 

intertextualidade e fonte de referências modelizadoras”. (PCN volume 2, 1997, p. 53). A 

leitura nos fornece a matéria–prima para a escrita e contribui para construção de modelos 

de como escrever. 

A leitura é um processo em que o leitor realiza um trabalho ativo de construção 

do significado do texto, a partir dos seus objetivos, do seu conhecimento sobre o assunto, 

de tudo o que se sabe sobre a língua. 
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Não se trata simplesmente de extrair informação da escrita, 

decodificando-a letra por letra, palavra por palavra. Trata-se de uma 

atividade que implica, necessariamente, compreensão na qual os 

sentidos começam a ser constituídos antes da leitura propriamente dita. 

Qualquer leitor experiente que conseguir analisar sua própria leitura 

constatará que a decodificação é apenas um dos procedimentos que 

utiliza quando lê: a leitura fluente envolve uma série de outras 

estratégias como seleção, antecipação, inferência e verificação, sem as 

quais não é possível rapidez e proficiência. (PCN’s volume 2, 1997, p. 

53). 

Um leitor competente é aquele que, por iniciativa própria, é capaz de selecionar, 

dentre os textos que circulam no nosso meio, aqueles que atendem a sua necessidade. Que 

consegue utilizar estratégias de leitura adequadas de forma a atender a essa necessidade. 

Formar um leitor competente é formar alguém que compreenda o que lê, que tenha 

a capacidade de ler também o que não está escrito, identificando elementos implícitos, 

que estabeleça relações entre o texto que lê e outros textos já lidos, que saiba os vários 

sentidos podem ser dados a um texto e consiga justificar a sua leitura a partir da 

localização de elementos discursivos. 

Um bom leitor só pode ser formado a partir da prática constante da leitura de 

textos, por meio do trabalho que deve se organizar em torno da diversidade de textos que 

circulam socialmente. Esse trabalho pode envolver todos os alunos, inclusive aqueles que 

ainda não sabem ler convencionalmente. 

Considerando que os processos de leitura e escrita são primordiais para a 

formação dos educandos, as relações que se formam entre o leitor e o textos precisam ser 

analisados com cuidado, visto que o processo de aquisição da leitura nas escolas tem sido 

baseado simplesmente na codificação desses textos. 

Nessa perspectiva, devemos levar em consideração os meios pedagógicos que têm 

sido utilizados em sala de aula, para que se possa compreender todo o processo entorno 

da leitura e da escrita. Dessa, forma se faz necessário conhecer os métodos de ensino 

empregados na formação do aluno. A partir daí, é de fundamental importância 

identificaras metodologias e os gêneros que os professores utilizam para trabalhar a 

aquisição da leitura e da escrita, bem como a concepção que o educador tem acerca do 

ato de ler. A necessidade de se fazer a discussão dessa temática expressa o verdadeiro 

dilema que existe sobre as condições necessárias para a efetivação de Ensino-
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Aprendizagem da leitura e da escrita para uma boa  atuação  tanto na escola quanto no 

meio social em que o educando vive. 

 

OS NÍVEIS E AS FASES DA ESCRITA E DA LEITURA 

A Escrita não é só um objeto escolar, mas, também cultural, pois todo e qualquer 

lugar aonde a criança vá ela estará em constante contato com o mundo das letras. E será 

formalizado pela escola todo o conhecimento adquirido no seu cotidiano. 

A escrita tem uma função social que é de extrema importância para todos, onde 

ler e escrever são necessidades sociais. A escrita compreende várias fases de 

desenvolvimento, antes de qualquer coisa, é um processo perceptivo, durante ele são 

conhecidos símbolos. Em seguida, ocorre à transferência para conceitos intelectuais, essa 

tarefa mental se amplia num processo reflexivo em que se ligam unidades de pensamento 

cada vez maiores. 

A caracterização de cada nível não é estático podendo a criança estar numa 

determinada hipótese e mesclar conceitos do nível anterior. Tal  “regressão temporária” 

demonstra que sua hipótese ainda não está adequada a seus conceitos. 

Emília Ferreiro (1987), quando estudou as concepções que as crianças apresentam 

sobre a escrita, demonstrou as fases e ou níveis de desenvolvimento na construção do 

pensamento em relação à linguagem escrita da seguinte forma: 

 

NÍVEL 1: PRÉ–SILÁBICO 

Nessa fase a criança não faz ligação entre a fala e a escrita, e acredita que a escrita 

é outra forma de desenhar ou de representar objetos. Utilizam desenhos, garatujas e 

rabiscos para escreverem o que lhe é pedido, ela demonstra intenção de escrever através 

de traços e formas diferentes. Estas afirmações podem ser demonstradas por meio da 

Figura 02: 
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Figura 01: Desenho feito por uma criança de dois anos – garatuja desordenada. 

 
Fonte: LOWENFELD; BRITTAIN (1977, p. 118). 

 

Na construção do seu conhecimento, ela supõe que a escrita representa o nome 

dos objetos e não os objetos em si, no seu pensamento coisas grandes devem ter nomes 

grandes, coisas pequenas devem ter nomes pequenos, usa letras e números na mesma 

palavra, pode conhecer ou não os sons de algumas letras ou de todas elas, além de fazer 

suposições sobre a quantidade de letras e variações gráficas na hora da escrita (ABREU, 

2000).  

Nesta fase, a expectativa é de que a escrita dos nomes seja proporcional à idade 

ou tamanho da pessoa, objetos ou animais a que se refere. Nessa fase elas não fazem 

relação como o registro sonoro das palavras e somente a criança consegue interpretá-las. 

 

NÍVEL 2: SILÁBICO 

A criança começa a perceber de que existe relação entre a pronúncia e a escrita, 

começa a fazer a separação entre escrita, imagens, números e letras, demonstrando uma 

certa firmeza ao escrever seu nome ou palavras que teve oportunidade e interesse de 

gravar. Esta firmeza não depende da estruturação do sistema de escrita; Nesta fase elas 

buscam fazer ligação entre a sonoridade e a escrita das palavras. 

Figura 02: Exemplo do 2º nível silábico 

 
Fonte: Cócco et al., (1996 apud Rosa, 2011). 

 

Nesse momento surge a chamada hipótese silábica, isto é, cada grafia  traçada 

corresponde a uma sílaba pronunciada, podendo ser usado letras ou outro tipo de grafia.  
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NÍVEL 3: SILÁBICO-ALFABÉTICO 

Neste nível a criança inicia a superação da hipótese silábica e começa a 

compreender que a escrita representa o som da fala, ocorre então à transição da hipótese 

silábica para a alfabética. Porem a crianças estabelece um conflito interno quanto ao 

número mínimo de letras para a escrita das palavras e a real forma da escrita, o que faz 

com que ela busque soluções, onde muitas não são as corretas. Esse conflito fica em 

evidencia nas tentativas de escrita de seu próprio nome, principalmente, se a criança já 

tem certa imagem visual do mesma. Então, ela começa a perceber que escrever é 

representar as partes sonoras das palavras, ainda que não o faça corretamente. Nesta fase, 

a hipótese silábica começa a desabar. 

 
Figura 03: Exemplo do 3º nível (Silábico-Alfabético) 

 
Fonte: Cócco et al., (1996 apud Rosa, 2011). 

 

NÍVEL 4: ALFABÉTICO 

Neste nível é atingido o estágio da escrita alfabética, a criança compreende que a 

escrita tem uma função comunicação, compreende o modo de construção do código da 

escrita e que cada um dos caracteres da escrita corresponde a valores menores que são  as  

sílabas. 

 

 

 

 

 



 

566 

 

Figura 04: Exemplo do 4º Nível (Alfabético) 

 
Fonte: Cócco et al., (1996 apud Rosa, 2011). 

 

Segundo Emília Ferreiro (1987): 

Nesse emaranhado de possibilidades, a criança se dá conta de que uma 

letra “ vale”  por vários sons ou que um mesmo som pode ser 

representado por várias letras, entendendo assim, no campo dos 

critérios ortográficos da escrita, que não são mais aspectos construtivos 

do sistema alfabético. O conteúdo ortográfico da escrita, afirma ela, 

dependendo das informações do meio e do ensino sistemático. 

A criança conhece o valor sonoro de todas as letras ou de quase todas. Nesta fase 

pode ainda não separar todas as palavras nas frases, omite letras quando mistura a 

hipótese alfabética e silábica, porém não tem grandes problemas de escrita. Daí para 

frente haverá ainda muitos problemas causados pelas dificuldades ortográficas, mas terá 

concretizado a compreensão da estrutura da língua escrita. Onde chamaremos de 

alfabético ortográfico. 

 

O ATO DA LEITURA: UM DESAFIO NO PROCESSO ESCOLAR 

Considerando a leitura como um processo construtivo que perpassa aspectos 

sociais, históricos e pessoais, é preciso que o professor supere a condição de repassar 

conteúdos e passe a ser um mediador de conhecimentos buscando contribuir com o 

desenvolvimento do seu aluno na aprendizagem da leitura e da escrita permito que ele 

possa construir mecanismos para que tenha autonomia e elabore suas próprias estratégias 

de leitura. 

A criança não chega ao ensino formal como tábula rasa, mas tece, desde antes, um 

profundo diálogo com o universo letrado em que vive e formula hipóteses sobre a 

estrutura e o funcionamento da língua. Ao ingressar no sistema escolar esse conhecimento 
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é formalizado, apesar da existência de tendências que querem reduzir a mera reprodução 

e execução de saberes. 

Partindo do pressuposto de que aprender a ler não só se usar os conhecimentos da 

língua, e sim, todo um sistema interpessoal, além do conhecimento entre as várias áreas 

de expressão do homem e das suas circunstâncias de vida, na escola, a leitura tem sido 

deixada em segundo plano, ou quando utilizada, é dada ênfase a leitura mecânica, isto é, 

a decodificação dos signos letra por letra, palavra por palavra é construindo assim uma 

sociedade formada por analfabetos funcionais. 

O leitor vai sendo transformado, refinado e vai aperfeiçoando suas estratégias, 

conforme as solicitações externas, assim parece possível uma mudança de orientação do 

ensino da leitura, de modo a eliminar exigências especificas que produzem crenças 

culturais desde a concepção de leitura e as exigências colocadas em questão, trata-se de 

abandonar uma crença milenar, a base alfabética na formação do leitor. As recentes 

investigações parecem indicar uma certa semelhança entre o processo de aprendizagem 

da fala e aprendizagem da leitura, se é falando que a criança aprende a falar, é bem 

provável que lendo a criança aprenda a ler. 

Portanto o papel do professor nos primeiros momentos da aprendizagem não se 

resume unicamente a transmitir  conhecimento, seu papel é de promover  situações 

significativas que deem condições a criança de se apropriar de um conhecimento ou de 

uma pratica, ou seja, o trabalho com a leitura tem como finalidade a formação de leitores 

competentes e consequentemente a formação de escritores, pois a possibilidade de 

produzir texto eficazes tem sua origem na pratica de leitura, espaço de construção de 

intertextualidade e fonte de referências modernizadores,  

Se o objetivo é formar cidadãos capazes de compreender os diferentes textos com 

os quais se depara, é necessário organizar o trabalho educativo para que experimentem e 

aprendam isso na escola, principalmente quando os alunos não tem contato sistemático 

com bons materiais de leitura e com adultos leitores, quando não participam de práticas 

onde ler é indispensável, a escola deve oferecer materiais de qualidade, modelos de 

leitores eficientes e práticas de leitura eficazes. Harste (1987) Salienta que a diferença 

entre um leitor eficiente e os leitores principiantes não está radicada no tipo de decisões 
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que ambos devem tomar. A diferença estaria “não no processo, mas na intenção, e, 

portanto, na atenção, quer dizer, naquilo que a atenção focaliza durante o processo”. 

 

O INCENTIVO AO ATO DE LER: POSSIBILIDADES DE UM FAZER 

EDUCATIVO DIFERENCIADO 

Segundo Paulo Freire (1989) “a leitura do mundo precede sempre a leitura da 

palavra e a leitura desta implica a continuidade da leitura daquele”. É preciso não 

esquecer que, para a imensa maioria dos alunos do 3º ano do Ensino Fundamental, a 

escola representa a única oportunidade de interagir significativamente com textos, cuja 

finalidade não seja exclusivamente a resolução de pequenos problemas do cotidiano, cabe 

a escola, portanto, munir aos alunos dos textos do mundo e motivá-los ao hábito da leitura. 

Segundo Hasta (1987), as estratégias utilizadas na escola deveriam ser similares às 

estratégias que os indivíduos utilizam fora da escola para compreender e aprender a partir 

do texto.  

Dessa forma é fundamental que os professores construam espaços, no contexto 

escolar que possam viabilizar o desenvolvimento do hábito a leitura. Os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN, 1997, p. 36), apresentam sugestões para o trabalho com a 

leitura, apontando a necessidade de que ela aconteça diariamente, eles esclarecem que o 

ato de ler deve ser uma prática realizada de várias formas, desde que faça sentido dentro 

da atividade na qual se insere, cabe ao professor promover em sua aula, um espaço 

interativo e participativo, para assim, dar possibilidades aos alunos  desenvolverem o 

gosto pela leitura e, decorrente disso, instituir-se o hábito à leitura. 

Um leitor é alguém que compreende o que ler, que sabe selecionar dentre os textos 

que circulam aqueles que lhe sejam úteis, que busque estabelecer relações entre os textos 

e o que lê, mas para que isso aconteça, é necessário que o trabalho desenvolvido no 

contexto educacional, seja contínuo, permanecendo durante todo o período, sendo assim 

é de suma importância que pais e professores assumam o papel de incentivadores da 

leitura de seus alunos e filhos, pois o desenvolvimento ao ato de ler, ocorre quando a 

criança interage com leitores que leem para ela e com ela. 

A respeito do processo de leitura, e que seja preciso superar algumas concepções 

sobre o aprendizado inicial desta, onde a principal delas é a de ler, é simplesmente 
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decodificar, converter letras e sons, sendo a compreensão natural dessa ação, em que o 

processo de leitura indica que não se deve ensinar a ler por meio de práticas centradas na 

decodificação, é preciso oferecer aos alunos oportunidades de aprenderem a ler usando 

os procedimentos que antecipem e que façam referência  a partir do contexto ou do 

conhecimento prévio de seus alunos onde a escola venha dar condições para o acesso a 

materiais que ajudem ao leitor nesse processo de interação com os textos  

Mesmo não sabendo ler e escrever, o indivíduo pode interagir socialmente por ter 

um tipo de letramento. Segundo os PCN (1997, p. 61) afirma que: É necessário refletir 

com os alunos sobre as diferentes modalidades de leitura e os procedimentos que elas 

requerem do leitor, são coisas muito diferentes ler para se divertir, ler para escrever, ler 

para estudar, ler para descobrir o que deve ser feito, ler buscando identificar a intenção 

do escritor, ler para revisar. É completamente diferente ler em busca de significado, a 

leitura de um modo geral e ler em busca de inadequações e erros, a leitura para revisar.  

Esse é um procedimento especializado que precisa ser ensinado em todas as séries, 

variando apenas o grau de aprofundamento em função da capacidade dos alunos. Dessa 

maneira, é preciso interagir com a diversidade de textos escritos, já que os leitores fazem 

deles participar do ato de leitura, é preciso negociar o conhecimento que já se tem e o que 

é apresentado pelo texto. É disso que se está falando quando se diz que é preciso aprender 

a ler, lendo, trata-se de uma situação que é necessário que o aluno coloque em prática  

tudo o   que sabe para descobrir o que ainda  não sabe.  

Compreendermos que o processo de leitura não ocorre de uma hora para outra, 

para aprender a ler, portanto é preciso interagir com a diversidade de textos escritos, notar 

a utilização que os leitores fazem deles participar de atos de leitura.  

A prática constante de leitura na escola deve admitir várias leituras, pois outra 

concepção que deve ser superada é a do mito da interpretação única, fruto do pressuposto 

de que o significado está dado no texto o significado, no entanto, constrói-se pelo esforço 

de interpretação do leitor, a partir não só do que está escrito, mas do conhecimento que 

traz para o texto. Segundo os PCN (1997, p. 60) aponta que ao propor atividades de leitura 

convém sempre explicitar os objetivos e preparar os alunos.  

 É necessário que o professor tente compreender o que há por trás dos diferentes 

sentidos atribuídos pelos alunos aos textos, às vezes é porque o autor jogou com palavras 
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para provocar interpretações múltiplas, ou às vezes é por isso que cada professor procure 

conhecer o aluno previamente sobre o assunto a ser explorado e a respeito do seu esforço, 

compreender bem o texto nos quais são diferentes interpretações fazem sentido e se são 

necessárias.  

 

METODOLOGIA ADOTADA NA PESQUISA 

UNIVERSO E AMOSTRA DE INVESTIGAÇÃO 

A presente pesquisa tendo como campo de atuação uma Escola Pública localizada 

na zona urbana cidade Assú/RN, esta traz uma discussão sobre a leitura e a escrita 

desenvolvidas no 3º ano do Ensino Fundamental da escola Centro Educacional Dr. Pedro 

Amorim (CEPA). 

 

INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS ADOTADOS PARA AS COLETAS DE 

DADOS 

Este trabalho é fruto de uma investigação, desenvolvido por meio da abordagem 

da pesquisa qualitativa, que segundo Bogdan et al (1982 apud MENGA, et al, 1986, p. 

13) envolve a obtenção de dados descritivos, obtidos no contato direto do pesquisador 

com a situação estudada, enfatiza mais o processo do que o produto e se preocupa em 

retratar a perspectiva dos participantes. Além disso, pode-se dizer que a pesquisa 

qualitativa possui um plano aberto e flexível e focaliza a realidade de forma complexa e 

contextualizada. 

Faremos uma abordagem sobre a metodologia da pesquisa, destacando a sua 

caracterização, os procedimentos por nós adotados, os sujeitos participantes e as relações 

com ele estabelecidas.  

De acordo com Chizzotti (2006), a pesquisa qualitativa é uma designação que 

abriga correntes de pesquisa muito diferentes. Tendo em vista que a abordagem 

qualitativa parte do fundamento de que a uma relação dinâmica entre o mundo real e o 

sujeito uma interdependência viva entre o sujeito e o objeto, um vinculo indissociável 

entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito. O conhecimento não se reduz a dados 

isolados, conectados por uma teoria explicativa.  
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Para Lüdke (1986), a pesquisa qualitativa se baseia no ambiente natural como 

fonte direta de dados e o pesquisador como seu principal instrumento. Nesse sentido, esta 

abordagem proporciona um contato direto e prolongado do pesquisador com o ambiente 

escolar e a situação que está sendo investigada. 

Nesta pesquisa utilizamos alguns procedimentos com objetivo de proporcionar 

respostas ao problema proposto: de identificar como a professora lida com a 

aprendizagem da  leitura e da escrita e quando identifica a dificuldade de aprendizagem 

da sua turma que caminhos ela busca para solucionar tal problema. 

Para garantir uma proximidade maior com o objeto desta pesquisa optamos 

inicialmente pela entrevista semiestruturada como técnica de investigação. Achamos 

necessário, ouvir os sujeitos para conhecer suas opiniões e conceitos. 

No roteiro da entrevista foram elaboradas questões abertas, que indagavam a 

professora sobre sua função no contexto de sala de aula, os conceitos e, sua percepção em 

sala de aula sobre a aprendizagem dos seus alunos as entrevistas e a observação nos 

possibilitou a coleta de dados em momentos que seria impossível por outras formas de 

comunicação. 

 

LOCAL DA INVESTIGAÇÃO  

Tivemos como campo de pesquisa o Centro Educacional Dr. Pedro Amorim 

(CEPA) escola do Município de Assú, Rio Grande do Norte, localizada na Avenida 

Doutor Luiz Carlos S/N bairro Frutilândia. A mesma foi fundada em 31 (trinta e um) de 

Dezembro de 1997 (mil novecentos e noventa e sete), através da Lei nº 027/97 com 

autorização do então prefeito o Sr. José Maria de Macedo Medeiros, sendo mantida até 

os dias atuais pela Prefeitura Municipal de Assú. 

O Centro Educacional Doutor Pedro Amorim dispõe de uma área de 10.791,50 

m2 sendo distribuída entre a área construída com 2.309,17 m2 e 8.482, 33  m2 de área 

livre. O prédio apresenta condições de funcionamento, porem necessita de uma reforma 

urgente. Apesar das suas dimensões, suas instalações não têm as necessárias condições 

para atender o seu alunado com o devido conforto para um aprendizado de qualidade. A 

Tabela 01 demonstra a composição da estrutura física da referida Escola. 
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O CEPA é uma escola de médio porte em que funcionam as modalidades de ensino 

que vão desde a Creche, Educação Infantil e Ensino Fundamental com os anos iniciais de 

1º ao 5º ano. Com um total de 838 (oitocentos e trinta e oito) alunos. Essas modalidades 

estão estruturadas por turnos de funcionamento. No tuno matutino das 18 (dezoitos) salas 

disponíveis, todas estão em funcionamento (Tabela 02), no turno vespertino apenas 10 

(dez) estão funcionando (Tabela 03). 

 

COLETA E ANÁLISE DOS DADOS 

PERFIL DA PROFESSORA COLABORADORA 

 

 

Tabela 01: Perfil da professora 

Nome:  Professora 01 

Idade: 35 anos 

Sexo: Feminino 

Origem:  São Rafael 

Residência atual: São Rafael 

Anos de profissão: 11 anos 

Tempo na escola: 2 meses 

Formação: Licenciatura em pedagogia 

Especialização: 
Linguística aplicada ao ensino de 

línguas maternas. 

 

Fonte: Dados sistematizados a partir da coleta de dados com a professora. 

 

 

QUESTIONÁRIO REALIZADO JUNTO À PROFESSORA COLABORADORA 

A partir dos registros coletados em campo, das conversas informais e das 

observações realizadas em sala de aula, aplicamos um questionário/entrevista (Apêndice 

A) com a professora em observação (Tabela 06): 

 

Tabela 02: Questionário 01 aplicado junto à professora colaboradora 

Perguntas: Respostas: 

Qual a maior dificuldade 

enfrentada em sala de aula? 

— A indisciplina de alguns alunos na sala de 

aula. 

Como você lida com essa 

dificuldade? 

— Procuro fazer atividades que despertem a 

atenção dos demais, embora que alguns dos 

alunos têm dificuldades de prestar atenção.  
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A metodologia que você utiliza 

favorece a aprendizagem dos 

alunos? Como? 

—Sim, sempre busco metodologias acessíveis à 

aprendizagem da turma. 

Os professores contam com 

apoio técnico para o 

acompanhamento das ações 

docentes? 

— Sim, temos sempre o acompanhamento do 

corpo técnico da escola. 

A escola tem oportunizado o 

aperfeiçoamento profissional 

dos professores? 

— Sim, com planejamentos semanais, com 

cursos para nossa melhoria profissional. 

O que é ser professor? 

— É ser dedicado, flexível, amigo e a cima de 

tudo criativo, para fazer de suas aulas as mais 

proveitosas possíveis. 

Por que escolheu essa 

profissão? 
— Por gostar de exercê-la. 

Fonte: Dados sistematizados a partir da coleta de dados com a professora. 

 

Ao concluirmos a coleta dos dados fornecidos pela professora, constatamos que a 

docente tem  conhecimento das teorias que embasam a sua prática cotidiana e sabem quais 

as ações devem ser realizadas em sala de aula, porem apesar de toda essa bagagem teórica 

a mesma  não busca formas diferenciadas para dar  suas aulas, não busca mecanismos que 

estimulem seus alunos e tão pouco parece ter intimidade com uma prática lúdica que 

envolva as crianças e as instiguem a aprender, e que essa aprendizagem aconteça de forma 

prazerosa. 

Com o intuito de registrar que instrumentos de leitura são utilizados no processo 

de ensino em sala de aula, realizamos as seguintes indagações (Tabela 07): 

 
Tabela 03: Questionário 02 aplicado junto à professora colaboradora 

Perguntas: Respostas: 

Você costuma trabalhar o 

processo de ensino de leitura 

diariamente junto aos seus 

alunos? As alternativas foram: 

Sim e Não. 

— Sim. 

Comentário: Percebemos com a afirmativa da 

professora, que o trabalho com leitura é realizado 

diariamente sentimos que, há todo um trabalho 

voltado para a construção do processo de leitura 

e escrita dentro da sala de aula sendo necessário 

mais empenho da escola no sentido de uma 

maior sustentabilidade a esse processo. 

Quais os recursos que você 

utiliza para auxiliar o ensino de 

leitura e da escrita em sala de 

aula? 

— Produção textual, ditados e roda de leitura. 
Comentário: Constatamos, nessa afirmativa que, 

as diversidades dos textos trabalhados, 

contribuem positivamente para uma análise 

precisa no processo de construção e apropriação 

da leitura de cada um dos alunos de forma 
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criteriosa no qual se desenvolve o processo 

ensino aprendizagem. 

Os seus alunos costumam 

frequentar a biblioteca da 

escola? As alternativas foram: 

Sim e Não. 

— Sim, a sala de leitura. 

Comentário: Diante da resposta fica 

evidenciado que a falta de espaço apropriado 

para uma leitura prazerosa deixa uma lacuna 

enorme do que se refere ao estimulo da leitura 

oferecido pela escola. 

Quais as principais dificuldades 

enfrentadas por seus alunos no 

processo da aprendizagem da 

leitura? 

— A falta de concentração na sala de aula, a 

indisciplina e a pouca colaboração dos pais para 

com a escola. Nesse sentido, a falta de 

concentração e a indisciplina por parte de alguns 

alunos pode esta relacionada a falta de incentivo 

a aprendizagem por parte dos pais e a ausência 

de limites de muitos alunos. Comentário:  com 

relação à colaboração dos pais se faz necessário 

o desenvolvimento de ações que despertem nos 

mesmo o interesse pelo acompanhamento da 

aprendizagem dos seus filhos, para que assim 

possam ser encontradas formas de contribuir com 

o trabalho da escola. 

Qual o tipo de colaboração pode 

ser dada por esta estagiaria, para 

ajudar esta turma no ensino da 

leitura e da escrita? 

— Toda e qualquer forma que os ajudem na 

iniciação da leitura como: jogos, atividades 

lúdicas, dinâmicas e projetos de leitura. 

Fonte: Dados sistematizados a partir da coleta de dados com a professora. 

 

Dessa forma, observamos que existe uma boa aceitação por parte da professora ao 

novo. Ou seja, a preocupação em trazer para sala e para a escola novos mecanismos para 

trabalhar a leitura. 

 

QUESTIONÁRIO REALIZADO JUNTO AOS ALUNOS COLABORADORES  

A partir das observações realizadas na turma do 3° ano da Escola Centro 

Educacional Doutor Pedro Amorim, Assú/RN, aplicamos um questionário de pesquisa 

sobre o processo de leitura em sala de aula a partir da visão dos alunos. As indagações 

assim como as respostas aos mesmos estão expostas através dos Gráficos: 01, 02, 03, 04 

e 05 a seguir. 
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Gráfico 01: Pergunta 01: Você sabe ler? 

 
Fonte: Dados sistematizados a partir da coleta de dados com os alunos. 

 

Para essa primeira pergunta dos 30 (trinta) alunos pesquisados 93% disseram que 

sim e 7% disseram que ainda não haviam aprendido. Constatamos que a grande parte da 

turma tem um certo conhecimento sobre leitura e escrita, porém não tem tanto domínio 

dessas práticas, por outro lado os alunos que disseram não saber ler nem escrever 

demonstraram grande interesse em aprender, mas disseram não ter quem os ajude em casa 

com a aprendizagens tanto da leitura quanto da escrita como também da realização das 

atividades que são mandadas para casa. 

Gráfico 02: Pergunta 02: Você gosta de Ler? Por quê? 

 
Fonte: Dados sistematizados a partir da coleta de dados com os alunos. 

 

Para segunda pergunta 77% dos 30 alunos afirmaram que sim, pois é bom para 

aprender, e 23% afirmaram que não gostam de ler, justificando-se que acham a leitura 

ruim. Diante das respostas dos alunos podemos afirmar que, há uma sinalização de 

positividade, haja visto, que o gosto pela leitura afirmado pela maioria dos alunos torna-

se num grau de relevância no processo de construção de aprendizagem.  

 

Gráfico 03: Pergunta 03: Você costuma ler sempre? 

 
Fonte: Dados sistematizados a partir da coleta de dados com os alunos. 
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Na pergunta 03, a maioria, 77% responderam que sim e 23% responderam que 

não. Acreditamos que essa afirmação está relacionada ao trabalho desenvolvido pela 

professora que associa experiência a uma boa formação acadêmica e profissionalismo. 

Transpondo-o para as atividades diárias que estão relacionadas a leitura.  

 

Gráfico 04: Pergunta 04: O que você mais gosta de ler? 

 
Fonte: Dados sistematizados a partir da coleta de dados com os alunos. 

 

À pergunta 04, obtivemos as seguintes respostas: 20% dos alunos gostam de ler 

revistas, 34% gostam de ler gibis, 23% gostam de ler os livros didáticos, e 23% relatam 

que não gostam de ler.  

O acesso aos mais diversos textos constitui-se em progresso na aprendizagem da 

leitura e da escrita. A leitura de gibis é uma atividade que enriquece o vocabulário do 

aluno, e proporciona o desenvolvimento de habilidade de compreensão de textos mais 

complexos. 

 

Gráfico 05: Pergunta 05: Em sua casa quem sabe ler? 

 
Fonte: Dados sistematizados a partir da coleta de dados com os alunos. 

 

 

Na pergunta 05, 50% dos 30 alunos entrevistados responderam meus pais, 40% 

responderam, somente elas leem, e 10% responderam outro, tais como: as tias e irmãos.  

Diante dessa evidencia, conclui-se que o trabalho de leitura na turma em 

observação não se caracteriza como um dos mais complexos. Porque muitos estudiosos e 

34%

23%
23%

20%
Gibis

Livro didático

50%
40%

10%

Pais



 

577 

 

diversas pesquisas no campo da educação mostram que o nível de escolarização dos pais 

é uns fatores importantes para o êxito escolar dos filhos.  

 

Gráfico 06: Pergunta 06: Em sua casa existe algum material para você ler, além dos 

Seus livros? Quais? 

 
Fonte: Dados sistematizados a partir da coleta de dados com os alunos. 

 

 

Diante da pergunta 06, todos responderam que sim, gibis, revistas, jornais e livro 

de contos. Diante das respostas dos alunos, percebemos que vivem num mundo que  

oferece oportunidades de leitura. Assim nesse contexto sejam aproveitadas, de maneira 

planejada e sistemática, todas as oportunidades para dá continuidade ao processo de 

construção da leitura, considerando a base de conhecimento trazido pelos alunos de suas 

experiências do cotidiano no qual está inserido. Por isso os professores devem  usar a 

criatividade, explorando- a ao máximo  para  aumentar  e contribuir ainda mais com  o 

conhecimento dos seus alunos.  

 

Gráfico 07: Pergunta 07: Sua professora costuma realizar leituras em sala de aula? 

 
Fonte: Dados sistematizados a partir da coleta de dados com os alunos. 

 

 

Para pergunta 07, 100% dos alunos afirmaram que sim. Sabe-se que trabalhar de 

forma dinâmica a leitura no dia a dia da sala de aula se constitui em um elemento essencial 

para formar grandes leitores e proporcionar grandes avanços no processo ensino 

aprendizagem. 

 

100% Sim

100% Sim
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Gráfico 08: Pergunta 08: Existe um dia para você frequentar a biblioteca? 

 
Fonte: Dados sistematizados a partir da coleta de dados com os alunos. 

 

Diante da pergunta 08, novamente todos os alunos afirmaram que sim, e 

acrescentaram que a frequência à biblioteca não é boa, devido a mesma ser muito apertada 

e não ter boa ventilação. Logo É indispensável que a escola elabore projeto de incentivo 

a leitura e procure ampliar e melhorar a estrutura física de sua biblioteca transformando 

a num ambiente propício para despertar nos alunos a paixão pelos livros que é 

indispensável para estimular a leitura.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao propormos a realização este trabalho de Intervenção Socioescolar tínhamos 

como objetivo identificar  quais os fatores que dificultavam o processo de aprendizagem 

da leitura e da escrita no  3º ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal Centro 

Educacional Doutor Pedro Amorim, situada na zona urbana do Município de Assú/RN, 

para que pudéssemos efetuar o diagnóstico com segurança e precisão buscamos caminhos 

que tratam do tema com clareza e precisão com também apontassem caminhos que  

orientassem  os professores para encontrar meios que venham de encontro às necessidades 

e dificuldades dos alunos em sua trajetória de ensino nos  atos  de ler e escrever. Ler é 

atribuir significado a um texto, é saber interpretar a ideia escrita e correspondente, 

escrever é interagir através de um texto, é produzir uma ideia com significado e função 

definidos.  

Sequenciando nossas ações abrimos diálogos com professores e alunos para 

conscientiza-los de nossas intenções, e em seguida aplicamos questionários para 

identificar quais os fatores que dificultam a aprendizagem da leitura e da escrita em uma 

das salas de  3º ano. Analisados os dados das entrevistas  , apresentamos o diagnóstico 

resultante. Mediante os resultados  sobre o tema em questão identificamos os fatores que 

100% Sim
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funcionam como bloqueio no processo de aprendizagem de leitura e escrita dos  alunos 

dos Anos Iniciais. 

Consultamos a equipe e a professora titular nos propõe a realizar uma ação de 

Intervenção Socioescolar para podermos contribuir com a melhoria do processo de ensino 

a leitura dos alunos, que consistiu em uma elaboração de um projeto de leitura cujo tema 

estava voltado para o prazer de ler, no qual trabalhamos utilizando de personagem 

clássicos da literatura infantil, com textos, contação das histórias , representação dos 

personagens e roda de leitura. Concluída nossa participação através da Intervenção 

observamos que as ações realizadas tiveram aceitação por parte da sala observada. 

Consideramos ainda que nossas Intenções foram aceitas, pois nosso intuito era 

superar, parte das dificuldades observadas, além de apontar caminhos para melhoria do 

processo do ensino da leitura e consequentemente da escrita. Deixamos como sugestão 

as seguintes alternativas a serem trabalhadas para melhoria do ensino da leitura: Mural 

da leitura, cantinho da leitura, contação de histórias para as crianças. 

Ao concluirmos nosso trabalho, tivemos a satisfação de ter tido a oportunidade de 

por em pratica os conhecimentos adquiridos durante o nosso curso através de aportes 

teóricos estudados e fundamentados especificamente nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN), considerando que as consultas realizadas junto a estes documentos nos 

garantem a oficialização às nossas informações e maior segurança nos assuntos 

abordados. 
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CAPÍTULO XLVII 

PEDAGOGIA, ANDRAGOGIA E HEUTAGOGIA: UMA BREVE ANÁLISE 

SOBRE ESSAS ORIENTAÇÕES EDUCACIONAIS NECESSÁRIAS E 

INTERDEPENDENTES 

 
José Bruno Martins Leão142 
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RESUMO: 

Com esta pesquisa, pretende-se demonstrar a existência de saberes que transcendem as 

potenciais limitações do enredo estritamente pedagógico, trazendo a lume a essência 

conceitual da andragogia e da heutagogia, bem como a contribuição que cada uma oferece 

para a atuação docente, bem como para explicitar a variabilidade existente nas condutas 

do alunado, em especial no que toca à realidade de aprendizes que não possuem a figura 

do professor ou facilitador no desempenho da atividade contínua de orientação de 

procedimentos estudantis ante os conteúdos programáticos a serem internalizados na 

rotina escolar. Para tal finalidade, fez-se uma breve revisão bibliográfica, partindo-se da 

distinção prática entre aluno e estudante e culminando na vertente teórica segundo a qual 

a escola deve ensinar com o objetivo de criar condições para que os alunos desenvolvam 

a autonomia necessária para se dedicarem à arte da aprendizagem de forma 

independentes, sem delimitações convencionais ou qualquer outro tipo de prática 

ensejadora de dependência intelectual. 

PALAVRAS-CHAVE: Aluno. Estudante. Pedagogia. Andragogia. Heutagogia. 

 

 

INTRODUÇÃO 

Quando se faz qualquer menção à importância e ao contexto de aplicabilidade do 

saber pedagógico, de uma forma geral, emerge nessa reflexão, de imediato, a ideia de um 

alunado organizado e submetido hegemonicamente a um conjunto padronizado de 

orientações de natureza educacional, voltado ao redirecionamento e redimensionamento 

dos mecanismos de ensino e aprendizagem comumente utilizados no ambiente escolar, 

geralmente para alunos de faixas etárias aproximadas. Isto é, ao se tratar de educação 

formal, o que vem à mente é a disciplina da Pedagogia e sua respectiva aplicação a 
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Psicologia Forense e Jurídica. E-mail: jbmleao@gmail.com. 
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pessoas que compõem a categoria cativa de alunos dependentes da atuação de um 

professor. 

Todavia, atualmente, é preciso que o docente tenha consciência das características 

do seu aluno, de forma que, a partir de um diagnóstico preliminar acerca de seu público 

discente, possa adaptar suas estratégias de ensino e aprendizagem, considerando-se que a 

prática educacional se fundamenta nessa relação binária composta por aluno e professor, 

ambos, aliás, essenciais neste processo de estruturação conjunta do saber científico e 

sistematizado. E, para tanto, um novo olhar sobre a literatura educacional se faz 

necessário, a fim de se constatar a existência de outras formas de abordagem do ensino, 

as quais também se amparam em premissas igualmente peculiares, porém, sempre 

enraizadas na preocupação com a manutenção da qualidade do aprendizado. 

Com isso, chega-se a conceitos distintos, não obstante teoricamente 

interdependentes e praticamente complementares. É dessa forma que a pedagogia pode 

ser contrastada com os ramos científico-educacionais da andragogia e da heutagogia, na 

exata medida em que se tem a classificação raramente explicitada das ciências do ensino 

de crianças (pedagogia), do ensino de adultos (andragogia) e de aprendizes que não 

contam com professores ou facilitadores que atuam como interventores necessários numa 

relação de dependência intelectual para sucessivas orientações de aprendizagem 

(heutagogia). 

Nesse sentido, vem à tona a vertente teórica segundo a qual a finalidade precípua 

da escola é transformar o aluno (crianças, adolescentes e adultos) numa pessoa autodidata, 

ou seja, numa ser humano pensante, capaz e responsável pelo seu próprio aprendizado, 

engendrado com qualidade e autonomia, seja para adquirir cultura geral, seja para 

satisfazer uma necessidade/prioridade momentânea e/ou utilitária; momento em que a 

heutagogia novamente deve ser trazida à tona, a fim de expandir o debate acadêmico no 

que diz respeito ao incentivo e ao ensino de conhecimentos realmente suficientes para o 

desenvolvimento da autonomia discente no aprendizado contínuo, dentro e fora do 

ambiente escolar formal. 

 

ALUNO VERSUS ESTUDANTE 
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A eficácia do processo de ensino-aprendizagem é mensurada de acordo com a 

constatação da influência presente nas relações didático-pedagógicas existentes entre 

aluno e professor, bem como a partir dos resultados empíricos extraídos e observáveis 

dessa cooperação educacional. Todavia, a extensão e a intensidade de tal influência 

educativa obedecem a determinadas gradações, mormente consubstanciadas em níveis de 

necessidade de acompanhamento pedagógico e redirecionamento correcional dos atos 

discentes. 

Tal reflexão encontra amparo não apenas na realidade escolar contemporânea, 

mas, acima de tudo, nos limites conceituais que esse raciocínio necessariamente abarca. 

Por isso, de antemão, precisa-se situar os conceitos acima elencados, em especial aqueles 

referentes aos principais agentes envolvidos na constância da atividade escolar, a saber, 

o aluno (ou estudante) e o professor. 

Frise-se que essa distinção se revela importante pela massiva remissão a termos 

dessa natureza, pois, não raro, menciona-se a existência de alunos dedicados, alunos 

atenciosos, alunos inteligentes, e até mesmo maus alunos, alunos negligentes, 

malcomportados, relapsos, etc.; e, nesse contexto, a palavra estudante também possui seu 

percentual de aplicação, ainda que utilizado de forma não consciente acerca de seu real 

significado, que enuncia condutas dotadas de muito mais saber estratégico e direcionado. 

De acordo com Buogo, Chiapinotto e Carbonara (2011, p. 18), o termo “aluno” 

tem origem no substantivo latino “alumnus” (“alumni”, no plural), e significava criança 

de peito, ou seja, indicava uma pessoa que se encontrava numa clara relação de 

dependência, de ligação necessária, imprescindível ao aprendizado. Anote-se, também, 

que, segundo os autores, esse mesmo termo já fora empregado ao longo da história com 

outras conotações, chegando ao ponto de se referir a crianças dadas em criação para 

pessoas não genitoras, que as acolhiam mais por piedade do que propriamente amor; e, 

além disso, na Idade Média, “aluno” se referia a pessoa com deficiência mentais, 

incapazes de viver em sociedade e de realizar quaisquer outras atividades interativas do 

cotidiano. 

A palavra “estudante”, por outro lado, ampara-se noutra acepção, distanciada, por 

sinal, dessa necessidade constante da presença de outrem, que escancara uma evidente 

relação de dependência para sucessivos redirecionamentos. Sendo assim, 
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[...] a palavra “estudante” deriva de “estudo”, que vem de “studium”, 

que indica o ardor, o zelo, a aplicação; está ligada à ideia do que se faz 

com paixão ou desejo. Etimologicamente, o termo “estudante” remete 

àquele que se aplica em algo, portanto, não faz apenas porque alguém 

mandou, mas possui um ardor próprio (BUOGO; CHIAPINOTTO; 

CARBONARA, 2011, p. 18-9). 

Outro professor que muito se dedicou a enredar essa distinção terminológica fora 

o exímio mestre Pierluigi Piazzi, cujo um dos principais legados é a distinção categórica 

entre aluno e estudante, tanto no que diz respeito à delimitação dos conceitos quanto à 

realidade e à metodologia empregada por cada qual no dia a dia escolar. Nessa linha, 

leciona o professor que 

Aluno é alguém que assiste a aulas. Essa é uma situação coletiva e 

passiva que não leva à aprendizagem, mas sim, na melhor das hipóteses, 

à compreensão, ao entendimento. Estudante, por outro lado, é alguém 

que estuda. E estudar é uma situação solitária e ativa! Estudar é o que 

leva, na verdade, à aprendizagem (PIAZZI, 2013, p. 28). 

Dessa forma, o professor Pierluigi, em consonância com anos de atividade 

docente, conseguiu definir aluno e estudante a partir das situações em que cada um se 

encontra e das atividades predominantemente desempenhadas por ambos. O aluno, 

conforme visto acima, é aquela pessoa que está numa situação coletiva e passiva, ao passo 

que o estudante se situa numa condição solitária e ativa. São ambientes e atitudes 

completamente antagônicas, na medida em que se pode afirmar que quem, num 

determinado momento, ocupa a condição de aluno, por consequência, não pode ser 

considerado estudante, e vice-versa, posto que, quem estuda, ao menos por momentos, 

abandonou a passividade marcante do comportamento de aluno. 

Segundo Piazzi (2013, p. 29-31), o estudo é uma situação solitária porque é 

necessário que o estudante esteja sozinho, e não em meio a um grupo; além disso, estudar 

também pode ser considerado um exercício ativo, uma vez que ninguém estará, de fato, 

estudando se não estiver escrevendo, sendo essas as verdadeiras e indispensáveis 

condições para que alguém possa, definitivamente, tornar-se um autodidata. E arremata 

o ilustre docente ao afirmar que “estudar é um ato solitário que se realiza escrevendo e 

desenhando, não lendo ou digitando. Ser estudante é ser autodidata” (PIAZZI, 2013, p. 

32). Logo, para o professor, estudante é alguém que lê e escreve (postura ativa) durante 

o ato do estudo solitário. 
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Esta é a frase-chave para o desenvolvimento de qualquer atividade destinada à 

aprendizagem efetiva: “Ser estudante é ser autodidata”. Isto é, ser capaz de aprender 

qualquer assunto por si só, ou seja, aprender conceitos, habilidades e aplicações 

desprendido daquela relação de dependência, característica marcante da condição 

apresentada pelo aluno. E tal concepção traz à tona a autonomia encontrada no 

aprendizado produtivo e inteligentemente direcionado, o que, aliás, também reflete no 

estudo das relações e diferenciações entre os aspectos estruturais da pedagogia, da 

andragogia e da heutagogia. 

 

PEDAGOGIA, ANDRADOGIA E HEUTAGOGIA 

Para DeAquino (2007, p. 10), a “pedagogia” significa a arte e a ciência utilizadas 

para educar crianças, de modo que a educação, nesta acepção, centra-se no professor 

como direcionador do modelo de aprendizagem, visto que assume a responsabilidade 

prática pelo que será ensinado, assim como quando a atividade de ensino será 

desenvolvida e a forma pela qual será implementada. Segundo o autor, esse raciocínio 

pedagógico é calcado na pressuposição de que os alunos, aprendizes, não têm maturidade 

suficiente para orientar e determinar, de per si, sua vida e seu aprendizado, razão pela 

qual necessita da figura central do professor para decidir o que será realmente ensinado e 

como isso será feito. 

No entanto, a aplicação indiscriminada da essência conceitual da “Pedagogia” 

gera efeitos adversos no processo de aprendizagem dos adultos, uma vez que a condição 

de aprendizes com maior maturidade é, em certa medida, negligenciada em detrimento 

de uma compreensão generalizadora do que se entende por práticas de ensino, comumente 

voltadas para crianças e adolescentes. Por isso, 

[...] até recentemente, o modelo pedagógico era aplicado tanto ao ensino 

de crianças quanto ao de adultos, de modo indiscriminado. Isso era 

capaz de tolher algumas características presentes em muitos adultos, 

como a independência e a responsabilidade por seus próprios atos, pois 

os adultos, em grande parte, são movidos a aprender pela oportunidade 

de resolverem melhor os problemas que se apresentam em sua vida e, 

por causa disso, querem controlar o conteúdo do aprendizado. 

(DEAQUINO, 2007, p. 11). 

Percebe-se, pois, que o problema dessa aplicação desorientada dos preceitos 

pedagógicos é a suposição equívoca de que os mecanismos de aprendizagem, que se 
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mostram eficientes quando aplicados ao público não adulto, também serão, de igual 

forma, bem aproveitados por ocasião de sua aplicabilidade ao público adulto, que, em 

face de suas características individuais, apresentam motivações, independência e 

maturidade substancialmente distintas do público infantil. Assim, “O modelo pedagógico 

[...] não considera as mudanças que ocorrem no ser humano quando ele passa da infância 

para a adolescência e depois para a fase adulta, e isso pode criar resistência ao 

aprendizado dos adultos” (DEAQUINO, 2007, p. 11). 

Outro conceito que merece registro é o de “andradogia”, que, no entendimento de 

Malcolm Knowles (citado por DEAQUINO, 2007, p. 11), refere-se à arte e à ciência de 

ajudar os adultos a aprender. Neste sistema de ensino, por sinal, há um equilíbrio maior 

entre professor e aluno, pois, neste caso, a responsabilidade pela aprendizagem é 

compartilhada entre tais agentes, e não apenas centrada num dos polos dessa relação 

educacional, “[...] o que cria um alinhamento entre essa abordagem e a maioria dos 

adultos, que busca independência e responsabilidade por aquilo que julga ser importante 

aprender” (DEAQUINO, 2007, p. 11). 

Ainda segundo Malcolm Knowles (citado por DEAQUINO, 2007, p. 11), tal 

sistema andragógico se fundamenta em quatro alicerces, todos eles de alguma forma 

relacionados com a capacidade, a necessidade e o desejo que os próprios aprendizes 

apresentam em relação à aprendizagem e ao grau de responsabilidade exigido na tarefa 

do estudo. São eles:  

1. Seu posicionamento muda de dependência para a independência ou 

autodirecionamento. 2. As pessoas acumulam um ‘reservatório’ de 

experiências que pode ser usado como base sobre a qual será construída 

a aprendizagem. 3. Sua prontidão para aprender torna-se cada vez mais 

associada com as tarefas de desenvolvimento de papeis sociais. 4. Suas 

perspectivas de tempo e de currículo mudam do adiamento para o 

imediatismo de aplicação do que é aprendido e de uma aprendizagem 

centrada em assuntos para outra, focada no desempenho (KNOWLES 

apud DEAQUINO, 2007, p. 11-12). 

Outro termo que também é digno de atenção é a “heutagogia”, que representa “[...] 

uma abordagem de aprendizagem na qual o aprendiz está sozinho no processo, ou seja, 

não existe a figura do professor ou do facilitador” (DEAQUINO, 2007, p. 11). Ademais, 

nos dizeres de Hase e Kenyon (2000 apud AGONACS; MATOS, 2020) a palavra 

“heutagogia” deriva do  heuta, que significa “eu” (self), elemento de referência à teoria 

da aprendizagem autodeterminada (self-determined learning). Nesse primeiro 
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documento, heutagogia fora definida como uma extensão da própria andragogia (o estudo 

da aprendizagem de adultos), posto que permite ao aluno decidir não apenas sobre como, 

mas também sobre o que aprender. O aprendente, pois, é visto como o responsável pelo 

próprio caminho de aprendizagem e, dessa maneira, precisa participar ativamente de toda 

a experiência e do processo de desenho dessa aprendizagem. 

Nota-se, então, um desenvolvimento lógico e ordenado dessas concepções de 

aprendizagem, na medida em que a pedagogia se preocupa majoritariamente com a 

educação de crianças, a andragogia, com a aprendizagem de adultos, e a heutagogia, de 

aprendizes sozinhos, solitários, que não contam com a assistência de um facilitador do 

aprendizado, sendo essa uma circunstância que, por óbvio, demanda mais autonomia na 

condução do próprio aprendizado.  

Embora pareça que há uma espécie de aplicação rigorosa e cronológica das etapas 

e concepções do processo de aprendizagem (pedagógica, andragógica e heutagógica), a 

ponto de se levantar questionamentos a respeito de sua aplicabilidade estanque e 

fragmentada dessas teóricas de ensino, o que prevalece é a recomendação de que o 

docente, em sala de aula, flexibilize a prática desses conteúdos de modo a incrementá-los 

de forma holística e adaptada no ambiente escolar a depender das características 

apresentadas pelo seu público-alvo. 

Espera-se do docente, conforme DeAquino (2007, p. 19), uma atitude proativa, no 

sentido de que essa proatividade abarque determinadas posturas no cotidiano escolar, 

como, por exemplo, 

Cabe ao educador ‘ler’ a turma, ou seja, a primeira coisa que deve ser 

feita ao se iniciar uma atividade de aprendizagem é procurar conhecer 

quem são as pessoas do outro lado, os aprendizes. [...] O educador deve 

demonstrar que acredita na capacidade dos alunos em aprender. [...] O 

educador deve procurar contextualizar a aprendizagem (DEAQUINO, 

2007, p. 19-20). 

Dessa forma, cabe ao professor identificar o seu público, no que toca às condições 

pessoais, para mapear as estratégias de ensino que seriam mais adequadas, eficientes em 

dado contexto educacional. Isso, por conseguinte, tem a finalidade de averiguar o nível 

de dependência, maturidade e responsabilidade do alunado, adaptando-se as concepções 

e ferramentas de ensino a partir desses parâmetros teoricamente pré-estabelecidos; afinal, 

crianças são alunos dependentes do professor, do facilitador da aprendizagem e condutor 
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responsável pelos conteúdos e pela forma de didaticamente transmiti-los (pedagogia); e 

adultos são outra categoria de alunos, com visão de mundo mais acurada e senso de 

responsabilidade e prioridade diferenciado e firmado em relação à prática educativa 

(andragogia), conforme elucidado acima. 

Nesse sentido, defende-se, aqui, a heutagogia como importante referencial da 

prática educacional, posto que, ao munir os alunos das técnicas de estudo e de 

aprendizagem, essa concepção, uma vez concretizada, gradativamente constrói e revela o 

caráter autônomo do autodidata, ou seja, daquele que é capaz de aprender sozinho, sem a 

constante presença de um facilitador que lhe entregue o produto do estudo quase que 

acabado para a posterior assimilação mecânica e desprovida de real compreensão. 

Logo, pedagogia, andragogia e heutagogia são elos uma mesma corrente, 

dimensões particularmente distintas, embora componentes de um mesmo processo 

integrado de ensino e aprendizagem sistemática e gradativa. Logo, no transcurso de anos 

de frequência dos alunos nos ambientes de escolarização formal, a tendência esperada é 

que tais discentes desenvolvam a autonomia suficiente para serem, no futuro, seus 

próprios condutores na aprendizagem. A propósito, Piazzi (2014, p. 137) afirma que a 

verdadeira finalidade da escola é fazer o aluno se tornar mais inteligente, sendo que 

ninguém se torna mais inteligente se não se transformar num autodidata. E essa é a 

condição finalística proposta pela ideia essencial da heutagogia. 

 

CONCLUSÃO 

Diversos podem ser os exemplos citados a respeito das ambientações do processo 

de ensino e aprendizagem, assim como também são variadas as teorizações referentes ao 

incremento de metodologias idealmente eficientes de prática educacional. Todavia, o 

pressuposto primeiro de tal raciocínio é a diferenciação estabelecida entre aluno e 

estudante. O primeiro se refere ao discente que necessita de orientação e direcionamento 

pedagógico por parte de um professor ou facilitador, na medida em que sua maturidade 

não é tão completa a ponto de desenvolver um senso de responsabilidade e critérios de 

priorização no que toca aos conteúdos e mecanismos de maior interesse diante da gama 

de temas oferecidas no cotidiano escolar; ao passo que o último (o estudante), por razão 

etimológica, é entendido como a pessoa que se dedica à prática organizada da 
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aprendizagem por razões de ardor, desejo, verdadeira paixão pela atitude do estudo e seu 

respectivo senso de utilidade, a curto, médio ou longo prazo. 

Uma vez estabelecida essa distinção, percebe-se que as teorias educacionais 

específicas devem também acompanhar a formação do sujeito enquanto ser em constante 

aprendizado, realidade frente à qual se organiza os saberes basicamente em três ordens, a 

saber: a pedagogia, a andragogia e a heutagogia. A pedagogia diz respeito à ciência 

voltada ao aprendizado das crianças, enquanto a andragogia se ocupa dos mecanismos de 

aprendizagem direcionados ao público adulto; por outro lado, a heutagogia se direciona 

ao alunado que há muito deixou de ser meramente aluno e ingressou na categoria de 

estudante, posto que se aplica aos aprendizes que não contam mais com a presença 

assídua de um professor ou facilitador da aprendizagem, de modo a precisarem se lançar 

ao conhecimento de maneira autônoma, aprendendo sozinhos as enunciações temáticas 

que mais lhes despertam o interesse cultural ou a prioridade momentânea e/ou utilitária. 

Ante referida conjuntura de ensino, cabe ao professor reconhecer o público cativo 

para o qual transmitirá o seu arcabouço de informações, porque, como visto acima, 

dependendo, ou não, da necessidade de uma relação de dependência, as estratégias de 

ensino deverão ser pontualmente adaptadas às características individuais – e também 

coletivas - apresentadas pelos destinatários do saber científico. A partir desse diagnóstico 

empreendido pelo docente, caberá também a ele a tarefa de acreditar na capacidade de 

seus alunos e contextualizar a aprendizagem que pretende enredar. No mais, deve-se ter 

em consideração que a finalidade do ensino é tornar o aluno um ser independente, capaz 

de orientar seu próprio aprendizado por meio de metodologias eficientes de estudo, com 

vistas a se transformar num autodidata, num ser humano independente e livre quando se 

trata dos desafios postos pela atividade da aprendizagem ininterrupta presente no curso 

da vida. 
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RESUMO: 

Introdução: os índices de proficiências e as políticas públicas educacionais têm sido alvo 

das preocupações das redes de ensino e das instituições escolares visando o sucesso 

escolar do aluno por compreenderem que níveis satisfatórios de proficiência resultam em 

aprendizados mais sólidos e consistentes. Objetivo: relatar a experiência na criação do 

SAEPUC Virtual (Sistema de Avaliação da escola Professor Ubiraci Carvalho) para 

condicionar o aumento da proficiência dos alunos no ensino médio de Tempo Integral 

Metodologia: a ação desenvolvida foi a criação de um sistema de avaliação próprio da 

escola, e que em 2020 com as aulas remotas, a avaliação foi aplicada de maneira virtual 

com o uso do google forms. Resultados/Discussão :Percebeu-se que houve melhora nos 

níveis de proficiências nas disciplinas de Língua Portuguesa e matemática; maior o 

domínio dos  professores quanto aos conceitos e ações metodológicas exitosas que 

conduzem o aluno à consolidação da habilidade/descritor; a prática docente foi 

compreendida como práxis; empolgação dos alunos quando passavam de fase ou atingiam 

a meta estabelecida e o aumento nível de respeito, disciplina e comprometimento das  

com a aplicação dos simulados e sua discussão; aumento da participação dos pais; os 

encontros através do google meet para as análises e interpretações coletiva dos gráficos 

gerados pós aplicação e correção dos simulados Conclusão: A ação da criação de Sistema 

de Avaliação da escola Professor Ubiraci Carvalho virtual possibilitou aumento na 

proficiência nas disciplinas de Língua portuguesa e Matemática mesmo com as aulas 

remotas; preparação e acompanhamento dos alunos, envolvimento dos pais, formação 

docente, autoconfiança no aluno ocasionando aumento na proficiência nas disciplinas de 

Língua portuguesa e Matemática mesmo com as aulas remotas. 
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INTRODUÇÃO  

Nas últimas décadas os índices de proficiências e as políticas públicas têm sido 

alvo das preocupações das redes de ensino e das instituições escolares visando o sucesso 

do aluno por assim compreenderem que, níveis satisfatórios de proficiência resultam em 

aprendizados mais sólidos e consistentes. Para Castro (2007) um país que tem entre suas 

metas a melhoria da qualidade do ensino, coloca como prioridade as medidas avaliativas 

pelo motivo das mesmas indicarem os conhecimentos específicos que foram adquiridos 

pelos alunos, seu nível de aprendizagem e os fatores externos e internos que interferem 

no sucesso ou insucesso do discente.  

Dessa maneira, a escola é um dos organismos que necessita ficar atenta para 

identificar e corrigir fatores negativos relacionados ao bom desenvolvimento do aluno, 

pois, quando esta aceita o desafio de contribuir na construção de conhecimentos que 

condicionarão à alunos proficientes, aceita que o repensar em torno de si própria devem 

ser continuo, especialmente em tempos de pandemia (SFORNI, 2012). 

 Nessa perspectiva, a escola precisa reconhecer que as habilidades 

contemporâneas emergem por um aluno com senso crítico apurado, que a partir de leituras 

e interpretações textuais, seja capaz, como afirma Freire (1997), de transformar a 

sociedade. Para tanto, essas compreensões, solicitam uma escola focada no planejamento 

estratégico com metas definidas e compartilhadas e grande atenção à todos os fatores que 

se relacionam com o desenvolvimento eficaz do aluno. 

Entre os fatores para o alcance do aluno com criticidade e proficiente está como 

assevera Durham (2013) a prática do planejamento e a inserção de práticas pedagógicas 

eficazes e eficientes com vista a desenvolver no aluno as habilidades requeridas. Assim, 

é importante reconhecer que com as aulas remotas, a escola necessitou reinventar suas 

práticas pedagógicas e se atentar às necessidades formativas continuadas do professor 

para continuar a oferecer oportunidade de aprendizagens. 

A necessidade da formação continuada na escola é claramente evidenciada 

quando o professor depara-se com os desafios de desenvolver no aluno o senso crítico e 

a proficiência segundo a matriz Sistema de Avaliação da Educação Básica(SAEB) e,  para 

tanto o seu arsenal metodológico não vai ao encontro do desenvolvimento da criticidade 
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e proficiência satisfatória, pois na sua maioria os docentes possuem práticas pedagógicas 

tecnicistas, fragmentadas e irrefletidas (NÓVOA, 2008). 

Dessa maneira, a criação de planejamentos estratégicos que contemple a formação 

docente, o estabelecimento de metas conjugadas com práticas docente e escolares 

voltadas para o alcance de níveis melhores de proficiência dos alunos, se faz necessário. 

Assim, o objeto de estudo é a criação de um sistema de avaliação da escola professor 

Ubiraci Carvalho de modo virtual, chamado e SAEPUC virtual, por meio do google 

forms, como aporte para o aumento dos níveis de proficiência nas disciplinas de língua 

Portuguesa e Matemática. Justifica-se a ação como promovedora para o desenvolvimento 

de habilidades formativas no aluno e no professor. 

Assim, este estudo tem como objetivo: relatar a experiência na criação do 

SAEPUC Virtual (Sistema de Avaliação da escola Professor Ubiraci Carvalho) para 

condicionar o aumento da proficiência dos alunos no ensino médio de Tempo Integral. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO  

AS AVALIAÇÕES EXTERNAS COMO PROPOSTA DE MELHORIA NOS 

ÍNDICES DE PROFICIÊNCIA 

 A política de avaliações externas para a Educação Básica iniciou em 1993 pelo 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas (INEP) e tem como objetivo mensurar os níveis 

de aprendizagens dos alunos das escolas públicas e privadas brasileiras; as práticas 

pedagógicas; as famílias dos alunos, as condições de infraestrutura e a gestão escolar. 

Testa os alunos nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática (BRASIL, 2013). 

 O SAEB é uma avaliação bianual que contempla alunos do 5º e 9º ano do Ensino 

Fundamental e 3ª séries do Ensino Médio e que possui foco na avaliação do sistema 

educacional no que refere à conhecimentos matemáticos e de leitura (BRASIL, 2013). 

Sabe-se que as avaliações externas tanto a nível nacional ou estadual, como 

menciona Castro (2007), permitem refletir acerca de pontos importantes como: 

indicadores da taxa de reprovação, de evasão e de distorção idade/série, compreendendo 

estes como elementos importantes que sinalizam a qualidade de ensino das escolas país.  
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  Nesse contexto as avaliações externas geram dados, e estes devem ser 

apropriados por gestores públicos e escolares a fim de refletir sobre as melhorias que 

podem ser implementadas a nível de rede e de escola na intenção de oferecer ensino de 

qualidade por meio de práticas pedagógicas que norteiem a aquisição de habilidades de 

aprendizagens nos alunos.  

No entanto, as estratégias pedagógicas utilizadas por boa parte dos professores, 

não tem se mostrado muito eficazes em formar um aluno proficiente e com senso crítico 

aguado. Na sua maioria são práticas, conforme assinala Schwartzman (2008), que não 

orientam a formação de um sujeito crítico ou agente transformador, como insiste Freire 

(1997) em suas teorias.  

 

A FORMAÇÃO CONTINUADA DOCENTE NA ESCOLA COMO PROMOTORA 

PARA MELHORIA DA PROFICIÊNCIA DOS ALUNOS 

A formação continuada na escola acontece quando o professor consegue refletir e 

compreender que a sala de aula é, segundo Dewey (2010), é um espaço cheio de desafios 

e a melhor alternativa para resolver estes, é por meio do compartilhamento destes desafios 

com os pares, discutindo, dialogando e juntos buscando saídas (PERRENOUD, 2002). 

Dessa forma, a formação continuada na escola, se converte em uma poderosa arma 

na luta por uma educação melhor, pois promove mudanças a nível, pessoal e profissional 

no professor, despertando-o para uma postura diferenciada frente as suas práticas e no 

desempenho de seu papel como compromisso e dedicação. 

Conforme demonstram pesquisas de Schwartzman (2008), Durham (2013) e Sforni 

(2012), a formação continuada não deve ser encarada como uma estratégia de preencher 

as lacunas que a formação inicial deixou, mas deve ser compreendida como uma maneira 

de, pelo diálogo e partilha de saberes, o professor ir desenvolvendo atitudes, 

compreensões e saberes, guiados pela reflexão, que a sociedade está exigindo. 

Nesse sentido, a assertiva que vem ganhando força, o entendimento da escola como 

espaço formativo, parece ser uma proposta coerente. Assim, Tozetto (2010) conclui que 

A formação continuada na escola, enxergada com todo o dinamismo que possui, bem 

como o repensar constante, conduzirá a uma investigação da prática. Por meio da 

formação continuada na escola os saberes docentes se alteram e se alargam à proporção 
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em que o docente busca refletir a cerca de seus atos pedagógicos, discute suas ações, 

investiga sua própria atuação em sala de aula. 

Refletir na ação nem sempre é uma situação fácil e quando esta acontece 

individualizada, crescem as chances de as reflexões não promoverem a elaboração de 

teorias. Contrário à uma reflexão individual, Pimenta (2006) propõe uma reflexão em 

pares, em grupos, com os colegas da escola, que vivenciam momentos e situações de 

realidades próximas.  

Reconhecer que a partilha dos desafios escolares no desenvolvimento de um aluno 

proficiente é uma assertiva positiva, é acreditar que é pela reflexão da prática que se 

geram os conceitos teóricos que levarão a uma prática refletiva. É por meio da reflexão 

que se desencadeiam a criação de estratégias e soluções para os problemas e é, 

principalmente, pela formação ancorada na reflexividade que se sentem as necessidades 

educativas demonstradas nos índices baixos de proficiência dos alunos e se pode corrigi-

los e fazendo o aluno avançar. 

A formação continuada não deve acontecer apenas por meio de acúmulos de cursos 

de curtos ou longa duração ou que a formação continuada só pode ser realizada por 

universidades autônomas (HUERTAS, 2001). Quando na verdade estudos de Sforni 

(2012), revelam que a formação docente quando acontece no chão da escola geram 

melhores resultados. 

 

METODOLOGIA  

O presente estudo trata-se de um relato de experiência sobre a criação de sistema 

de avaliação (SAEPUCvirtual) com vistas à aumentar a proficiência dos alunos em língua 

Portuguesa e Matemática no CETI Professor Ubiraci Carvalho, uma escola de Tempo 

Integral.  

A proposta do SAEPUC é justificada pela necessidade do desenvolvimento nos 

alunos de competências e habilidades contidas na Matriz SAEB com finalidade de 

aumentar os níveis de proficiência medidos nas avaliações externas de caráter Estadual e 

Nacional. Por conta das situações pandemia que o mundo vive e com as aulas em caráter 

remoto, nesse ano de 2020 o SAEPUC ganhou sua versão virtual, na qual os simulados 
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eram elaborados pela plataforma do google forms e link enviados aos alunos através dos 

grupos de WhatsApp. 

O SAEPUC Virtual consistiu na elaboração e aplicação semanal de simulados aos 

alunos da instituição escolar, bem como na análise dos resultados destes pelos professores 

da disciplina de Língua Portuguesa e Matemática, objetivando a verificação, por meio de 

ficha de acompanhamento as habilidades a serem alcançadas, bem como nos resultados 

de avaliações externas como o SAEB e o SAEPI, a progressão do aluno e quais as medidas 

interventivas seriam necessárias após comparações de resultados. Os simulados eram 

compostos de 10 a 12 questões de múltipla escolha, que eram enquadradas em até dois 

eixos temáticos da matriz SAEB.  

O dia da semana escolhido para a aplicação dos simulados nas turmas da 3ª série 

do Ensino Médio, que totalizavam 52 alunos, foi a terça-feira e o motivo se deu pelo fato 

de nesse dia os professores das disciplinas envolvidas  possuírem duas aulas seguidas em 

cada turma de 3ª série, assim ficaria bem mais tranquilo a aplicação e a discussão das 

questões aplicadas. Acompanhamos esse processo nos meses de maio a setembro de 2020. 

Após a aplicação e discussão das questões propostas com os alunos, os professores 

de língua Portuguesa e matemática eram convidados pela Coordenação Pedagógica a 

analisar a ficha de acompanhamento da turma através de reuniões no google meet. Na 

ocasião eram verificados, por meio de gráficos, gerados pela plataforma do google forms, 

quais as habilidades dentro dos eixos temáticos trabalhados, já estavam consolidadas 

pelos alunos; quais se aproximavam da consolidação e quais habilidades os discentes 

demonstravam mais dificuldades de compreensão e resolução. 

Durante o diálogo formativo semanal, que consistia em Formação Continuada em 

serviço orientada pela coordenadora pedagógica, os professores eram indagados sobre os 

possíveis fatores que contribuíram para o alcance da consolidação das habilidades, bem 

como do não alcance desta, também eram convidados a refletir sobre a importância da 

prática pedagógica voltada para resultados e a realizar a leitura e discussões acerca dos 

descritores que seriam aplicados no próximo simulado. 

O SAEPUC virtual classifica o aluno em um dos seguintes níveis: abaixo do 

básico, básico, adequado e avançado e a ele a seus pais, por meio da ferramenta 

mobieduca.me, era apresentado sua classificação. De acordo com a classificação dos 
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alunos, os professores e a gestão escolar elaboravam planos de intervenção a fim de 

conquistar melhores resultados nos simulados seguintes.  

Entre algumas medidas motivadoras adotadas pelos professores com objetivo de  

maior adesão ao SAEPUC virtual, estavam:  regras de conveniência   respeito ao colega 

em todos os momentos da aula, inclusive na participação por meio de áudios ou 

mensagens; palestras motivacionais com convidados especiais como psicólogos ou ex-

alunos; a realização de mini gincanas via WhatsApp com os alunos divididos em grupos; 

realização de quizzes individuais, em pares e em grupos com entrega de medalhas virtuais 

e  personalizadas para aqueles que conseguissem passar de nível (abaixo do básico, 

básico, adequado e avançado). 

 

RESULTADOS/ DISCUSSÕES  

Essa análise nos revelou aumento nas proficiências dos alunos em Língua 

Portuguesa e Matemática. Verificamos que um percentual considerável de alunos saiu do 

nível de “abaixo do básico”, o que aumentou o número de alunos nos níveis “adequados” 

e “avançado” desvelando a aquisição de habilidades básicas pelos alunos e gerando como 

consequência aprendizagens mais consolidadas. Isso posto, quando a escola desenvolve 

os conhecimentos e as competências gerais, os alunos exercessem plenamente seus 

direitos como cidadãos com aprendizagens necessárias para enfrentar os desafios do 

nosso século (CASTRO, 2007). 

Dessa maneira, a escola ao cumprir seu papel de criadora de estratégias que 

conduz o alunado à aquisição de competências e habilidades requeridas para torná-lo um 

leitor proficiente desempenha também o seu papel de formadora. 

Outro resultado foi o domínio que os professores passaram a possuir sobre os 

conceitos e ações metodológicas exitosas que conduzem o aluno à consolidação da 

habilidade/descritor. Os diálogos formativos com a coordenadora pedagógica, bem como 

a análise dos dados resultantes das aplicações dos simulados foram reconhecidos pelos 

professores como ações formativas à adoção de práticas pedagógicas intervencionistas.  

Isso pode ser corroborado com Novoa (2008) quando afirma que o professor se 

forma professor na escola, na sala de aula, sendo professor. Portanto quando o professor 
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inquieta-se com uma situação e reflete acerca de sua resolução com seus pares 

compreende os momentos de coletividade, colaboração e de reflexão sobre a prática como 

formativos, pois conduzem à mudanças. 

Ainda em relação aos docentes ficou evidentes momentos em que a prática foi 

compreendida como práxis da base teórica contida na matriz SAEB, assim como a análise 

dos dados foram a luz guiadora para prática docente consciente. Nesse sentido revelou-

se a indissolubilidade existente entre teoria e prática (PERRENOUD, 2002).  

Cabe destaque que essa ação resultou em professores mais encorajados em romper 

com práticas pedagógicas hierarquizadas em modelos tecnicistas e pautados na 

racionalidade técnica, levando-os a reconhecerem-se como protagonista de uma práxis 

reflexiva, ou como menciona Pimenta (2006), como sujeitos que também produzem 

teorias e não mais um mero reprodutor do que outros, os pesquisadores, produzem.  

Acreditamos que as decisões quando tomadas pelo corpo da escola e orientadas 

pela reflexão na prática, constroem atores autônomos, colaborativos, participativos e 

reconhecedores de sua força transformadora dentro da escola. Dessa forma realizar o 

SAEPUC de maneira virtual provocou engajamento nos alunos. 

Outros pontos cruciais que merecem ser destacados, foram a empolgação dos 

alunos quando passavam de fase ou atingiam a meta estabelecida e o aumento nível de 

respeito, disciplina e comprometimento na aplicação dos simulado online e sua discussão. 

Tal fato pode ser justificado pelas palestras de motivação ofertadas. bem depoimentos de 

ex-alunos, gerando sentimento de empoderamento e vontade de vencer.  

Para Huertas (2001) quanto mais consciente for o professor com relação a 

motivação e comportar-se como um motivador, melhor será a aprendizagem de seu aluno. 

A afirmação reforça a necessidade do estabelecimento de metas e objetivos de 

aprendizagens como estratégia de manter-se motivado. 

É importante também mencionar a participação dos pais na vida dos alunos 

investigados. Os pais/responsáveis ao receberem mensagens do Mobieduca.me 

informando qual o percentual de acerto e a nota do aluno, se inteiravam do processo e 

comemoravam a cada progresso, entravam em contato com escola/coordenação, o que 

correspondia à níveis maiores de autoestima e autoconfiança no aluno. Estudos de Willms 

e Somers (2000) revelam que entre as características das escolas com a maiores 
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proficiências e mais efetivas está o alto envolvimento parental. Dessa forma podemos 

confirmar a indispensável relação de cooperação e união entre escola e família, com vistas 

a alcance o sucesso do aluno.   

Mais um grande contributo formativo docente foram os momentos de analises e 

interpretações de gráficos gerados pós aplicação e correção dos simulados. Os professores 

mostraram maturidade refletindo sobre os mesmos e verificando itens que necessitariam 

ser revistos e repensados, compreendendo que a produção de dados só tem valor quando, 

conforme Ferrão, Fernandes (2003)podemos e aceitamos nos apropriar de dados e utilizá-

los como veículos que irão ao encontro da mudança de pensar o fazer docente, os ganhos 

na educação são imensuráveis. 

Dessa maneira acreditamos que a escola ao criar estratégias com vista melhorar a 

proficiência e consequentemente a qualidade na educação, compreende a importância de 

refletir fielmente sobre os fatores que impedem o sucesso do aluno, parte para a 

elaboração conjunta, bem como executa ações voltadas para o resultado e para sucesso 

do aluno e melhoria nos índices de avaliação.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Portanto a criação do SAEPUC virtual possibilitou a preparação e 

acompanhamento dos alunos, envolvimento dos pais, formação docente, autoconfiança 

no aluno ocasionando aumento na proficiência nas disciplinas de Língua portuguesa e 

Matemática, mesmo com as aulas remotas. 

Quanto à empolgação dos alunos ao passar de fase, os resultados desvelam que as 

palestras e o estabelecimento de metas e o ganho da medalha foram muitos significativos. 

No entanto é preciso reconhecer que mesmo tendo diminuído, o número ainda de alunos 

na classificação “abaixo do básico” é preocupante, o que vem a reclamar por ações mais 

efetivas que configurem a saída do aluno desse nível de proficiência. Acreditamos que 

ações de reforço escolar e monitoramento do progresso individual desses alunos os 

conduziriam ao avanço para níveis mais satisfatórios. 

Quanto a formação docente podemos confirmar maior consciência reflexiva nos 

professores, apesar do quantitativo de docentes envolvidos na causa de elevar a 
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proficiência dos alunos da citada escola ainda ser baixa. No entanto é na compreensão de 

que os conflitos e desafios são de todos aqueles que fazem a escola e as propostas de 

soluções devem ter a participação de toda a equipe que se consegue qualidade na 

educação. Como saída podemos propor que os gráficos dos resultados sejam partilhados 

com os professores das demais áreas afins de também se apropriarem e proporem 

intervenções. 

Em relação à participação dos pais na escola, mesmo tendo surtido efeitos 

benéficos ainda se mostra tímida e caminhando a passos lentos. Podemos elencar que 

estabelecer uma agenda anual de palestras ou encontros de famílias, podem ser 

intervenções positivas a fim de ocasionar maior envolvimento e interesse na vida escolar 

do filho.  

Portanto, os resultados alcançados foram subsidio para intervenções como a 

criação de uma agenda compactuada e articuladas entre todos os segmentos da escola, 

afim de dar conta dos inúmeros desafios que a escola enfrenta na conquista de tonar o seu 

aluno proficiente nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. 
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CAPÍTULO XLIX 

UMA BREVE REFLEXÃO ACERCA DA EDUCAÇAO ESPECIAL E 

PEDAGÓGICA 
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RESUMO: 

Esta pesquisa se faz a cerca de breve reflexão, sobre Educação Especial e pedagógica que 

tem como importância a didática desenvolvida pelos professores junto aos alunos com 

necessidades especiais, visando as dificuldades de aprendizagem escolar dos mesmos no 

contexto de aprendizagem.  Os autores citados neste trabalho trazem teorias baseadas em 

autores renomados como: Campos (2013), Ribeiro e Werneck (2014), portanto é preciso 

repensar a prática pedagógica desenvolvida para Educação Especial de alunos com 

necessidades especiais. Nota - se, que os professores possuem poucos conhecimentos 

sobre esse tipo de prática, sobre a maneira de ensinar e a qual metodologia deveriam 

utilizar para melhor desempenho dos alunos especiais. Este artigo tem o objetivo de 

contribuir com profissionais que atuam com alunos portadores de necessidades especiais, 

a partir de repensar de suas práticas. Existe grande  importância para investimentos em 

estratégias que auxilie na interação dos referidos alunos especiais para obter sucesso na 

aprendizagem. Portanto, ficou notável que os profissionais da Educação não negam a 

necessidade urgente se capacitarem a fim de proporcionar grande melhoria na prática 

pedagógica para atender esses grupos de alunos com necessidades especiais. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação. Especial.  Pedagógica. Alunos. Profissionais.  

 

 

INTRODUÇÃO 

A Educação Especial oferecida aos alunos Portadores de Necessidades 

Especiais, parte do princípio da garantia de educação escolar para todas as crianças e 

jovens brasileiros (BRASIL, 1990; 1996).  

Há várias décadas, teóricos da Educação realizam pesquisas na área da Educação 

Especial, levando em conta que esse tipo de educação se faz necessária tendo em vista o 
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direito de alunos especiais ao ensino, sua permanência e seu aprendizado. Os Princípios, 

as Políticas Públicas e Práticas na Área das Necessidades Educativas Especiais foram 

temas abordados pela UNESCO em 1994, nos seguintes tópicos: O Acesso e a Qualidade, 

afirmam que as crianças e jovens com necessidades educativas especiais “devem ter 

garantido o acesso às escolas regulares e que a elas se devem adequar para uma pedagogia 

centrada na criança, capaz de ir ao encontro das necessidades especiais dos alunos”. 

A Educação Especial deve oferecer um currículo e uma prática pedagógica que 

atenda esses alunos, sendo favoráveis ao atendimento a suas dificuldades 

e potencialidades, sempre valorizando o respeito às diversidades dos mesmos no contexto 

escolar.  

Conforme a ideia de Oliveira 2007, é importante que as necessidades da 

implantação de propostas político pedagógicas para a educação especial em diferentes 

níveis, programem mudanças para atender todo tipo de ensino aprendizagem. Em se 

tratando da educação especial, atualmente das escolas necessita de uma reorganização, 

das salas de aula e de planejamentos com novas práticas pedagógicas voltadas a 

aprendizagem dos alunos com necessidades especiais.  

Estudos vêm sendo realizado sobre este assunto, os quais apontam pontos 

positivos no avanço dos professores de reorganização das práticas pedagógicas, e ainda 

mostram alguns pontos necessários a serem melhorados.  

Os professores devem planejar e desenvolver atividades pedagógicas com 

objetivo no desenvolvimento escolar através da aprendizagem dos alunos. Ensinar esses 

alunos que apresentam formas e ritmos de aprendizagem com especificidades, exigem 

dos professores um contínuo repensar suas práticas e buscar outras possibilidades de 

ensino mais amplas e criativas. Este trabalho exige uma reflexão diária pelos professores 

sobre seu desempenho e habilidades no trabalho. 

 

DESENVOLVIMENTO  

CONHECENDO UM POUCO SOBRE EDUCAÇÃO ESPECIAL E A PRÁTICA 

PEDAGÓGICA 
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Para fazer uma reflexão sobre Educação Especial, primeiramente é preciso 

abordar as práticas pedagógicas utilizadas pelos professores nesta perspectiva. Para 

Franco (2012), as ações pedagógicas são práticas educativas desenvolvidas com o 

objetivo no ensino e na aprendizagem dos alunos. Ele afirma que as ações formativas, 

produzem conhecimento, quando planejados com uma intenção bem definida. Porém 

essas práticas pedagógicas atendem à “determinada expectativa educacional solicitada 

por uma comunidade educacional e se organizam e se desenvolvem por adesão, por 

negociação ou, ainda, por imposição” (p. 173). 

Nesta perspectiva, pode se dizer que as práticas pedagógicas dos professores 

envolvem processos relacionados ao contexto social do aluno portador de necessidades 

especiais, onde ele vive o que reproduz na escola e na sala de aula e suas experiências. 

No planejamento e na execução dessas ações pedagógicas, os professores devem seguir 

o currículo escolar, as características dos alunos, suas potencialidades e necessidades. 

Sabe se que o professor deve estar preparado para trabalhar com  alunos com 

necessidades especiais que fazem parte das turmas escolares, eles devem ser respeitados 

e precisam ser envolvidos em um trabalho coletivo com toda turma. Em todas as práticas 

pedagógicas eles precisam participar em todos os aspectos com sua bagagem de 

conhecimento e sua trajetória de vida, assim aos poucos vão construindo seu saber e seu 

conhecimento. Nas ações pedagógicas das escolas, ainda encontramos uma Educação 

Especial, distante de muitos alunos com necessidades especiais, os quais ficam à margem 

das turmas, muitas vezes esquecidos, sem participar efetivamente de atividades coletivas 

e individuais, resultando em uma prática deficitária  por um déficit de conhecimento em 

uma prática pedagógica eficiente. 

Nas escolas os professores buscam acertar nova prática para se trabalhar com 

Educação Especial, procuram realizar  metodologias que favoreçam o avanço da 

aprendizagem, segundo Beyer (2006, p. 76), afirma em “atender os alunos cujas situações 

pessoais e características de aprendizagem requeiram uma pedagogia diferenciada”.  

Todavia, Caiado (2008) afirma que uma proposta pedagógica a qual respeita a 

diversidade, a partir de um currículo que contemple um saber real possa promover 

conhecimento. Trata-se, segundo a autora, 
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[...] de currículo em que o saber é vivo e a construção sistematizada é 

humana, em que os saberes dos alunos seriam o ponto de partida para 

dimensões que ampliassem a curiosidade e o prazer de conhecer e 

intervir no mundo (p. 370). 

A construção da educação Especial passa pela observação, pelo diálogo, pela 

negociação e pela avaliação recursos e instrumentos dos professores para facilitar sua 

prática, na busca de uma transformação pedagógica. Esses mecanismos e instrumentos 

devem fazer parte da prática dos professores que atuam alunos especiais. 

Em algumas instituições escolares ainda ocorre certa dificuldade dos professores, 

ao trabalhar com esses alunos que apresentam diferentes necessidades de aprendizado, 

como interação social e uma linguagem diferenciada, essas especificidades exigem que 

os mesmos busquem aprimorar seus saberes, desconstruindo algumas práticas 

pedagógicas e construindo novas. 

Quando o assunto é práticas pedagógicas direcionadas Educação Especial para 

atender alunos com necessidades especiais, vários aspectos estão envolvidos, um deles é 

o papel do professor, que deve ser uns dos principais organizadores do ambiente escolar; 

Ele deve ser um guia, é ele deve planejar e desenvolver um planejamento que atenda os 

alunos durante o processo de ensino – aprendizagem, para que todos adquirem 

habilidades e competências. 

 O trabalho do professor sempre deve estar alinhado com o projeto pedagógico da 

instituição, direcionando as ações a partir do seu desempenho, ter o comprometimento 

com a diversidade da Educação Especial, criando oportunidades, colaboração e 

cooperação entre eles. 

Na sala de aula de uma escola com Educação Especial, os profissionais devem se 

estar atentos nos conteúdos trabalhados, afinal, são eles que levam aos caminhos para 

aprendizagem, favorecendo a construção de significados e conhecimentos, onde  o 

educador é o mediador do conhecimento 

. O professor tem a função principal de mediar às tarefas que o aluno não domina 

sozinho, este mediador ajuda   realizá-las com autonomia e segurança. Assim, é a partir 

dessa prática que ele planeja aulas e momentos de apoio para compartilhar, confrontar e 

resolver situações cognitivas dos alunos na Educação Especial. 
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Toda prática pedagógica de ensino deve ter como objetivo a construção do saber, 

devem ser planejadas com intenções de aprendizagens aos alunos com 

necessidades especiais, considerando a diversidade em estilos, ritmos e capacidades de 

aprendizagem de cada um. Por esta razão, todas as dificuldades requerem apoio e práticas 

diferenciadas para que alçassem bons resultados. 

É importante destacar que toda avaliação de desempenho dos alunos especiais 

deve ser coerente aos objetivos, as atividades e os recursos trabalhados, porem  quando  a 

prática pedagógica for replanejada, a metodologia de avaliação também deve mudar. O 

professor deve observar os alunos no desempenho das atividades, para 

adquirir informações sobre o desenvolvimento do mesmo em todas as situações, afim de 

identificar os tipos de necessidades especiais nos alunos para replanejar os objetivos de 

aprendizagem.  

Todo trabalho de planejamento e a organização das ações pedagógicas deve ser 

variada, e contemplar as mais diversas maneiras de participação nas atividades 

educacionais e nos diversos modos de expressão dos alunos. 

Respeitar o tempo e o desempenho dos alunos é uma das atribuições da Educação 

Especial, conhecer cada um, suas necessidades, suas limitações e assim perceber a 

necessidade de apoio específico aos alunos.  

Outra atribuição da Educação Especial é conhecer a importância de ter um 

planejamento de acordo com as necessidades dos alunos, para melhor desempenhar uma 

pratica pedagógica adequada, respeitando as potencialidades e os saberes desses alunos, 

e ainda oferecer uma prática que atenda as Necessidades Especiais de cada um. 

 É importante que o profissional desta área tenha conhecimento sobre sua 

capacidade para tornar possível este tipo de educação, ele precisa buscar novos 

conhecimentos, adquirir novas maneiras de pensar e agir para trabalhar as diversidades 

surgidas em sua realidade profissional. 

Reconhecer que o aluno faz parte de um grupo, e de acordo de sua comunicação 

e sua interação com professor e colegas, sua aprendizagem vai acontecer com maior 

tranquilidade e segurança. 
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Levando em consideração das atitudes e comportamento do professor com os 

alunos, elas proporcionam grandes estimulo nos alunos, despertando o gosto em 

participar e aprender, passando ser uma ação constante. Toda postura deve transparecer 

que a Educação Especial tem um projeto em ação para atender as necessidades dos alunos, 

entretanto, é importante que o professor disponibilize condições para criar um ambiente 

acolhedor em sala de aula. 

Entretanto, é importante pontuar que este desafio não deve ser 

responsabilidade exclusiva do professor, mas de toda a equipe escolar, gestores e 

profissionais da educação especial. 

Esta proposta de Educação exige do gestor e também de toda equipe escolar, 

muito envolvimento, isso é indispensável, para as atribuições dos profissionais, sejam 

valorizadas e suas competências pedagógicas proporcione uma aprendizagem de todos os 

alunos.  

Caiado (2008), fala sobre a educação especial levanta questionamentos que são 

essenciais para o enriquecimento de uma breve reflexão sobre o tema aqui citado. 

É inegável que o acesso de pessoas com deficiência à escola tem se 

ampliado, inclusive, na rede regular de ensino. Porém, dentro da escola 

regular, como os alunos se apropriam do saber escolar? Qual saber 

escolar circula nas escolas? Como os professores ensinam numa classe 

onde há alunos com diferentes deficiências? Como a escola se organiza 

com mais essa diversidade? O que os professores nos falam sobre seu 

trabalho nesse espaço múltiplo? (CAIADO, 2008, p. 368).  

A Educação especial na sua diversidade exige uma repensar para novos 

estudos das práticas pedagógicas, que conduz a valorização e o respeito às diferenças e a 

diversidade nas salas de aula. Para ser vista como uma metodologia inovadora, que 

permite a participação efetiva dos alunos com necessidades especiais no processo 

ensino/aprendizagem.  

Ela também de ser vista como um novo significado de ensino que recebe os alunos 

e suas diversidades, a partir das práticas pedagógicas, dos procedimentos de ensino, 

e outras dinâmicas importantes à comunidade escolar.  

Contudo, ao pesquisar sobre Educação Especial, esta confirmada que através de 

autores citados neste artigo, há uma urgência para necessidade de se criar parcerias e 

colaboração entre os profissionais na escola e na própria família. 
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Figura 1- Educação especial 

 
Fonte: www.amarildojoaoespindola.wordpress.com/educacao-especial-em-parana-e-

tema-de-reportagem-na-rpc-no-globo-o-trabalho-e-a-dedicacao-dos-professores-sao-

recompensados-pelo-aprendizado-dos-alunos. 

 

 

Figura 2- Novas Políticas de Educação Especial 

 
Fonte:www.camara.leg.br/noticiasprojetos-suspendem-nova-politica-de-educacao-

especial-apresentada-pelo-governo. 
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Figura 3- Educação Especial na Educação Física 

 
Fonte:www.google.com/educacaobasica.com.br/publico-alvo-da-educacao-especial-na-

educacao-fisica-escolar. 

 

 

 

CONCLUSÃO 

Considerando as pesquisas realizadas por Campos (2013) e Ribeiro e Werneck 

(2014), os resultados das reflexões estão apresentados e discutidos neste artigo, todos os 

autores fizeram as mesmas afirmativas sobre a prática pedagógica na Educação Especial, 

onde os profissionais que atuam nesta área buscam atender pedagogicamente, às 

necessidades específicas dos alunos, porém ainda lhes faltam segurança e conhecimento 

suficientes para fazer um bom trabalho, então se faz essencial aperfeiçoamento constante 

de suas práticas através de formação acadêmica e continuada com propósito de acolher 

os alunos portadores de necessidades especiais em suas aulas.  

Nesse processo de trabalho na Educação Especial, a escola, o professor e a família 

devem criar uma relação de construção do conhecimento a fim de proporcionar mais 

habilidades a esses alunos especiais. Pensando que as práticas pedagógicas deveriam 

desafiar as dificuldades de aprendizagem dos alunos e promover outras formas de 

ensinar, a mediação e intervenção pedagógica do professor, devem ser consideradas como 

o afirmou Caiado (2008).  

Por fim, é importante refletir sobre as práticas pedagógicas mais adequadas em 

relação à diversidade  nos ambientes escolares, como o atendimento específico e 

http://www.google.com/educacaobasica.com.br/publico-alvo-da-educacao-especial-na-educacao-fisica-escolar
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individualizado dos alunos, direcionado a suas particularidades e necessidades, esta é uma 

questão que ainda precisa avançar muito na Educação Especial.  

As considerações finais desta pesquisa indicam explicitamente a importância 

em abrir mais discussões de políticas e propostas governamentais dirigidas à Educação 

Especial, incluindo os programas de formação profissional continuada para professores 

que trabalham com alunos de necessidades especiais. 
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CAPÍTULO L 

UTILIZAÇÃO DAS REDES SOCIAIS COMO ESPAÇO DE ENSINO-

APRENDIZAGEM PARA AULAS DE CIÊNCIAS NATURAIS 

Dayana Lúcia Rodrigues de Freitas151; Caroline Rodrigues de Freitas Fernandes152; 

DOI - Capítulo: 10.47538/AC-2020.14-50 

 

RESUMO: 

Este trabalho trata da importância das tecnologias da comunicação visando sua 

incorporação no cotidiano da sala de aula, contribuindo para o processo de ensino-

aprendizagem com o mundo virtual, através do uso das tecnologias pelo professor; como 

forma de tratar os conhecimentos atrativamente, despertando a curiosidade e interesse dos 

alunos. Tem como objetivo geral: Identificar possíveis metodologias para o ensino de 

ciências através do uso das redes sociais. E objetivos específicos são: Reconhecer, através 

dos alunos, as necessidades de implantação do uso das redes sociais no ensino de ciências; 

Apresentar estratégias com uso das TICs, que possam efetivamente ser utilizadas na 

escola; Ampliar as formas de processo de ensino-aprendizagem para a disciplina de 

ciências na escola. O público-alvo foram os alunos da Escola Municipal Professora Maria 

Madalena da Silva, localizada no distrito de Baixa do Meio (Guamaré/RN). Sendo 

entrevistados 40 alunos, formando assim um grupo amostral, 10 estudantes de cada série 

do ensino fundamental II (6º ano, 7º ano, 8º ano e 9º ano). À coleta dos dados, se deu 

através de entrevista estruturada realizada individualmente com os alunos, dentro da 

própria escola, contendo 10 perguntas subjetivas. Conclui-se que o uso das tecnologias e 

das redes sócias pelo professor como forma de extensão do conhecimento pode ser 

benéfico e atrair a curiosidade e o interesse dos alunos. Desta forma, os docentes devem 

investir nesse tipo de tecnologia para melhorar e ampliar o processo de ensino-

aprendizagem.  

PALAVRAS-CHAVE: Redes sociais. Ensino-aprendizagem. Ciências naturais.  

 

 

NOTAS INTRODUTÓRIAS  

A história da educação no Brasil percorreu diversos caminhos para chegar ao atual 

contexto educacional. Durante sua caminhada, a conquista da Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (Lei nº 9394/96) foi um dos maiores destaques para o 

desenvolvimento do progresso da educação, o que possibilitou várias mudanças positivas 
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nessa área, proporcionada por diversos fatores, que contemplam transformações em todas 

as áreas do conhecimento e nos processos de ensino e aprendizagem de todos os níveis 

educacionais. Ações realizadas neste âmbito podem trazer benefício para a população, 

com estímulos para a capacitação do discernimento, da reflexão e criticidade, 

configurando as políticas educacionais dessas práticas como importantes instrumentos de 

mudanças sociais (LEÃO, 2005).  

O sistema educacional, em nível mundial e nível nacional, está passando por 

diversas modificações no que diz respeito à implantação das novas tecnologias, sendo 

mais visíveis essas transformações nos últimos 10 (dez) anos (SERAFIM; SOUZA, 

2011). Sabendo que os alunos são oriundos de uma sociedade com uma gama variada de 

tecnologia, como televisão, o rádio, o cinema e a internet; cabe às escolas se adequarem 

a esse novo sujeito tecnológico (JUCIEUDE et.al., 2016).       

São inegáveis os avanços tecnológicos já ocorridos no ambiente escolar, contudo, 

muitas instituições ainda enxergam os meios de comunicação pelo aspecto técnico e não 

pelo aspecto cultural. Se ao entrar na escola o aluno já se encontra culturalmente inserido 

no universo midiático, como pode a mesma negar a cultura veiculado pelos meios de 

comunicação em massa?!  (JUCIEUDE et.al., 2016). Desta forma, só restam aos sistemas 

educacionais à imersão definitiva na era tecnológica, dinamizando os processos de 

ensino-aprendizagem (SERAFIM; SOUZA, 2011).  

Com a ampliação e consolidação da era digital os professores devem mudar seus 

hábitos e incorporar o das tecnologias da informação no cotidiano de suas aulas. Desta 

forma O presente trabalho tem como objetivo analisar a inclusão das novas tecnologias 

sob a ótica educativa, bem como analisar a utilização das redes sociais como um canal 

educativo para os jovens, visto que os mesmos estão inseridos no mundo digital. 

Este trabalho se justifica pela importância do estudo sobre as tecnologias da 

comunicação visando à incorporação dessas tecnologias no cotidiano da sala de aula, 

contribuindo para o processo de ensino-aprendizagem de uma sociedade conectada com 

o mundo virtual, através do uso das tecnologias e das redes sociais pelo professor como 

forma de extensão do conhecimento pode ser benéfico e atrair a curiosidade e o interesse 

dos alunos. 



 

613 

 

Sendo assim, este trabalho tem como objetivo geral: Identificar possíveis 

metodologias para o ensino de ciências através do uso das redes sociais. E seus objetivos 

específicos são: Reconhecer, através dos alunos, as necessidades de implantação do uso 

das redes sociais no ensino de ciências; Apresentar estratégias com uso das TICs, que 

possam efetivamente ser utilizadas na escola; Ampliar as formas de processo de ensino-

aprendizagem para a disciplina de ciências na escola.    

 

A ESCOLA E A TECNOLOGIA  

A tecnologia já se encontra inserida na sociedade, contudo, entre os vários 

impasses que permeiam a implantação e o desenvolvimento das tecnologias dentro da 

escola está o fato da capacitação dos professores não acompanharem o mesmo ritmo dos 

avanços tecnológicos, resultando no uso inadequado dos recursos ou da não utilização 

dos mesmos (SERAFIM; SOUZA, 2011). Ainda segundo os autores é fundamental que 

o docente esteja apto a incluir as tecnologias digitais da informação e da comunicação em 

sua prática pedagógica. 

Dentre as diversas possibilidades tecnológicas existentes hoje, o professor pode 

fazer uso das redes sócias como recurso didático para suas aulas, esta ferramenta é muito 

comum aos jovens de todo o mundo. Segundo Juliane et. al. (2012, p. 02), o termo redes 

sociais significa:  

Ferramentas tecnológicas que permitem com que os relacionamentos 

sociais ocorram virtualmente, sem desconsiderar os indivíduos que as 

manipulam. São exemplos dessas ferramentas: MySpace, Twiter, 

Facebook, Orkut, Ebah, LinkIn, Google+, dentre outros. 

Quanto às políticas públicas para a instalação das tecnologias na escola, bem como 

para a formação complementar dos professores, pode-se citar o programa Proinfo, 

implantando em todas as escolas públicas do país. Contudo, somente a instalação dos 

computadores não foi suficiente para uma mudança definitiva na prática pedagógica, a 

forma como o professor utiliza os recursos tecnológicos está ligada a sua relação de 

transformação, sendo uma percepção individual de como o mesmo se sente frente a esse 

processo (SERAFIM; SOUZA, 2011). 

É importante ressaltar que o uso das tecnologias não altera a essência da relação 

pedagógica, uma vez que serve tanto para uma pedagogia conservadora quanto 
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progressista (MORAN, 1995). Já que a comunicação e a escola não se separam, o 

professor deve utilizar a tecnologia “visando à transformação da informação em 

conhecimento” (SERAFIM; SOUZA, 2011). Entende-se que mesmo diante de tantos 

avanços, a tecnologia não substitui o professor, apenas transforma sua relação com o 

aluno; uma vez que as informações estão disponíveis por toda a parte (bancos de dados, 

livros, vídeos, programas em CD, etc.) o docente passa a ter um papel de incentivador à 

curiosidade, orientando esse conhecimento e mediando o processo de ensino-aprendizado 

(MORAN, 1995). 

A integração da escola com os meios multimídias proporciona diversos 

benefícios, segundo Serafim e Souza (2011, p. 22) esses benefícios são: 

A dinamização e ampliação das habilidades cognitivas, devido à 

riqueza de objetos e sujeitos com os quais permitem interagir; a 

possibilidade de extensão da memória e de atuação em rede; ocorre a 

democratização de espaços e ferramentas, pois estas facilitam o 

compartilhamento de saberes, a vivência colaborativa, a Autoria, 

coautoria, edição e a publicação de informações, mensagens, obras e 

produções culturais tanto de docentes como discentes. 

Apesar dos inegáveis benefícios quanto ao uso das tecnologias, muitas escolas não 

enxergam esse potencial, pois compreendem as mídias como improprias devido seu 

conteúdo de entretenimento (JUCIEUDE et al., 2016). 

Com os avanços tecnológicos pode-se perceber uma mudança dos “sistemas 

analógicos de produção e transmissão para os digitais”. Os computadores antes utilizados 

apenas por grandes instituições agora encontram-se por toda parte, podendo ser utilizado 

como instrumento de trabalho, de comunicação e de lazer (MORAN, 1995). Nesse 

cenário as redes sociais ganham destaque, devido seu caráter de comunicação rápida e 

entretenimento.  

Com tantas formas de comunicação, real e virtual, a língua apresenta diversas 

variedades. Segundo Souza (2018) “a Variação linguística é representada pela 

caracterização dos muitos modos de falar uma língua”. Onde cada variedade pode ser 

utilizada para uma comunicação ou meio social específico. Com relação à comunicação 

nas redes sociais, a autora fala: 

O reconhecimento ou o não de determinadas práticas de escrita nas 

redes sociais faz com que o cidadão construa a imagem do senso 

comum, a imagem de transformação da linguagem, com consequente 

degradação da língua? Ao considerar a inserção do tema no campo de 
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estudo das Ciências da Linguagem, a Comunicação Social e a 

Educação, se faz necessária uma visão discursiva no que se concebe a 

escrita como fonetizada, transcrição ou interferência da fala. E portanto, 

veicular a problematização do fenômeno do internetês no âmbito de 

uma avaliação distinta (SOUZA, 2018, p. 8). 

Com todas essas mudanças e adaptações na comunicação, a escola não pode 

desconsiderar a variação linguística, pois seu uso é comum tanto na sociedade como na 

sala de aula. Desta forma, “as práticas de linguagem a serem tomadas no espaço da escola 

não se restringem à palavra escrita nem se filiam apenas aos padrões socioculturais 

hegemônicos” (SOUZA, 2018). Além disso, as escolas devem se apropriar do uso das 

redes sociais como espaço de aprendizagem, tornando mais atraente o processo de ensino 

aprendizagem.  

Com tanta tecnologia, é possível o renascimento do encantamento da escola, ao 

expandir suas fronteiras e permitir que o estudante converse e pesquise com outros alunos, 

proporcionando a integração de conhecimentos da mesma cidade, país ou do exterior. 

Segundo Moran (1995, p. 6): 

Alunos e professores encontram inúmeras bibliotecas eletrônicas, 

revistas online, com muitos textos, imagens e sons, que facilitam a 

tarefa de preparar as aulas, fazer trabalhos de pesquisa e ter materiais 

atraentes para apresentação. O professor pode estar mais próximo do 

aluno. Pode receber mensagens com dúvidas, pode passar informações 

complementares para determinados alunos. Pode adaptar a sua aula para 

o ritmo de cada aluno. Pode procurar ajuda em outros colegas sobre 

problemas que surgem, novos programas para a sua área de 

conhecimento. O processo de ensino-aprendizagem pode ganhar assim 

um dinamismo, inovação e poder de comunicação inusitados.  

Jucieude et.al. (2016) apontam que os meios de comunicação desempenham um 

papel socializador e formativo relevante, pois atuam como agentes de informação e 

entretenimento em todas as instancias da sociedade, como a família, a escola e a igreja. 

Portanto, entende-se que existem muitos ambientes de aprendizagem fora da sala de aula, 

que podem ocorrer através de espaços virtuais e do uso das redes sociais (SERAFIM; 

SOUZA, 2011).  

Desta forma, cabem as escolas e ao professor a inclusão e afirmação das redes 

sociais como meio possível para a aprendizagem de uma sociedade altamente tecnológica 

e digital. Por vivermos em um mundo onde a tecnologia se faz presente em todas as áreas 

da nossa vida, modificando desde os aparelhos eletrônicos até mesmo as relações 

interpessoais e relacionamentos afetivos (MORAN, 1995). Segundo Kroetz, Ballejo e 
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Lara (2015; p.08) o uso das redes sócias para as aulas de Ciências traz novas perspectivas, 

tais como: 

Aulas que permitam um estudante mais ativo, com espaços para 

diálogos e socializações possibilitam que o estudante se sinta mais 

participante na construção do seu conhecimento. Além disso, se os 

saberes que ele possui puderem ser socializados e articulados aos 

conhecimentos da sala de aula, o estudante se sentirá mais valorizado e 

motivado a aprender. 

Tais mudanças ocorridas na sociedade a partir do uso da tecnologia da informação 

faz-se necessário uma mudança nas instituições educacionais, não sendo mais aceito que 

a escola não se adeque a essa nova realidade digital, sendo necessária essa mudança para 

a “sobrevivência” das instituições de ensino (SERAFIM; SOUZA, 2011).  

 

METODOLOGIA  

A presente pesquisa tem natureza exploratória, que segundo Gil (2007, p. 27) é 

um tipo de pesquisa que tem como principal finalidade “desenvolver, esclarecer e 

modificar conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de problemas mais precisos ou 

hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores”. Possui caráter descritivo, identificada 

por Matos e Raszl (2010, p. 23) como um estudo que “expõe características de 

determinada população ou de determinado fenômeno; pode também estabelecer 

correlações entre variáveis e definir sua natureza”.  

Para aprofundamento teórico, foi realizada pesquisa bibliográfica, caracterizada 

por Fonseca (2002) como uma pesquisa feita a partir do “levantamento de referências 

teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos 

científicos, páginas de web sites” (FONSECA, 2002, p. 37).  

O público-alvo foram os alunos da Escola Municipal Professora Maria Madalena 

da Silva, localizada no distrito de Baixa do Meio (Guamaré/RN). Sendo entrevistados 40 

alunos, formando assim um grupo amostral, 10 estudantes de cada série do ensino 

fundamental II (6º ano, 7º ano, 8º ano e 9º ano). 

Em relação à coleta dos dados, se deu através de entrevista estruturada realizada 

individualmente com os alunos, dentro da própria escola. Gil (2007) define que a 

entrevista estruturada se desenvolve com base em perguntas fixa, seguindo a mesma 

ordem para todos os entrevistados. Durante a entrevista será utilizado um formulário 
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contendo 10 perguntas subjetivas (ver apêndice), permitido que quaisquer outras 

informações fossem acrescentadas mediante relato dos entrevistados.  

Quanto aos resultados, os mesmos estão apresentados em forma de gráficos com 

discussões quali-quantitativo (PRODANOV, FREITAS, 2013), mostrando possíveis 

metodologias para o ensino de ciências através do uso das redes sociais.  

 

ACHADOS DA PESQUISA: POSSIBILIDADES DAS REDES SOCIAIS PARA O 

ENSINO-APRENDIZAGEM 

Para que pudéssemos obter os dados necessários a este trabalho foi realizado 

entrevistas com os alunos da Escola Municipal Professora Maria Madalena da Silva, onde 

todos os alunos se dispuseram a responder voluntariamente. Após a coleta de dados, pode-

se fazer o seguinte levantamento das informações: contatamos que a idade dos 

entrevistados variou de 12 a 19 anos, já que se tratou de séries diferentes. Contudo, 

percebemos uma variação idade/série, refletindo no seguinte resultado (ver gráfico 01): 

 

Gráfico 01: Idade/série dos alunos entrevistados 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Iniciamos o questionário perguntando se os alunos tinham acesso às redes sociais 

e quais eles utilizavam. Todos afirmaram ter acesso, além disso, utilizam mais de um tipo 
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de comunidade virtual, sendo as mais citadas: Facebook, YouTube, WhatsApp e 

Instagram. 

De acordo com a jornalista Costa (2018), as redes sociais mais utilizadas pelos 

jovens no Brasil são (por ordem decrescente): Facebook, Whatsapp, YouTube, Instagram, 

Twitter, LinkedIn, Pinterest, Google+, Messenger e Snapchat. Pode-se perceber que os 

alunos entrevistados não fogem a essa realidade nacional. 

Quando perguntados se algum professor faz/fez uso das redes sociais para 

ministrar aula ou algum conteúdo didático, a maioria respondeu “sim”, contudo, existem 

variações entre as séries (ver gráfico 02). Os alunos do 7ºano foram os que apresentaram 

maior percentual de negativas; enquanto 100% dos alunos do 6º ano afirmaram que seus 

professores já utilizaram conteúdos on-line ou redes sociais para ministrar aulas. 

Dentre as atividades realizadas pelos professores com utilização da internet ou de 

redes sociais, foram mencionadas: O programa Click ideia, pesquisas, desenhos, jogos, 

vídeos e app’s. 

 

Gráfico 02: Utilização das redes sociais, por parte do professor, como ambiente de aprendizagem. 

 

Fonte: Autoria própria 

 

De acordo com o Portal da Prefeitura Municipal de Guamaré (2016) o Programa 

Click Ideia foi um projeto implantado no município de Guamaré, na rede municipal de 
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ensino, no ano de 2016, que visava à inclusão digital de alunos e professores. Esse projeto 

capacitou professores e disponibilizou um site especifico para que os mesmo pudessem 

utilizar com seus alunos. Atualmente o projeto encontrasse inativo.  

A instalação desse projeto justifica o alto índice de professores utilizarem as TIC’s 

em sala de aula. 

Gráfico 03: Alunos que querem mais utilização das redes sociais como ambiente de aprendizagem.

 

Fonte: Autoria própria 

Quando indagados se gostariam que houvesse mais utilização das redes sociais 

(como ambiente de aprendizagem) por parte dos professores, os alunos em grande maioria 

disseram sim (ver gráfico 03). Contudo, percebemos que 08 dos 10 alunos da turma de 7º 

ano não gostariam da inserção das redes sociais como ambiente de aula, preferindo o 

ensino tradicional, segundo os próprios, o método presencial é melhor para o processo de 

aprendizagem.  

Com relação, a qual maneira que o professor de ciências poderia usar as redes 

sociais como espaço de aprendizagem, os alunos responderam principalmente através de 

canal no YouTube. Citaram também: grupo no Whatsapp, página no Facebook e Blogs. 

Segundo o site Escolaweb (2018) as 07 principais tendências em tecnologias 

educacionais são: Gamificação no ensino, Chatbots para esclarecer dúvidas de alunos, 

Armazenamento em nuvem para materiais didáticos, Realidade virtual e realidade 

aumentada em sala de aula, Dispositivos mobile como uma das tecnologias educacionais 
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e Programação e robótica para estimular a criatividade. Percebe-se então que o desejo dos 

alunos para a utilização das tecnologias encontra-se dentro das tenências atuais, que 

representa o interesse dos jovens brasileiros. 

 Questionamos também, na opinião dos alunos, como se daria o processo de 

avaliação se o professor utilizasse as redes sociais como ambiente de aula. A sugestão 

mais apontada foi: A prova tradicional em sala de aula. Outras opiniões surgiram, tais 

como: através de postagens no próprio ambiente de aprendizagem, pesquisas, e exercícios 

no app. Pode-se perceber que os alunos ainda encontram-se ligados ao processo 

tradicional de ensino, onde escolhem a prova no papel como modo de avaliação.  

 

Gráfico 04: Tipo de conteúdo que o professor deveria abordar no ambiente virtual de aprendizagem. 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Após entender qual a preferência dos alunos em relação ao tipo de rede social e 

sua utilização, perguntamos qual seria o conteúdo abordado nesse ambiente virtual de 

aprendizagem (ver gráfico 04).  Nesse caso, perguntamos se a preferência seria por dar 

continuidade ao mesmo tema explanado em sala de aula ou se gostariam de um assunto 

novo (diferente do explanado em sala de aula).  

Os resultados apresentados foram parecidos, havendo um empate nas 

preferencias. Desta forma, o professor poderia alternar os conteúdos on line, entre temas 

curriculares e temas extracurriculares, despertando assim o interesse de todo o grupo. 
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Gráfico 05: Atração dos estudantes pelos estudos através das redes sócias. 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Sabendo que as redes sociais e o “mundo da internet” é algo fascinante, 

principalmente para os adolescentes, perguntamos se eles acham que “utilizando as redes 

sociais como ambiente de aprendizagem os alunos teriam mais interesse pelos estudos?” 

(ver gráfico 05). 

Segundo o Programa Digital Inspira (2018, p. 01): 

O uso da tecnologia favorece a interação entre alunos. Mesmo alunos 

considerados tímidos conseguem interagir por meio de ferramentas 

tecnológicas. Ao fazerem atividades em pares ou grupos, a internet 

permite que todos expressem seus conhecimentos e deem opiniões, o 

que traz à tona a experiência prévia dos alunos, o que os motiva ainda 

mais, pois sentem-se parte ativa e importante do processo de 

aprendizagem. 

Percebemos que vários alunos afirmaram que a utilização das redes sociais seria 

um dos fatores-chave para atrai-los a estudar. Por outro lado, alguns alegam que a vontade 

de estudar independe de atrativos tecnológicos, ressaltando a preferência pelo ensino 

tradicional. 

Na questão seguinte, perguntamos se os discentes se sentem preparados para 

estudar através de um ambiente virtual, sem a presença física de um professor durante os 

momentos de estudos (ver gráfico 06). 
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Gráfico 06: Nível de preparo dos alunos quanto aos estudos através de ambiente virtual. 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Constatamos que grande maioria dos entrevistados não se sente preparados para 

estudar através da internet. Como justificativa, os alunos alegaram que ao estudar pela 

internet iriam ser atraídos a acessarem outras coisas (como redes sociais) e não 

estudariam. Sentem que ainda não tem a maturidade necessária para esse tipo de 

compromisso. 

Por fim, sabendo que a escola em questão, não oferece internet aos alunos; 

perguntamos se seria justo que o professor tornasse obrigatório as atividades realizadas 

na internet, já que a própria instituição não dá meios físicos para que o aluno tenha acesso 

a internet nem a computadores (ver gráfico 07).   

Como resposta, alguns alunos não concordam com esse tipo de atitude, visto que 

a própria escola não tem laboratório de informática nem acesso livre a internet. Por outro 

lado, alguns alunos afirmam que, se o mesmo tem como acessa suas redes sociais para 

diversão teria como fazer o mesmo com finalidades educacionais, mesmo sem a escola 

conceder internet.  
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Gráfico 07: Opinião dos alunos quanto ao professor tornar obrigatório atividades na internet. 

 

Fonte: Autoria própria 

 

CONCLUSÕES  

Após a leitura dos textos, bem como da análise dos dados, podemos compreender 

que as mudanças tecnológicas no ambiente escolar já começaram e que não existe 

possibilidade de regresso frente a uma sociedade completamente digital. Cabem as 

escolas, bem como aos professores a inclusão dessas mudanças na sua rotina em sala de 

aula. 

Quanto as possíveis metodologias para o ensino de ciências através do uso das 

redes sociais, os alunos deram várias sugestões, desde grupos do Whatsapp até canal no 

YouTube; desta forma diversificando as possibilidades de transmissão do conteúdo. 

Outro ponto importante é que para os alunos as aulas via internet devem ser 

complementos, não “a aula toda”.  

Desta forma, percebemos que há várias possibilidades do uso das redes sociais 

como ferramenta e espaço de aprendizagem, sendo um meio virtual de fácil acesso e de 

gosto popular entre os adolescentes, podendo ser bastante explorado pelos professores 

dentro e fora da escola. 

Nota-se também que os próprios alunos são capazes para opinar e sugerir 

metodologias que possam ser utilizadas para o ensino das ciências naturais, bem como de 

outras disciplinas; podendo assim, o professor fazer seu planejamento junto ao alunado, 
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adequando o tipo de metodologia de acordo com o perfil da turma. Entretanto, ainda é 

necessária uma atenção por parte do docente, visto que os estudantes ainda sentem que 

não tem maturidade suficiente para estudar pela internet sem a presença marcante de um 

professor para orienta-los e “cobra-los”. 

Podemos reconhecer, através da fala dos alunos, que se faz necessário a 

implantação do uso das redes sociais no ensino de ciências; para com isso estimular ainda 

mais o interesse pelos estudos; sobre tudo, da disciplina de Ciências que apresenta muitos 

conceitos abstratos para os alunos. 

Além disso, todas as estratégias apresentadas pelos alunos, em relação ao uso das 

TICs podem ser efetivamente utilizadas na escola, mesmo aquelas que possuem poucos 

recursos, visto que um celular com internet possibilita uma infinidade estratégias 

metodológicas. Porém, é importante que o professor analise até que ponto pode “exigir” 

o cumprimento das atividades on-line isto que muitas instituições públicas não 

disponibilizam de internet livre para os alunos. 

Este estudo trata-se de uma análise inicial, sendo necessário um maior 

aprofundamento do tema para que o mesmo possa ser desmistificado e integrado ao 

cotidiano escolar. 

Por fim, conclui-se que o uso das tecnologias e das redes sócias pelo professor 

pode ampliar as formas de processo de ensino-aprendizagem para a disciplina de ciências 

na escola, tornando-se uma extensão da sala de aula, favorecendo o conhecimento e 

atraindo a curiosidade dos alunos. Desta forma, os docentes devem investir nesse tipo de 

tecnologia para melhorar e ampliar o processo de ensino-aprendizagem.   

 

REFERÊNCIAS 

COSTA, T. Quais são as redes sociais mais usadas no Brasil?. Site Rockcontent. 2018. 

Disponível em: https://rockcontent.com/blog/redes-sociais-mais-usadas-no-brasil/. 

Acesso em 10 de fevereiro de 2019. 

ESCOLAWEB. 7 tendências em tecnologias educacionais para 2018. Site Escolaweb. 

2018. Disponível em: https://www.escolaweb.com.br/blog/tecnologias-para-educacao/7-

tendencias-em-tecnologias-educacionais-para-2018/ Acesso em 10 de fevereiro de 2019. 

FONSECA, J. J. S. Metodologia da pesquisa científica. Fortaleza: UEC, 2002. Apostila. 

 

https://www.escolaweb.com.br/blog/tecnologias-para-educacao/7-tendencias-em-tecnologias-educacionais-para-2018/
https://www.escolaweb.com.br/blog/tecnologias-para-educacao/7-tendencias-em-tecnologias-educacionais-para-2018/


 

625 

 

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2007.  

JUCIEUDE, L.E.; PAIVA, M.S.; SOUZA, K.C.A.; FONSECA, A.S.S. Meios de 

comunicação e escola na contemporaneidade: conflitos e diálogos possíveis. Educare 

Et. Educare Revista De Educação. Vol. 11, Número 23, Jul./Dez. 2016. 

JULIANI, Douglas Paulesky et al. Utilização das redes sociais na educação: guia para 

o uso do Facebook em uma instituição de ensino superior. Renote, v. 10, n. 3, 2012. 

KROETZ, K.; BALLEJO, C.C.;  LARA, I.C.M. Internet e redes sociais no ensino de 

ciências e Matemática: percepções de docentes de um Programa de Pós-Graduação. 

In Anais III CIECITEC. 2015. Santo Ângelo/RS. 

MATOS, K. H. O.; Raszl, S. M. (Org.). MATOS, Katherine Helena Oliveira. 

Metodologia para elaboração de projetos. Florianópolis: SENAI/SC, 2010. 

MORAN, J.M. Novas tecnologias e o re-encantamento do mundo revista Tecnologia 

Educacional. Rio de Janeiro, vol. 23, n.126, setembro-outubro 1995, p. 24-26. 

Prefeitura Municipal de Guamaré. Educacional alcança resultados expressivos em 

Guamaré. Portal. 2016. Disponível em: http://guamare.rn.gov.br/portal-educacional-

alcanca-resultados-expressivos-em-guamare/. Acesso em 10 de fevereiro de 2019. 

PRODANOV, C. C.; Freitas, E. C. Metodologia do trabalho científico [recurso 

eletrônico]: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico. 2. ed. – Novo 

Hamburgo: Feevale, 2013. 

SERAFIM, M.L., SOUSA, R.P. Multimídia na educação: o vídeo digital integrado ao 

contexto escolar. (ORG) SOUSA, RP., MIOTA, FMCSC., and CARVALHO, ABG. 

Campina Grande: EDUEPB, 2011. 

SOUZA, F.V. Variação linguística e escrita veiculada na internet: a compreensão 

das operações sócio – discursivas. IN: Portal UERN moodle. 2018. 

 

 

 

 

 

 



 

626 

 

CAPÍTULO LI 

 UTILIZAÇÃO E APLICAÇÃO DO SOFTWARE SCILAB PARA AS 

DISCIPLINAS DE CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I, II E III 

DESENVOLVIDO EM UM PROJETO DE ENSINO UNIVERSITÁRIO 

Viviane Cristhyne Bini Conte153; Paula Fernanda Vieira154; 

Julio Baleeiro Ribeiro155; João Victor dos Santos Fernandes156. 

DOI - Capítulo: 10.47538/AC-2020.14-51 

 

RESUMO: 

Nas últimas décadas, a inserção das ferramentas computacionais no processo de ensino e 

aprendizagem tem sido cada vez mais vista e discutida nos diversos âmbitos educacionais, 

em particular, nos cursos de graduação em Engenharia. Tão importante quanto a pesquisa 

de metodologias e tecnologias é a aplicação destas, de forma a tornar o estudo mais 

dinâmico e eficiente. Em vista disto, este projeto visou estudar o software SCILAB, a 

utilização e aplicabilidade deste no aprendizado das disciplinas de Cálculo Diferencial e 

Integral I, II e III, buscando a confecção de uma apostila passo a passo de instruções a 

fim de auxiliar os acadêmicos dos cursos de engenharia no que diz respeito ao seu uso. 

Alguns exemplos foram utilizados para demonstrar as capacidades deste software, 

usando, para isso, vocabulário corrente e acessível a qualquer acadêmico das engenharias, 

não sendo necessário o conhecimento de linguagem e conhecimento técnico para 

compreender, na íntegra, o seu conteúdo. Não se pretende esclarecer e sanar todas as 

dúvidas sobre esta ferramenta, mas introduzir uma ideia do que este software é capaz, e 

criar o interesse pela busca de novos conhecimentos e tecnologias.  

PALAVRAS-CHAVE: Projeto de ensino. Cálculo diferencial e integral. Scilab. 
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INTRODUÇÃO 

A constante procura de novas maneiras mais produtivas na área da Educação 

suscita a necessidade de se criar metodologias distintas das tradicionais a fim de se 

estabelecer uma nova relação entre professores e alunos (MARCHETTO, 2016). A 

juventude atual está constantemente conectada as novas tecnologias e por isso é muito 

construtivo que todo o sistema educacional tenha condições de trabalhar com essas 

tecnologias em salas de aula e fora dela. Diante da realidade em que vivemos, onde a 

tecnologia digital faz parte da vida das pessoas, principalmente dos jovens estudantes, 

cabe ao professor adaptar sua forma de ensiná-lo. A inserção das ferramentas 

computacionais no processo de ensino e aprendizagem tem sido cada vez mais vista e 

discutida nos diversos âmbitos educacionais. 

Os estudantes dos cursos de Engenharia, nos primeiros períodos dos seus cursos, 

defrontam-se com o estudo de funções, gráficos, limites, derivadas e integrais nas 

disciplinas de Cálculo Diferencial e Integral. O estudo de gráficos é de suma importância 

para a construção do conhecimento e melhoria na interpretação de problemas aplicados à 

Engenharia nas disciplinas específicas do curso. Quando o aluno tem a possibilidade de 

visualizar, manipular e construir com maior rapidez em uma tela de computador o gráfico 

de uma função, isso possibilita uma aprendizagem baseada em suas construções mentais 

(ALVES, 2010). A maioria dos conceitos que estudantes aprendem teoricamente podem, 

com o auxílio destes softwares, serem também trabalhados de forma prática, permitindo 

assim maior interesse por parte dos estudantes, melhorando assim seu aprendizado e 

ajudando no crescimento pessoal e profissional. 

Ante as rotinas de melhorias contínuas do ensino, foi proposto neste projeto de 

ensino uma pesquisa sobre o estudo de funções de uma ou mais variáveis, gráficos de 

funções de duas ou três variáveis, limites, derivadas, integrais e campos vetoriais, com o 

uso do software SCILAB, visando sua utilização em sala de aula, constituindo-se em mais 

um facilitador para acadêmicos no processo de ensino-aprendizagem. 

 

JUSTIFICATIVA 

Os conteúdos desenvolvidos nas disciplinas de Cálculo Diferencial e Integral, 

levam os acadêmicos dos cursos de Engenharia a apresentarem índices muito elevados de 
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evasão e repetência. No Brasil, o ensino do Cálculo tem sido responsabilizado por muitas 

reprovações e de evasões de estudantes universitários. De acordo com Coelho Neto e 

Imamura (2005) os avanços tecnológicos e a procura por alternativas em aprimorar a 

qualidade do ensino, fomentaram a inserção das ferramentas computacionais neste 

âmbito. Os benefícios pedagógicos incorridos com a aplicação destas ferramentas são 

notórios, desde que o seu uso seja executado de forma planejada e adequadamente 

qualificada. 

É comum em nossas universidades a reclamação, por parte dos alunos ou por parte 

dos professores de outras áreas, da inexistência de esforços para tornar o Cálculo 

interessante ou útil (MEYER e SOUZA JÚNIOR, 2002). Estes índices apontam na 

necessidade de se buscar alternativas de ação pedagógica que, aliadas a outras medidas, 

possam dar conta desse problema que perdura anos. Aqui tem-se uma necessidade 

imediata no uso de ferramentas no ensino superior: Como estudar gráficos como uma, 

duas ou mais variáveis, sem o uso de programas gráfico? 

 

OBJETIVOS  

O objetivo geral deste projeto foi utilizar e aplicar o software SCILAB no 

aprendizado das disciplinas de cálculo e confeccionar apostila passo a passo de uso da 

ferramenta. A seguir, serão elencados os objetivos específicos para atingir o objetivo 

geral. 

• Pesquisar situações problema nas disciplinas de Cálculo; 

• Estudar o software SCILAB, compreendendo suas ferramentas e recursos; 

• Organizar atividades envolvendo os temas das disciplinas supracitadas; 

• Aplicar o recurso SCILAB no aprendizado das disciplinas de Cálculo Diferencial 

e Integral I, II e III; 

• Confeccionar uma apostila de instruções do tipo passo a passo, com exemplos de 

aplicações feitos no MatLab. 

 

METODOLOGIA 
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O trabalho iniciou com estudo do software, procurando identificar suas 

ferramentas e como melhor utilizá-la, seguindo manual online. Sabendo que as principais 

dificuldades encontradas pelos acadêmicos no que se refere a conteúdos de matemática 

estão encabeçados nas disciplinas de Cálculo Diferencial e Integral, procurou-se construir 

atividades que auxiliassem estes acadêmicos.  

Para desenvolvimento do projeto será utilizado o software SCILAB v6.1.0. A 

professora instrutora e a colaboradora do projeto auxiliaram os alunos participantes, de 

modo individual, no aprendizado da ferramenta, assim como na atividade (conteúdo) que 

cada participante ficou responsável. 

A aplicação e o desenvolvimento das tarefas foram divididos em três etapas 

realizadas durante 15 meses. A etapa 1 contemplou assuntos do Cálculo 1, a etapa 2, 

assuntos do Cálculo 2 e a etapa 3, assuntos de Cálculo 3. Após cada atividade os 

participantes registraram e elaboraram um documento digital.  

Ao final, os documentos digitais confeccionados pelos alunos, foram organizados 

e constituirão a apostila passo a passo de uso do SciLab, a qual será o produto físico final 

do projeto. 

 

SOFTWARE SCILAB  

O Scilab é um software científico para computação numérica semelhante ao 

Matlab que fornece um poderoso ambiente computacional aberto para aplicações 

científicas. Os comandos do SciLab se parecem mais com os que se costuma escrever nas 

expressões algébricas, facilitando a utilização, não exigindo uma escrita tão particular nas 

manipulações das expressões. No decorrer deste projeto, era esperada a confecção de uma 

apostila de instrução de uso dos softwares aplicados ao Cálculo Diferencial e Integral que 

envolve desde funções de uma única variável até funções vetoriais. No Scilab é possível 

trabalhar desde as operações mais simples, até fazer simulações, executar comandos em 

sequências para automatizar o cálculo de equações, em suas mais diversificadas maneiras 

de resolução. 

 

RESULTADOS 
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Em relação aos alunos participantes: tiveram todo o apoio da professora 

ministrante e da colaboradora no aprendizado e compreensão da ferramenta e como 

produto dessa aprendizagem desenvolveram um documento digital referente ao uso do 

software que será visto como produto dos seus entendimentos como estudantes e usuários 

da ferramenta.  

As figuras abaixo, apresentam os gráficos e soluções de dois problemas 

encontrados pelos alunos participantes, juntamente com seus códigos fontes. Com isso 

foi possível estabelecer uma forte conexão entre os conceitos teóricos e aplicações.  A 

figura 1 apresenta um problema de encontrar a reta tangente a uma curva em um ponto x 

e ao lado esquerdo é apresentado o código em Scilab para obter esse gráfico. 

 

Figura 1: Exemplo do uso do Scilab para resolver um problema de obter uma reta tangente à curva da 

função de uma variável real y = 3x ln (x), no ponto x = 2. 

 

Fonte: Autores (2020) 

 

A figura 2 apresenta um gráfico da função de duas variáveis f (x,y) = x2 + xy + 3y2 

e seu mapa de contorno (curvas de nível), logo abaixo. Ao lado esquerdo é apresentado o 

código em Scilab para obter esses gráficos. 

 

 

 



 

631 

 

Figura 2: Exemplo de gráfico de superfície e curvas de nível – Função de duas variáveis 

 

Fonte: Autores (2020) 

 

Em relação ao produto físico final: confecção de uma apostila de instruções do 

tipo passo a passo, com exemplos de aplicações feitos no SciLab para auxílio no processo 

de ensino aprendizagem das disciplinas de Cálculo. 

 

CONCLUSÕES 

O trabalho foi direcionado para o estudo do software, descobrindo melhores 

formas de utilização deste na construção e interpretação de gráficos, aplicações de 

derivadas, integrais, com o intuito de tornar o aprendizado mais significativo e de melhor 

compreensão, contribuindo para a formação global do acadêmico.  

O uso de tecnologias no Ensino Superior, bem como em outros níveis de ensino, 

pode transformar o estudo de disciplinas como, por exemplo, as disciplinas de Cálculo I, 

II e III em algo mais acessível, compreensível e agradável para os acadêmicos de cursos 

pois dá possibilidades de efetuar cálculos que exigem manipulações de muitos dados com 

grande economia de tempo e esforço para o acadêmico, além do que, possibilitando, em 

alguns casos, a visualização gráfica do problema. 
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Percebeu-se, neste contexto, a aprendizagem dos alunos participantes no sentido 

de desenvolverem sozinhos situações-problemas para a aplicação da ferramenta e o 

vislumbre no uso dela, já que nenhum dos alunos tinham o conhecimento prévio do 

software. 

A apostila passo a passo está em processo de finalização e ficará disponível de 

forma livre aos estudantes de engenharia da instituição. 
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Administração, Supervisão e Orientação Escolar ( UNIASSELVI). Inserida no Programa 

de Pós-Graduação em Educação - PPGE - FURB, Linguagens e letramentos na educação, 

do(a) Fundação Universidade Regional de Blumenau. Graduação em Pedagogia pelo 

Centro Universitário Leonardo da Vinci (2013). Experiência na área de Educação 

superior, com tutoria externa em cursos de Graduação e Pós graduação (UNIASSELVI) 

e assessoria acadêmica. Atuante como Supervisora Educacional efetiva no estado de 

Santa Catarina. Lattes: http://lattes.cnpq.br/8612224193751562 E-mail: 

deia.davalo.goncalvez@hotmail.com 

ICHIBA, Rafaela Bruno: Licenciada em Pedagogia pela Universidade Federal 

de São Carlos (2010). Especialista em Educação Especial pelo Centro Universitário 

Claretiano (2011), Especialista em Ensino Lúdico pela Faculdade de Educação São Luís 

(2017), Especialista em Alfabetização e Letramento pela Faculdade de Educação São 

Luís (2017). Com graduação em andamento em Licenciatura em Letras e Educação 

Física, mestranda no Programa de Pós-Graduação em Rede Nacional para Ensino das 

Ciências Ambientais -USP- São Carlos e atualmente exerce a função de professora efetiva 

de Educação Infantil (desde 2008) pela Prefeitura Municipal de São Carlos. E-Mail: 

rafaelaiichiba@usp.br 

JARA, Graziela Cristina: Mestre em Educação pela Universidade Católica Dom 

Bosco (UCDB). Especialista em Educação Especial com ênfase ao Atendimento. 

Atualmente é membro do Conselho Brasileiro para Superdotação (ConBraSD) e Técnica 

de Atendimento Educacional Especializado/ETAEE da Secretaria Municipal de Campo 

Grande /SEMED/MS. É membro do Grupo de Pesquisas Educacional e Órgão de Gestão 

e Sistema de Ensino - GEPESE. E-mail: grazijarasantos@gmail.com 

JUNIOR, Paulo Roberto Rodrigues: Mestrando em Educação - Formação de 

Professores pela FUNIBER- Fundación Universitaria Iberoamericana/México (2020). 

Fluência em Espanhol. Boa compreensão em Inglês. Pós graduado em Atendimento 

Educacional Especializado (2020). Pós graduado em Direito Aplicado à Educação 

(2018). Pós graduado em Neuropsicopedagogia (2017). Pós graduado em 

Psicomotricidade (2017). Especialização em Psicopedagogia (2020) Especialização em 

Dificuldades de Aprendizagem (2020). Especialização em Inovação - Educação 

Conectada (2020). Especialização em Docência no Ensino Superior (2016). 

Especialização em LIBRAS (2014). Especialização em Alfabetização (2012). Graduado 

em Pedagogia pela Faculdade Anhanguera São José (2014). Magistério em nível Médio 

(2003). Idealizador do Núcleo Giz de Cera, que visa a democratização do conhecimento 

para professores, atuando na formação continuada de professores (2017-atual). Professor 

de Educação Básica há 10 anos. Professor de Ciclo de Alfabetização há 7 anos. Vasta 

experiência e formação na área de Educação Especial, com ênfase em Transtornos 

Globais do Desenvolvimento, na área de ensino/tradução de LIBRAS e Atendimento 

Especializado para cegos em fase de reabilitação e inserção social. Atuou como Educador 

Bilíngue na AADA (Associação de Apoio ao Deficiente Auditivo) - (2012-2016). Atuou 

no Centro de Reabilitação do Hospital Argia Provisão, com Atendimento Educacional 

http://lattes.cnpq.br/8612224193751562
mailto:deia.davalo.goncalvez@hotmail.com
mailto:grazijarasantos@gmail.com
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Especializado como professor de Braile e Instrutor de Atividades da Vida Diária (AVDs) 

na reabilitação de crianças, adolescentes, adultos e idosos com deficiência visual/cegueira 

(2016-2017). Lattes: http://lattes.cnpq.br/3956894659163404. E-mail: 

paulo.rrodrigues49@gmail.com 

LEANDRO, Maria da Conceição dos Santos: Especialização em Ensino de 

Língua Portuguesa pela Faculdade Venda Nova do Imigrante – FAVENI, conclusão em 

2020. Especialização em Língua Portuguesa e Literatura Brasileira pela Faculdade 

Futura, conclusão em 2019. Especialização em LIBRAS pelo Instituto Superior de 

Educação de Pesqueira – ISEP, conclusão em 2014. Graduada em Licenciatura em Letras 

pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, conclusão em 2013. 

Atualmente, leciono nos Municípios de Guamaré e Galinhos exercendo a função de 

Professora de Língua Portuguesa com alunos de Ensino Fundamental II e Educação de 

Jovens e Adultos – EJA.E-mail: ceycysantos@hotmail.com 

LEÃO, José Bruno Martins: Advogado e colunista jurídico. Bacharel em 

Direito. Licenciado em Filosofia e Letras pela Universidade Paranaense (UNIPAR). 

Graduando em História e Pedagogia (UNIPAR). Especialista em Análise Criminal, 

Ciência Política, Criminologia, Direito Penal e Processual Penal, Docência jurídica, 

Gestão em Segurança Pública e Psicologia Forense e Jurídica. Aluno não regular do 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, Curso de Mestrado, da Universidade 

Estadual de Maringá (UEM). E-mail: jbmleao@gmail.com 

LIMA, Noádia da Costa: Graduada em Licenciatura Plena em História pela 

Universidade Estadual do Piauí- UESPI (2007). Especialista em História Sócio- Cultural 

pela Faculdade do Médio Parnaíba- (2017). Especialista em Educação em Tempo Integral 

pela Universidade Cândido Mendes- UCAM (2020). Atua como professora efetiva da 

Semec- Teresina desde 2012. E-mail: noadiacosta@yahoo.com.br 

LOPES, Antonia Mauryane: Enfermeira. Mestre em Enfermagem e doutoranda 

em enfermagem pela Universidade Federal do Piaui. Especialista em alta complexidade 

pela UFPI, gestão publica pela UESPI e cuidado em pré-natal pela Unifesp. E-mail: 

mestrandamauryane@gmail.com 

LUIZ, Elizandra Aparecida: Magistério, em CEFAM "Centro Especialista de 

Formação e Aperfeiçoamento do Magistério" São Carlos/ SP - 2005Graduada em 

Pedagogia pela UNINOVE"Universidade Nove de Julho", em Bauru  - 2010Letras pela 

UNICEP "Universidade Central Paulista" 2009 História pela UNAR " Centro 

Universitário de Ararase -Dr Edmundo Ulson" – 2018.Pós Graduada em Educação 

Infantil (2014), Administração Escolar (2012) e Psicopedagogia Institucional (2011) - 

todas pela Faculdade de Educação São Luís. Cursando Mestrado em Educação Ambiental 

na USP. elizandra-luiz@usp.br. 

MACHADO, Rosilmar Parente Portela de Aguiar: Licenciada em Letras com 

Habilitação em Português e em Inglês, pela Universidade Estadual Vale do Acaraú- 

UVA; Especialização em Gestão Escolar pela Universidade Estadual Vale do Acaraú- 

http://lattes.cnpq.br/3956894659163404
mailto:jbmleao@gmail.com
mailto:mestrandamauryane@gmail.com
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UVA; Especialização em Língua Portuguesa e Literatura pela Universidade Estadual 

Vale do Acaraú; Professora da Rede Estadual de Ensino do Estado do Ceará lotada na 

EEMTI Antônio Raimundo de Melo. E-mail: rosilmarmachado@gmail.com 

MARQUES, Fabiana Ribeiro: Especialista em Gestão de Sistemas 

Educacionais. Professora da Rede Estadual da Educação de Roraima. E-mail: 

ribeiromarques2006@hotmail.com 

MARTINS, Aline Ramos: Licenciada em Pedagogia pela Universidade Federal 

do Pará (2004), Graduação e Artes Visuais (2015) Universidade Metropolitana de Santos, 

Graduação em História (2017) Universidade Metropolitana de Santos. Especialista em 

Educação Infantil pela Universidade Católica de Goiás (2006), Especialista em 

Psicopedagogia Clínica e Institucional (2011) Centro Universitário Central Paulista, 

Especialista em Educação Especial (2014) Universidade Cândido Mendes, Especialista 

em Gestão Escolar: administração, supervisão e orientação (2019) Universidade Cândido 

Mendes. Mestranda no Programa de Pós- Graduação em Rede Nacional para o Ensino 

das Ciências Ambientais - USP - São Carlos e atualmente exerce a função de professora 

efetiva do Estado de São Paulo. alinerm@usp.br 

MARTINS, Jailma Keila Santos: Especialista em Gestão Ambiental pela 

universidade Estadual do Rio Grande do Norte.  Especialista em Educação Infantil e Anos 

Iniciais IPEBRAS, Licenciatura em Pedagogia pela Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte. Professora dos anos iniciais do ensino fundamental do município de 

Guamaré/RN. E-mail: kjailma@outlook.com 

MEDEIROS, Ana Maria Fonseca de Araujo:  Graduação em Pedagogia pela 

UVA- Universidade Estadual VALE do Acaraú. Pós-Graduação: Educação Infantil e 

Alfabetização pela FACEN- Faculdade de Ciências Educacionais e Empresariais De 

Natal. Pós-Graduação: Educação Infantil pela: FIP- Faculdade Integradas de Patos. Pós- 

Graduação em Atendimento Educacional Especializado pela: FMB- Faculdade do 

Maciço de Baturité. Professora da educação básica no RN. 

MELO, Igor Alessandro da Silva: Graduado em Pedagogia (UVA); 

Especialista em Gestão e Coordenação Pedagógica (ISEP), Alfabetização e Letramento 

(IPEBRAS), Educação Especial e Inclusão (IPEBRAS), Metodologia do Ensino da EJA 

(ULBRA), Psicopedagogia Institucional, Clínica e Educação Especial (FAVENI), 

Mestrando em Ciências da Educação (CECAP). Professor da Educação Especial na Rede 

estadual e municipal de ensino nos municípios de Macau-RN, Guamaré-RN. E-mail: 

igsmelos@gmail.com 

MELO, Jakeline Olegário de: Licenciada em Educação Física (UFRN), 

Especialista em Fisiológico do Exercício (IESP). E-mail: 

jakelinecirnemacau@gmail.com. 

MELO, Manoel Nazareno de: Graduado em Pedagogia (ISEP); Especialista em 

Psicopedagogia Institucional e Clínica (FMB), Metodologia do Ensino da EJA (ULBRA), 

mailto:rosilmarmachado@gmail.com
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Alfabetização e Letramento (IPEBRAS), Educação Especial e Pedagogia Social 

(FAVENI). Atuando como professor da Educação Especial no município de Guamaré – 

RN. E-mail: manoelmelo10@yahoo.com.br 

MELO, Rosiane Maria Moura Silva: Mestre em Ciências da Educação pela 

Universidad Autonoma de Asunción UAA/PY. Professora da Rede Estadual da Educação 

de Roraima. da Tese do Curso de Mestrado em Ciências da Educação. E-mail: 

rosimello1@gmail.com 

MENEZES, Rayana Vieira: Graduada em Educação Física - UEPB, Graduada 

em Português (Universidade Vale Do Acaraú), Especialista em Educação Física escolar 

(UEPB), Especialista em Atendimento Educacional Especializado com ênfase em 

educação inclusiva (IBF). E-mail: rayana.vm@gmail.com 

MENEZES, Samara Vieira: Graduada em Educação Física - UEPB, Graduada 

em Português (Universidade Vale Do Acaraú), Especialista em Educação Física escolar 

(UEPB), Especialista em Atendimento Educacional Especializado com ênfase em 

educação inclusiva, Especialista em Educação a distância e Docência da dança (IBF). E-

mail: Samaravm36@gmail.com  

MOITA, Maria Cabral dos Santos: Mestra em Ciências da Educação. Tese do 

Curso de Mestrado em Ciências da Educação. E-mail: moitacabral@gmail.com 

MOURA, Anna Regina Lanner de: Doutora em Educação pela Universidade 

Estadual de Campinas - UNICAMP e Livre Docente e Professora aposentada da 

Faculdade de Educação da UNICAMP. Atualmente possui vínculo institucional com a 

Universidade Ceuma - UNICEUMA, em São Luís / MA. Membro do Grupo de Pesquisa 

em Ensino de Ciências e Matemática. Foi membro fundador e é membro integrante do 

Grupo Interinstitucional de pesquisa PHALA da Faculdade de Educação da UNICAMP 

que pesquisa e orienta na temática Educação, Linguagem e Práticas Culturais, incluindo 

as práticas escolares. Participa, também, na qualidade de professora colaboradora e 

orientadora, do Programa de Pós-Graduação em Ciências e Matemática-PPGECEM, na 

linha de pesquisa, Formação de professores para a educação em Ciências e Matemática - 

REAMEC do Instituto de Educação da Universidade Federal do Mato Grosso-UFMT. 

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3595-2151. E-mail: lanner4@gmail.com          

MOURA, Lenir Santos do Nascimento: Mestre em Ciências da Educação pela 

Universidad Autonoma de Asunción UAA/PY. Professora da Rede Estadual da Educação 

de Roraima e Professora da Rede Municipal de Educação em Alto Alegre - Roraima.  E-

mail: lenirsantosnasc@gmail.com 

NASCIMENTO, James da Silva: Assessor Pedagógico da DIEJA, Graduado em 

Letras e Especialista em Supervisão Escolar. E-mail: semaj.2@hotmail.com. 

PEREIRA, Angela Marcia Costa: Assessora Técnica do Conselho Estadual de 

Roraima – CEE/RR – Especialista em Gestão Pública e de Pessoas. E-mail: 

marcia.2d@hotmail.com. 

mailto:moitacabral@gmail.com
https://orcid.org/0000-0003-3595-2151
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PIMENTEL, Glória Jean Dantas: Graduada em Pedagogia (UFRN); 

Especialista em Psicopedagogia Institucional e Clínica (ISEP), Educação Infantil e Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental (FETREMIS); Especializando em Educação Especial e 

Inclusiva (ISSED-MG), Atendimento Educacional Especializado (ISSED-MG). 

Professora da Rede estadual de ensino no município de Macau-RN. E-mail: 

gloriajean918@gmail.com 

RAITZ, Tânia Regina: Pós-doutora em Educação pela Universidade de 

Barcelona. Professora na graduação em Pedagogia e no mestrado e doutorado em 

Educação da Univali. Líder do Grupo de Pesquisa Educação e Trabalho, do Programa de 

Pós-graduação em Educação da Univali.  Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. E-mail: 

raitztania@gmail.com 

REZENDE, Maria Olimpia: Licenciada e bacharel em Química pelo Instituto 

de Química da Universidade de São Paulo e doutora em Química (Química Analítica, 

com ênfase em Química Ambiental) pela mesma universidade. Foi professora visitante 

junto à Oklahoma StateUniversity, em Stillwater, OK, USA, de junho de 1992 a junho de 

1994, e junto à Université de Nantes, em Nantes, França, no ano de 1996. É professora 

associada da Universidade de São Paulo, junto ao Instituto de Química de São Carlos 

(IQSC), desde 1989. Atua principalmente em química ambiental, gestão e análise 

ambiental e gestão da qualidade. É orientadora do Programa de Pós-Graduação em 

Química, área de Química Analítica do IQSC-USP; do Programa de Pós-Graduação em 

Biotecnologia da Universidade Federal de São Carlos e do Programa de Pós-Graduação 

em Rede para o Ensino das Ciências Ambientais. É presidente da Comissão de Cultura e 

Extensão Universitária do IQSC-USP desde 2018. mrezende@iqsc.usp.br 

RIBEIRO, Julio Baleeiro: Graduando do curso de Engenharia Civil na 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Campus Apucarana, ingressando no ano 

de 2017, atuou como voluntário no projeto capacitando estudantes dos 8°e 9° do ensino 

fundamental para a Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas realizado 

pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Campus Apucarana no período entre 

março e junho de 2018. E-mail: julioenem@hotmail.com 

RICALDES, Jane Kátia Bocalan: Graduada em Pedagogia pela Faculdade 

Educacional da Lapa- Fael, Especialização em Saberes e Práticas na Educação Infantil-

Faculdade São Brás, FSB. Mestre pela Absoulut Christian University e Coordenadora 

Pedagógica do Programa de Pesquisadores de Mestrado e Doutorado da IPE- em parceria 

com a Amazônia University, Educação Cultura e Sustentabilidade-Estado da Flórida-

EUA. Lattes: http://lattes.cnpq.br/2330205220870910ORCID: https://orcid.org/0000-

0002-8333-8749 

ROCHA, Jaime Gomes da: Licenciado em Música e Especialista em Educação 

Musical na Educação Básica pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 

Pós graduando no curso de Metodologia do Ensino de Música pelo Instituto Brasileiro de 

mailto:gloriajean918@gmail.com
mailto:raitztania@gmail.com
http://lattes.cnpq.br/2330205220870910
https://orcid.org/0000-0002-8333-8749
https://orcid.org/0000-0002-8333-8749
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Formação (IBF). Atualmente, professor de música na Prefeitura de Guamaré/RN. E-mail: 

jaime_baixista@hotmail.com. http://lattes.cnpq.br/2357178017989607 

RUAS, Aline Maria Gonzaga: Professora do Departamento de Educação da 

Universidade Estadual de Montes Claros- UNIMONTES. Professora Formadora 

Regional do Pnaic - Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa - UNIMONTES/MG 

- 2017/2018. Mestre em Educação, Administração e Comunicação - Universidade São 

Marcos/SP/2012. Graduada em Pedagogia - Academia de Educação Monte Negro - 

Ibicaraí/BA - 2017. Graduada em Educação Especial e Inclusiva - Instituto Prominas de 

Educação - Montes Claros/MG - 2019. Graduada em Direito - Universidade José do 

Rosário Vellano - Unifenas/MG/ 2001. Especialista em Supervisão Escolar e 

Coordenação Pedagógica - Faculdade de Nanuque/MG - 2017. Especialista em Educação 

Especial e Inclusiva - Faculdade de Nanuque/MG - 2017. Especialista em Direito 

Econômico e Empresarial - Universidade Estadual de Montes Claros/Unimontes/ 2004. 

Educadora a Distância - Curso de Pós Graduação em Libras do Departamento de 

Educação - UNIMONTES/2011. Tutora em Educação a Distância - Universidade 

Estadual da Paraíba/ UEPB em parceria com a UNIMONTES/2009. Extensão 

Universitária - Atualidades das Ciências Jurídicas- Instituto Educacional Luiz Flávio 

Gomes/2004. Experiência na Docência do Ensino Superior com as Disciplinas: 

Psicologia da Educação e da Aprendizagem, Educação Especial e Inclusiva, Educação de 

Jovens e Adultos, Educação na Diversidade e Organização Escolar. 

SAMPAIO, Janiel Rodrigues: Licenciado em Letras – Português / Espanhol 

pela: Faculdades Integradas de Ariquemes; Licenciado em Letras com Habilitação em 

Inglês pela Faculdade Geremário Dantas; Formado em pedagogia pela Faculdade 

Geremário Dantas; Pós-graduado em Língua Portuguesa e Literatura pela Faculdade Ítalo 

Brasileira; Pós-graduado em Gestão Escolar e Coordenação Pedagógica pela Faculdade 

do Interior Paulista; Pós-graduando em Docência do Ensino Superior pela Faculdade M-

Educar.  Docente na Escola de tempo Integral Antônio Raimundo de Melo na cidade de 

Carnaubal-CE, atuando com as disciplinas de português e línguas estrangeiras modernas 

(inglês e espanhol). E-mail: janielsampaio@gmail.com 

SAMPAIO, Jocielly Nogueira: Desde 2010 que trabalho no Ensino Fundamental 

e Médio na área de Linguagens e códigos. Formada em Educação Física Licenciatura e 

Bacharelado – UVA; Pós graduada em Psicopedagogia Institucional e Clínica- Faculdade 

Latino Americana de Educação- FLATED; Pós- graduada em Gestão Escolar- UVA; Pós 

graduação em Educação física Escolar e Psicomotricidade- Faculdade Futura. 

Atualmente trabalho como professora Rede Estadual na EMMTI Antônio Raimundo de 

Melo com as disciplinas: Educação Física, Núcleo de Trabalho Pesquisas e Práticas 

Sociais- NTPPS e Formação para Cidadania. E-mail: jociellynog@gmail.com 

SANTIAGO, Joana Darque Catarina De Sena: Graduada em Pedagogia Pela 

Universidade Estadual Vale Do Acaraú – Uva. Pós- Graduação Em Educação Especial 

Com Ênfase No Atendimento Educacional Especializado – Faculdade Do Complexo 

mailto:jaime_baixista@hotmail.com
mailto:janielsampaio@gmail.com
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Educacional Santo André – Facesa. Pós- Graduação Em Educação Especial E Inclusiva 

Com nfase Em Múltiplas Deficiências – Faculdade Do Vale Elviradayrell – 

Faved/Cursando. E-Mail: joanacsantaigo@hotmail.com 

SANTOS, Bruna Carolina de Lima Siqueira dos:Doutoranda no programa de 

Pós-Graduação em Educação - UNIVALI. Mestre em Educação - UNIVALI (2018). 

Especialista em Gestão e Supervisão Escolar - Centro Universitário Maurício de Nassau 

- UNINASSAU (2014). Licenciatura Plena em Pedagogia - Universidade Nilton Lins 

(2012). Carreira desenvolvida na área educação. Pesquisadora na linha: Políticas para a 

Educação Básica e Superior. Membro dos Grupos de Pesquisa: Políticas e Práticas de 

Currículo vinculado ao PPGE da UNIVALI; Educação Estudos Ambientais e Sociedade 

GEEAS; Rede de jovens Pesquisador@s/Doutor@s em Educação Ambiental - REPDEA 

e Rede Sul Brasileira de Educação Ambiental - ReaSul. E-mail: 

bruna_siqueiras@hotmail.com 

SANTOS, Emerson Batista da Silva: Graduação em medicina pela Faculdade 

de Medicina de Juazeiro do Norte. Residência em Ginecologia e obstetrícia e Sub-

especialização em Medicina Fetal pelo Hospital Geral Dr. Cesar Cals. Plantonista do 

Hospital Geral Dr. Cesar Cals e Hospital e Maternidade Dra Zilda ArnaNewmann. 

Preceptor de ginecologia e professor de obstetrícia da faculdade Unichristus. E-mail: 

emerson_batistass@hotmail.com 

SANTOS, Maria José Borges dos: Graduanda em Serviço Social – UNINTER. 

Atuação Profissional - Estagiária do Centro de Referência em Assistência Social – CRAS. 

E-mail: maria_borgessantos@yahoo.com.br 

SANTOS, Renata Arantes dos: Licenciada em Pedagogia Plena pela 

Universidade Camilo Castelo Branco (2006), complementação em Formação de 

Professores Para a Educação Infantil pela Universidade Camilo Castelo Branco (2007), 

Especialização em Gestão Educacional pelo Centro Universitário Claretianas (2008) e 

especialização em Psicopedagogia (Clínica e Institucional) pelo Centro Universitário 

Anhanguera (2013). Especialização em Planejamento, Implementação e Gestão da 

Educação à Distância (PIGEAD) pelo Laboratório de Novas Tecnologias de Ensino da 

Universidade Federal Fluminense (2016). Graduação em Licenciatura em Ciências pela 

Universidade de São Paulo (2018). Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Rede 

Nacional para o Ensino das Ciências Ambientais - USP- São Carlos. Professora de 

Educação Básica I na Prefeitura Municipal de Pirassununga. Experiência como 

Professora Coordenadora (2013 e 2014). E-Mail: renataarantess@usp.br 

SANTOS, Rosália Sara Olegário dos: Licenciada Em Ciências Biológicas, Pela 

Universidade Federal do Rio Grande Do Norte e Licenciada Em Pedagogia Pela 

Universidade Estadual Vale do Acaraú. Pós Graduada Em: Psicopedagogia Institucional 

e Clínica Pelo Instituto Superior de Educação de Pesqueira /Isep; Gestão Escolar: 

Administração, Supervisão e Orientação, Faculdade do Vale Elvira Dayrell; Educação 

Infantil E Ensino Fundamental, Pela Faculdade do Vale Elvira Dayrelle em Educação 
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Infantil E Transtornos Globais do Desenvolvimento, Pala Faculdade do Vale Elvira 

Dayrell. Professora do município de Macau-RN. E-mail: sararhilary05@gmail.com 

SANTOS, Ygor Bernardes: Lattes: http://lattes.cnpq.br/0861924568168145. 

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-1858-5372. E-mail: ygb00@icloud.com 

SENA, Sâmara Mayara Catarina De: Graduada Em Pedagogia Pela 

Universidade Do Estado Do Rio Grande Do Norte- UERN. Pós- Graduação Em 

Psicopedagogia – Faculdade Do Vale Do Jaguaribe. Pós- Graduação Em Libras – 

Faculdade Cidade Verde. E-Mail: samaracatarina03@gmail.com 
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