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Capítulo 1 

A ATUAÇÃO DO PEDAGOGO NA ARTICULAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, 
PEDAGÓGICAS E ACADÊMICAS EM UNIVERSIDADES PÚBLICAS1 

 

Ana Paula Souza do Prado Anjos 2 
Soraia Oliveira da Cunha Silva3 

 

 
RESUMO 
Ao considerar a importância do Pedagogo para promoção da qualidade dos processos de ensino-
aprendizagem e demais serviços prestados pela universidade, este trabalho tem como foco analisar a atuação 
do Pedagogo na articulação das atividades administrativas, pedagógicas e acadêmicas em universidades 
públicas. Objetiva neste texto identificar as atividades realizadas pelo Analista Universitário – Pedagogo; 
conhecer as principais dificuldades enfrentadas no exercício das funções administrativas e pedagógicas; e 
demonstrar como este profissional tem promovido a articulação das atividades técnico-pedagógicas e 
acadêmicas na universidade pesquisada. Metodologicamente, utilizou-se uma abordagem de natureza 
qualitativa a partir de estudo de caso, sendo os dados discutidos à luz dos referenciais teóricos embasadores 
desta temática. Os resultados demonstra que a maioria dos Analistas Universitários da instituição pesquisada 
não está exercendo o papel de Pedagogo, os que estão ativos na área pedagógica enfrentam diversas 
dificuldades para realizar um trabalho de qualidade e, portanto, a articulação das atividades inerentes a 
universidades não estão sendo realizada a contento. 
 

Palavras-chave: Pedagogo; Universidade; Educação; Atuação. 

 

ABSTRACT  
Considering the importance of the Pedagogue in promoting the quality of teaching-learning processes and other 
services provided by the university, this paper focuses on analyzing the performance of the Pedagogue in the 
articulation of administrative, pedagogical and academic activities in public universities. This text aims to identify 
the activities performed by the University Analyst - Pedagogo; know the main difficulties faced in the exercise of 
administrative and pedagogical functions; and demonstrate how this professional has promoted the articulation 
of technical-pedagogical and academic activities in the researched university. Methodologically, a qualitative 
approach was used based on a case study, and the data discussed in the light of the theoretical frameworks of 
this theme. The results show that most of the University Analysts of the researched institution are not playing 
the role of Pedagogues, those who are active in the pedagogical area face several difficulties to perform quality 
work and, therefore, the articulation of the activities inherent to universities is not being performed carried out to 
the satisfaction. 
 
Key-words: Pedagogue; University; Education; Acting. 
 

 

 

 

                                                           
1 O presente artigo foi apresentado na 9ª Conferência FORGES - Fórum de Gestão do Ensino Superior nos Países e Regiões de 
Língua Portuguesa, Brasília, Brasil, em 21/11/2019. 
2Mestranda em Ciências Humanas e Sociais (UFOB), Analista Universitária da UNEB. E-mail: apanjos@uneb.br. 
3 Mestrado em Educação (UFP). Docente da Universidade do Estado da Bahia (UNEB/Campus IX), Barreiras, Bahia. E-mail: 
scunha@uneb.br. 
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INTRODUÇÃO 

 

O que faz o Pedagogo na universidade? Como é construída sua identidade profissional? Quais 

desafios enfrentam para criar os espaços de atuação? Como é visto pelos demais agentes da instituição 

acadêmica? Como articula o processo de ensino, pesquisa, extensão e atividades administrativas na 

universidade? 

Estes questionamentos estão intrínsecos nas discussões a cerca da formação profissional do ser 

Pedagogo universitário. Nesta perspectiva este trabalho traz como temática de discussão a atuação do 

Pedagogo na articulação das atividades administrativas, pedagógicas e acadêmicas em universidades 

públicas. 

A partir de uma concepção mais abrangente o Pedagogo é caracterizado como:  

 

... o profissional que atua em várias instâncias da prática educativa, direta ou indiretamente 
ligadas à organização e aos processos de transmissão e assimilação de saberes e modos de 
ação, tendo em vista objetivos de formação humana previamente definidos em sua 
contextualização histórica (LIBÂNEO, 1996, p.127). 
 

Considerado como educador ou especialista em educação, o Pedagogo é o profissional capaz de atuar 

em espaços escolares e não-escolares, nos diversos níveis e modalidades do processo educativo. Tem 

competências para compreender e intervir nos processos de ensino-aprendizagem que ocorrem na sociedade, 

guiando os sujeitos em direção ao saber. Enquanto profissional atuante em instituições de ensino superior, o 

Pedagogo pode promover a articulação das atividades de ensino, pesquisa, extensão e demais atividades 

consideradas fundamentais para o desenvolvimento das universidades. 

Ao considerar a universidade como um dos lócus de desenvolvimento profissional do Pedagogo, o 

presente trabalho apresenta como objeto de estudo, a análise da atuação do Analista Universitário – Pedagogo 

na articulação das atividades de ensino, pesquisa e extensão e nas atividades administrativo-pedagógicas em 

uma universidade pública do Estado da Bahia. 

Para melhor viabilizar a compreensão deste objeto de estudo foram definidos os seguintes objetivos: 

identificar as atividades realizadas pelo Analista Universitário – Pedagogo; conhecer as principais dificuldades 

enfrentadas no exercício das funções administrativas e pedagógicas; e demonstrar como este profissional tem 

promovido a articulação das atividades administrativo-pedagógicas e acadêmicas na universidade pesquisada.  

A análise deste tema dar-se pela necessidade de reflexão sobre as atribuições/competências, 

desafios, possibilidades e importância da atuação do Pedagogo na instituição lócus da pesquisa, assim como, 

evidenciar aos setores competentes a necessidade de assegurar as condições necessárias para atuação dos 

Pedagogos, seja em termos formação continuada, melhoria da infraestrutura, equipe de apoio e definição da 

área de atuação deste profissional. 
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O estudo apresentado fundamenta em uma pesquisa de abordagem qualitativa a partir de estudo de 

caso, tendo como técnica de exame das informações coletadas, a análise de conteúdo das respostas 

informadas em questionário enviado por e-mail a 56 Analistas Universitários – Pedagogos que trabalham na 

instituição, obtendo a participação de 24 servidores que aceitaram responder o instrumento de pesquisa. 

A discussão desta temática foi refletida a partir de discussões sobre identidade profissional, áreas de 

atuação profissional e importância do Pedagogo no processo de melhoria da qualidade do ensino-

aprendizagem no Ensino Superior. 

 

2. DESAFIOS E POSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO PEDAGOGO EM UNIVERSIDADES PÚBLICAS  
 

2.1. A IDENTIDADE PROFISSIONAL DO PEDAGOGO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR 

 
 Para discutir a identidade profissional de uma determinada categoria/profissão é preciso compreender 

o que é identidade profissional, como se constrói, as dimensões epistemológicas intrínsecas na formação da 

identidade e como esta concepção identitária sofre influência de fatores externos e internos. 

 Ciampa (1987) entende identidade como metamorfose, ou seja, constante transformação, sendo o 

resultado do entrelaçamento da história da pessoa, do contexto histórico/social e seus projetos. A identidade 

não é algo imutável, está constante processo de transformação, resultantes das influências do meio em que 

vive, experiências e cultura. 

 A identidade profissional é uma das dimensões da identidade que o sujeito constrói ao longo da vida e 

está entrelaçada às identidades social e pessoal. Na dimensão profissional sofre influência do meio, do 

trabalho, dos conflitos e de colaboração entre os pares.   

 

Uma identidade profissional se constrói, pois, a partir da significação social da profissão; na 
revisão constante dos significados sociais da profissão, da revisão constante das tradições. 
Mas também da reafirmação de práticas consagradas culturalmente e que permanecem 
significativas [...] Do confronto entre teorias e as práticas, da análise sistemática das práticas 
à luz das teorias existentes, da construção de novas teorias (PIMENTA e ANASTASIOU, 
2002, p. 77). 

 

 Nessa perspectiva, a identidade profissional do Pedagogo ainda é permeada de discussões e 

questionamentos, ora este é visto apenas como educador, ora como especialista da educação que está 

envolvido com os aspectos administrativos e em sem proximidade com a ação educativa em sala de aula. 

 Considerando a complexidade e amplitude do fazer pedagógico na universidade. A necessidade de 

identidade profissional e criação de espaços de atuação reconhecidos são fundamentais para o 

desenvolvimento e efetividade do trabalho do Pedagogo. 
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 Segundo Soares (2008, p. 24) 
 

O processo de construção identitária do Pedagogo é complexo e difuso, assim, a sua 
consolidação depende muito da forma como ele age e interage consigo mesmo e com os 
outros, do seu compromisso ético e da análise crítica que emprega para ler e decodificar as 
situações desafiantes que emergem no contexto socioeducacional. Desse modo, a 
capacidade de tomar ou não decisões interventoras para contornar tais situações é que vai 
caracterizar a sua identidade profissional. 
 

 A figura do Analista Universitário – Pedagogo na universidade pesquisada é equivalente ao do 

Técnico em Serviços Educacionais nas universidades federais e a assessores ou coordenadores pedagógicos 

nas demais instituições. Segundo Pio (2012, p.140) “o Pedagogo escolar representado pelo nome que seja faz 

a diferença no processo educacional do país”. 

 Nas instituições de ensino superior, o Pedagogo ainda é visto apenas como o técnico, recebendo as 

mais diversas denominações: técnico em educação, técnico em assuntos educacionais, técnico em pedagogia, 

assessor de educação, assistente técnico, supervisor, administrador escolar, orientador pedagógico e de 

assistente de educação, assessor pedagógico, coordenador pedagógico, entre outros. 

 A diversidade de nomenclaturas aliadas à funções, condições de trabalho, insuficiência de reflexão 

sobre a própria atuação profissional e a trajetória formativa contribuem para esta crise ou pouca solidez de 

identidade. 

 No organograma da universidade pesquisada, implicitamente o Pedagogo pode figurar como um 

assessor da direção para assuntos pedagógicos, ficando a critério de cada Departamento a criação do setor. 

No entanto, esta situação demonstra falta de planejamento ou visibilidade da importância do trabalho deste na 

instituição. 

 A ausência no regimento da figura do Pedagogo como um dos agentes da instituição, a falta de 

regulamentação sobre as atividades, de criação do setor pedagógico nos departamentos e de diretrizes que 

orientem a atuação profissional dos Analistas Universitários – Pedagogos podem ser considerados os mais 

empecilhos para formação da identidade profissional dos sujeitos que foram nomeados para contribuir na 

articulação do ensino, pesquisa, extensão e atividades administrativo-pedagógicas da instituição. Dos 24 

participantes da pesquisa, apenas 03 desenvolvem atividades mais relacionadas à atividade pedagógica. 

Havendo apenas um departamento com o setor pedagógico funcionando ativamente. 

  A ausência de formação continuada específica promovida pela própria instituição, de encontro dos 

Pedagogos e de trabalhos em colaboração dificulta a formação de identidade profissional sólida e da categoria, 

apenas identidades individualizadas a partir da própria experiência dos sujeitos.                                                                                                                                                           
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2.2 REPRESENTAÇÃO E ESPAÇOS DE ATUAÇÃO DO PEDAGOGO EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO 
SUPERIOR. 

 
 A universidade por excelência é um espaço rico de vivências sociais, política, culturais, formativas e 

profissionais, portanto, complexo, desafiador e dinâmico.   

 Segundo Oliveira e Pimentel (2012) a universidade é um ambiente de circulação de cultura onde se 

efetivam a produção e divulgação do conhecimento, assim como, cabe a ela propiciar os meios necessários 

para construção progressiva de processos formativos que façam dos indivíduos um sujeito social e político 

capaz de tomar decisões em diferentes situações de seu exercício profissional. 

 É neste espaço que se situa uma das áreas de atuação do Pedagogo. Diferentemente das escolas da 

educação básica, em que as atividades dos Pedagogos são mais demarcadas, nas universidades as funções 

muitas vezes são difusas, sem diretrizes, articulação e continuidade, reduzindo a ações administrativas. 

 O cargo de Analista Universitário no estado da Bahia é regido pelas Leis nº 8.889/2003 e 1.1375/2009, 

mas ambas não especifica a área de formação. 

 Atualmente, a instituição lócus da pesquisa possui ao todo 56 Analistas Universitários – Pedagogos, 

todas servidores efetivas, sendo 49 mulheres e 08 homens com faixa etária de 30 a 40 anos, 48 trabalham 40 

(quarenta) e os demais 30 (trinta) horas semanais, 02 possuem título de Doutor, 04 de Mestre e o restante de 

Especialização. A maioria dos servidores pesquisados ingressou na instituição a partir de 2011. 

 No Edital 022/2010 do último concurso para Analista Universitário com formação em Pedagogia, as 

atividades de competência do Pedagogo foram designadas como: 

 
Implementar a execução, avaliar e coordenar a (re)construção do projeto pedagógico de 
escolas de educação infantil, de ensino médio ou ensino profissionalizante com a equipe 
escolar; viabilizar o trabalho pedagógico coletivo e facilitar o processo comunicativo da 
comunidade escolar e de associações a ela vinculadas. Assessorar nas atividades de 
ensino, pesquisa e extensão (UNEB, 2010, p. 19). 
 

 Verifica-se que as funções apresentadas não estão diretamente relacionadas ao ambiente 

universitário, com exceção da assessoria nas atividades de pesquisa, ensino e extensão. Embora estas 

atividades “constituem as finalidades da Educação Superior e traduzem a essência da universidade” 

(Sanseverino, 2014, p. 01). 

  Como dentro da organização administrava da instituição não estabelece a existência do setor 

pedagógico, a maioria dos participantes da pesquisa está exercendo atividades de competências de técnicos 

de nível médio. 
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Tabela 1 – Funções exercidas pelos Pedagogos da instituição 

 

       Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Situação que representa um grande prejuízo para a universidade porque não aproveita os potenciais 

formativos dos Pedagogos para assessorar os colegiados, direção, Núcleos de Pesquisa e Extensão, 

programas de pós-graduação, formação docente, acompanhamento discente, entre outras atividades que 

poderia desenvolver a depender das necessidades de cada departamento. 

 Conforme relatos dos participantes, ao exercer atividade de secretários de setores, a comunidade 

acadêmica não os reconhece como Pedagogo, situação que causa desconforto e desmotivação. 

 Outro aspecto que compromete a atuação dos Pedagogos universitários pesquisados refere à 

capacitação em trabalho. Como 21 dos participantes ingressaram a partir de 2011, até o presente momento 

não houve curso de formação na área pedagógica para estes profissionais. 

Segundo Chiavenato (2008), a qualificação, a capacitação e o aperfeiçoamento é um entrelaçamento 

de ações de caráter pedagógico, devidamente vinculadas ao planejamento da instituição que visa promover, 

continuadamente, o desenvolvimento dos servidores, para que desempenhem suas atividades com mais 

qualidade e eficiência. 

 Para melhor desenvolver suas competências, os profissionais que estão atuando na área pedagógica 

têm utilizando-se das próprias experiências, formação e criatividade, e aproveitado das lacunas citadas para 

construir seu programa de trabalho com mais autonomia e identidade própria. No entanto, em instituições 

multicampi ou com filiais, a falta de articulação e diretrizes comuns para nortear a atuação dos servidores 

podem trazem prejuízos significativos e comprometimento da qualidade do ensino-aprendizagem. 

 Na Tabela 2, são apresentadas um resumo das principais atividades desenvolvidas pelos Pedagogos 

da instituição que estão trabalhando diretamente na área pedagógica ou em outro setor. 

 

Tabela 2 - Atividades realizadas por Pedagogos da instituição 

ÁREA DE ATUAÇÃO ATIVIDADE 

ENSINO 

Organiza o planejamento pedagógico semestral junto aos colegiados de curso. 

Auxilia os docentes e monitores na elaboração de materiais didáticos. 

Implementa e/ou participa de projetos extracurriculares. 

Promove cursos, oficinas ou minicursos para os alunos que apresentam 
dificuldades de aprendizagem, em parceria com colegiados. 

Ministra palestras para os alunos. 

Função Quantitativo 

Secretário de Colegiado/Direção Departamental 05 

Assessoria Pedagógica 01 

Secretário de NUPE/ Programa de Pós-Graduação 06 

Coordenador de Biblioteca/Brinquedoteca/Setor Acadêmico 06 

Setores da PROGRAD 02 

Recursos Humanos/Financeiro/PROPLAN 03 
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Faz avaliações semestrais do processo de ensino aprendizagem nos cursos de 
graduação. 

PESQUISA 

Realiza e participa de pesquisas acadêmicas. 

Participa de grupos de pesquisa. 

Realiza pesquisas específicas solicitadas por colegiados ou direção departamental. 

EXTENSÃO 
Desenvolve projetos de extensão para a comunidade externa. 

Realiza projetos de extensão para a comunidade acadêmica. 

GESTÃO DE 
PESSOAS 

Promove momentos de discussão e formação para os docentes sobre didática/ 
planejamento e avaliação do ensino-aprendizagem no ensino superior. 

Acompanha e orienta docentes sobre acessibilidade e inclusão. 

Proporciona momentos de avaliação e capacitação da própria equipe de trabalho. 

ADMINISTRATIVA- 
PEDAGÓGICA 

Organiza e elabora relatórios das atividades de graduação, extensão e pesquisa 
desenvolvidas no Departamento. 

Acompanha discentes bolsistas ou residentes em repúblicas do Departamento. 

Assessora os colegiados de cursos de graduação na elaboração de projetos 
implantação, redimensionamento ou de reconhecimento de curso. 

Assessora as comissões de elaboração de projetos de programas de pós-
graduação Lato Sensu ou Stricto Sensu. 

Realiza análise técnica de propostas de criação de currículo e de mudança 
curricular. 

Organiza eventos técnico-científicos. 

Coordena levantamento de perfil dos alunos ingressantes e evadidos. 

Coordena projetos/programa de redução da evasão em cursos de graduação. 

Participa de atividades de Avaliação Institucional. 

Participa de processos de reconhecimento/renovação dos cursos de graduação. 

Elabora de revistas e catálogos referentes à graduação. 

Produz guias de orientação aos estudantes. 

Atua nos Programas Trote Cultural e Acolhimento estudantil. 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Alguns aspectos interessantes ficaram evidenciados nesta pesquisa, a participação de muitos 

Pedagogos em grupos de pesquisa, projetos de extensão e pesquisa, realização de palestras e em cursos de 

mestrado.  

A busca pela titulação stricto sensu deve-se especialmente pela possibilidade de progressão no plano 

de cargos e salários para os servidores administrativos do Estado, formação esta que não impacta tanto no 

fazer cotidiano, como os cursos específicos da área de atuação pedagógica. 

 Quando questionados sobre as principais dificuldades no exercício da função, destacaram: a 

inexistência do setor pedagógico nos departamentos para que possam exercer suas funções, equipe de apoio, 

formação continuada na área pedagógica, reconhecimento da comunidade acadêmica, resistência dos 

docentes em participar dos cursos de formação, conciliar as atividades extras para enriquecer o currículo com 

o espaço de trabalho ao qual foi destinado, etc.   

 A falta de visibilidade do Pedagogo em alguns departamentos é significativa, conforme a fala da 

Servidora X. 

Acho que a universidade ainda entendeu o real papel do Pedagogo, pois a maioria termina 
realizando trabalhos que os técnicos também fazem. Parece que não há muita diferença 
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entre esses profissionais. Até hoje me pergunto, qual é o espaço do Pedagogo nesta 
instituição. Se o jornalista está nas assessorias, os bibliotecários estão nas bibliotecas, as 
secretárias executivas estão nas direções e reitorias... mas os Pedagogos não tem seu 
espaço definido, material disponível/identidade do Pedagogo/espaço físico/pessoal. 
 
 

 Em relação as medidas que a instituição poderia tomar para melhorar as condições de trabalho, os 

participantes enfatizaram, principalmente, a oferta de cursos de capacitação, possibilitar a participação dos 

servidores em cursos oferecidos por outras instituições na área de atuação do Pedagogo, valorização 

profissional e financeira, melhoraria da infraestrutura dos setores, incentivo a produção e publicações 

acadêmicas de trabalhos desenvolvidos nas áreas de pesquisa, extensão e experiências pedagógica e criação 

de espaços de discussão sobre atuação do Pedagogo no âmbito universitário.  

 

2.3. A ATUAÇÃO DO PEDAGOGO NO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS, PEDAGÓGICAS E 
ACADÊMICAS EM UNIVERSIDADES PÚBLICAS 
 

 Abordar o papel do Pedagogo enquanto articulador das atividades administrativo-pedagógicas, de 

ensino, pesquisa e extensão é instigante e desafiador porque a figura do Pedagogo neste processo ainda é 

difusa e as áreas de atuação na universidade são complexas e diversas. Segundo Oliveira e Pimentel (2012, p. 

49): 

 
A universidade publica é uma instituição social que produz conhecimento em processos de 
formação e, no contexto atual, tem enfrentado sérios problemas tanto diante das atuais 
politicas públicas de financiamento, planejamento e avaliação como pelas condições de 
trabalho de seus profissionais que, em consequência, tem fragilizado os processos de 
formação. Nesse contexto, encontra-se a docência como exercício do magistério superior 
caracterizada pelo fazer político-pedagógico em uma ação conjunta e articulada que envolve 
os professores - formadores e os acadêmicos em um processo de produção do 
conhecimento. 

 

 O Pedagogo universitário podem exercer atividades de planejamento, orientação, supervisão, 

elaboração de projetos de extensão, pesquisas acadêmicas, entre outras, mas de acordo Sanseverino (2014, 

p.02), nas universidades esses “servidores têm executado rotinas essencialmente administrativas”. 

Ao reduzir a atuação do Pedagogo a atividades administrativas, compromete-se a identidade 

profissional, o reconhecimento da sua importância enquanto articulador dos processos pedagógicos pelos 

demais membros da comunidade acadêmica, e consequentemente, a invisibilização da sua ação na 

universidade. 

Para melhor exercício de suas atividades, o Pedagogo universitário precisa de autonomia para 

conduzir e propor um plano de trabalho que contemple atividades administrativas, pedagógicas, de pesquisa, 

extensão e ensino, considerando amplitude da ação universitária. 
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Nessa perspectiva, por ter uma visão do todo da instituição, considera-se este profissional como 

capaz de estabelecer relacionamentos mais estritos entre os setores e proporcionar formação docente, e 

assim, melhorar a qualidade da educação e demais serviços prestados pela universidade. 

Segundo Pimenta e Anastasiou (2002), nota-se atualmente que a preocupação com a qualidade dos 

resultados do ensino superior, principalmente da graduação, aponta para a importância da preparação do 

professor, tanto no campo específico‚ conquanto no campo pedagógico. 

Embora existam inúmeras atividades administrativas que sugam o tempo do Pedagogo universitário, 

sua prioridade precisa ser as atividades que contribuam diretamente para a melhoria da qualidade do ensino-

aprendizagem no Ensino Superior, incluindo a formação docente. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A atuação do Pedagogo nas instituições de ensino superior se mostra imprescindível, visto que estas 

desenvolvem inúmeras ações que impactam na formação dos discentes que estão se qualificando para 

exercer as mais diversas profissões, tendo estas instituições, a responsabilidade de assegurar a oferta de 

educação de qualidade que possibilite aos graduados ingressarem no mercado de trabalho e contribuir com o 

desenvolvimento da sociedade. Para que se almeje esta qualidade é preciso acompanhamento pedagógico na 

articulação das atividades que forma o tripé da universidade – pesquisa, ensino e extensão. 

No entanto, esta pesquisa demonstrou que a instituição pesquisada não está aproveitando o potencial 

dos profissionais Pedagogos que integram o quadro de servidores da universidade, visto que a maioria está 

exercendo atividades de técnicos de nível médio nos departamentos, o que tem causado desmotivação e falta 

de reconhecimento por parte dos demais membros da comunidade acadêmica.  

Convém ressaltar outros problemas como: falta de capacitação específica na área pedagógica 

proporcionada pela instituição, de iniciativa dos departamentos para criação de setores pedagógicos, de 

articulação dos pedagogos para trocar experiências e exigir dos setores responsáveis a alocação na função 

para as quais foram nomeados. A situação vivenciada pelos Pedagogos da instituição revela um flagrante 

desvio de função.  

As reflexões tecidas nesse trabalho evidenciam a necessidade de ampliação e aprofundamento da 

discussão sobre o papel, desafios, possibilidades e importância do Pedagogo na universidade para promover a 

excelência das atividades universitárias. 
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Capítulo 2 

A CARACTERIZAÇÃO DA ESCRITA DE CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Antonio Lourenço da Costa Neto1 
Jessyca Monteiro Nunes2 

 

 

RESUMO 

O presente trabalho possui o objetivo geral de compreender como ocorre processo de escrita das crianças, de 
acordo com a psicogênese da língua escrita de Emília Ferreiro. Para compreender esse processo, faz-se 
necessário, primeiramente, analisar o processo de alfabetização e letramento, compreendendo sua 
contextualização, definição e objetivo. Dessa forma, faz-se importante ressaltar que para que esse processo de 
alfabetização ocorra, não há como desconsiderar o letramento. Neste estudo, utilizou-se como aparato 
metodológico a revisão de literatura, numa abordagem qualitativa. 
 

Palavras-chave: Alfabetização. Letramento. Escrita. 

 

ABSTRACT 

The present work has the general objective of understanding how the children's writing process occurs, 
according to the psychogenesis of the written language of Emília Ferreiro. To understand this process, it is 
necessary, first, to analyze the process of literacy and literacy, understanding its context, definition and 
objective. Thus, it is important to emphasize that for this process of literacy to occur, there is no way to 
disregard literacy. In this study, the literature review was used as a methodological apparatus, in a qualitative 
approach. 
 

Keywords: Literacy. Literature. Writing. 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

O tema alfabetização é cada vez mais pertinente e importante nos dias atuais, devido uma maior 

necessidade de estarmos ligados com o mundo. Cada vez mais, as instituições escolares e os pais estão 

ansiosos para ver seus filhos inseridos no mundo da leitura e da escrita, ou seja, estejam inseridos no contexto 

da alfabetização. Sendo assim, entende-se a alfabetização como um processo onde o indivíduo melhore as 

habilidades que resultam na leitura e na escrita. 

Observa-se que o processo de alfabetização não ocorre, necessariamente, no 1º ano do ensino 

fundamental, e sim desde que a criança conhece o mundo ao seu redor e se insere na escola, isto é, vai 

acontecendo de forma gradativa, de acordo com especificidade de cada ser humano.  
                                                           
1 Mestre em Direito pela UNI7 – CE. Professor e advogado. 
2 Graduada em Pedagogia pela UECE. 
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Por conseguinte, com o advento da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), observou-se que já 

utilizávamos muito desse processo alfabetizador desde cedo, ou seja, utilizar as habilidades e competências 

necessárias para o processo de leitura e escrita. Nesse sentido, chamo a atenção a proposta da BNCC (2017), 

especialmente para a alfabetização, onde sugere-se que o processo esteja concluído até o término do segundo 

ano do Ensino Fundamental, isto é, as crianças devem ser alfabetizadas em dois anos. 

Entretanto, o intuito desse trabalho resume-se em descrever-caracterizar  como as crianças concebem 

o processo de escrita.  

Nesse contexto as perguntas centrais se inserem em como está o processo de escrita das crianças 

pesquisadas, analisando suas escritas de acordo com a psicogênese de Emília Ferreiro, fazendo breve 

comparação entre a escola pública e particular. Esta pesquisa pode trazer muitas contribuições para pais e 

educadores, ajudando-os a entender o processo de escrita das crianças.  

No decorrer do trabalho, foram apresentadas breves contextualizações acerca da alfabetização e 

psicogênese da língua escrita. Dentre os autores mencionados, destaca-se a contribuição de Emília Ferreiro, 

influente e renomada autora na contextualização da alfabetização. 

Emília Ferreiro apresentou um novo contexto de alfabetização através de estudos desenvolvidos 

juntamente com Ana Teberosky, acerca do processo de aquisição da língua escrita para a criança. Dessa 

forma, a referida autora tornou-se referência teórica desde a década de 1980. 

 

2 ALFABETIZAÇÃO 

 

2.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

Compreender o processo de alfabetização, bem como entender a definição de alfabetização, quer 

dizer compreender, também, o processo de aprender a ler e escrever. Para Lajolo (1999), no Brasil 

(especificamente no Rio de Janeiro), por volta do século XIX, os primeiros passos necessários para a formação 

do leitor começaram a surgir. Entretanto, seu fortalecimento só se deu ao fim do século XX, motivado pelas 

descobertas da ciência, transformações advindas pelas Revoluções e o surgimento da classe burguesa. 

Para a autora, a classe burguesa procurava a cultura da elite para alcançar o status desejado 

(LAJOLO, 1999). Com a ideia de que essa cultura só seria alcançada por meio de livros, estes passaram a ser 

importados. Por consequência, pessoas cultas e mais velhas passaram a ser contratadas para cuidar da 

educação dos filhos que iriam compor a nova sociedade. 

A existência de bibliotecas particulares era comum naquela época, as mesmas eram expostas em 

salas ou as pessoas eram vistas com livros em mão, com o intuito de mostrar intelectualidade, pois o livro era 
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visto como instrumento sagrado, destinado apenas à elite acadêmica ou religiosa, de preferência do sexo 

masculino. 

Nesse ponto de vista, entende-se que por meio da cultura, as pessoas tornam-se melhores, é 

necessário ler textos que acrescentem o nível cultural do leitor. Ainda de acordo com Lajolo (1999), o percurso 

do leitor brasileiro encontra-se, ainda, em processo de construção e está diretamente ligada ao 

desenvolvimento e modernização da nossa sociedade. 

Acrescenta-se que o leitor é formado historicamente e, no Brasil, essa formação apresenta uma 

dependência da prática escolar, nas demandas da sala de aula, para difundir a leitura como hábito social. 

Atualmente, a leitura é tida como prática social e, portanto, necessária para o convívio. 

 

2.2 CONCEITO 

 

É sabido que a alfabetização, diferente do seu significado real, costuma ser compreendida como um 

processo baseado na percepção e memorização, para a aprendizagem da leitura e escrita. Mas, o que de fato 

é eficaz para o processo de alfabetização, é a qualidade de ensino, acompanhamento e desenvolvimento de 

atividades ao aluno para a captação de tal conhecimento.   

Tomando a ideia de que a alfabetização é um processo, onde se constrói métodos para a prática da 

escrita, o aluno deverá ser estimulado e acompanhando através da participação de situações desafiadoras, 

que promovam a reflexão sobre a língua escrita, e que permitam sua prática. Sabe-se que a pratica é essencial 

para atingir o saber de ler e escrever. 

Através da interação com a ferramenta de conhecimento empregado, como os livros, é que a criança 

passa a construir aos poucos, a habilidade de leitura e escrita. Cabe ainda ressaltar que no processo de 

alfabetização, existem particularidades que não podem deixar de ser consideradas, como a necessidade 

complementar ao material escrito, devendo haver a orientação sistemática através de uma reflexão 

metalinguística, empregando textos de gêneros diversos conforme faixa etária de idade.           

 

Alfabetização processo de aquisição da “tecnologia da escrita”, isto é do conjunto de técnicas 
procedimentos habilidades necessárias para a prática de leitura e da escrita: as habilidades de 
codificação de fonemas em grafemas e de decodificação de grafemas em fonemas, isto é, o domínio 
do sistema de escrita (alfabético ortográfico) (MORAIS; ALBUQUERQUE, 2007, p. 15).   

 

Partindo por tal definição, é bastante clara a interpretação a ser feita acerca da alfabetização. Tal 

tecnologia é assim denominada, por se tratar de um processo, e como em todo processo há etapas a serem 

seguidas até atingir-se a finalidade, que no caso desta abordagem é a capacidade de ler e escrever.  
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A conceituação dada por Soares (2009) é a de que alfabetização trata-se da ação propriamente dita, 

de alfabetizar, de tornar alfabeto. Alfabetizar é instruir a leitura e a escrita, tornando o indivíduo capaz de ler e 

escrever. E para Freire (1983), a alfabetização é uma criação ou invenção da fraseologia escrita e da oral. 

De acordo com a pesquisa realizada por Maciel (2008), a respeito da história da alfabetização, seu 

surgimento, características e análises foram possíveis tirar conclusões e informações importantes acerca 

dessa temática, confirmando que a história da alfabetização possui particularidades, não se limitando apenas 

ás práticas de alfabetização, mas também no contexto das cartilhas didáticas, política de alfabetização a uma 

população especifica, na acerca também da inclusão direta de alfabetização e escolarização, alfabetização e 

desenvolvimento econômico.  

Conforme expressado pela autora: 

 

As últimas décadas do século XX marcaram um crescimento bibliográfico e acadêmico na área da 
alfabetização. Até meados da década de 1980, estudo e pesquisas sobre essa temática, voltavam-se 
quase exclusivamente para os aspectos psicológicos e pedagógicos, ou seja, quase exclusivamente 
para os processos por meio dos quais o indivíduo aprende a ler e escrever, os aspectos fisiológicos e 
neurológicos, os pré-requisitos para a alfabetização e para os métodos de alfabetização (MACIEL, 
2008, p.229) 

 
Através desta afirmação dada pela autora, e seu embasamento teórico, percebe-se que o estudo 

historiográfico da alfabetização passou a se expandir em suas análises, tendo em vista que os estudos eram 

mais voltados a experiências psicológicas e fisiológicas no processo de aprendizagem da alfabetização, 

passando a analise a ser de modo mais geral, procurando compreender a história de como surgiu à 

alfabetização no Brasil, as metodologias de alfabetização dados estatísticos, e os aspectos por meio dos quais 

a criança aprende a ler e escrever. 

Assim sendo, percebe-se que existe uma complexidade em torno do processo, que não é simples 

como comumente imaginado, pois como salienta Maciel (2008), as pesquisas nessa área são direcionadas 

para uma análise mais crítica, a respeito dos aspectos sociológicos, antropológicos, econômicos e políticos 

que envolvem a alfabetização ao longo do tempo. 

Entende-se que a alfabetização é o processo pelo qual o indivíduo consegue absorver a aprendizagem 

de leitura e escrita.  Isso que quer dizer, que uma pessoa alfabetizada possui a capacidade e habilidade para 

realizar a leitura e escrita. A definição de Val (2006, p. 19) detalha:   

 

[...] pode-se definir alfabetização como o processo específico e indispensável de apropriação do 
sistema de escrita, a conquista dos princípios alfabético e ortográfico que possibilitem ao aluno ler e 
escrever com autonomia. Noutras palavras, alfabetização diz respeito à compreensão e ao domínio do 
chamado “código” escrito, que se organiza em torno de relações entre a pauta sonora da fala e as 
letras (e ouras convenções) usadas para representá-la, a pauta, na escrita.  

 
Cabe ressaltar, que o processo de ensino aprendizagem ocorre antes, durante e depois do período 

escolar, assim, a alfabetização acontece não ocorre apenas no ambiente escolar, más também no meio 
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externo ao qual está inserida.  Logo, a alfabetização é dada após o indivíduo a adquirir as habilidades que 

levam a leitura e a escrita.   

Para que os docentes desempenhem papel nesse processo, e os alunos venham a alcançar seus 

objetivos, é necessário um método com o qual seja possível trabalhar dentro da realidade em que seus alunos 

se encontram, trabalhando com o lúdico e a criatividade. 

Com o advento da colonização, no século XVI, e a vinda dos jesuítas em 1549, foi iniciado no Brasil o 

processo de alfabetização, com o ensino de primeiras letras, aos nativos e aos filhos dos colonos. O ensino era 

dado pelos jesuítas, que se preocupavam em propagar o conhecimento nas escolas e ensinar as crianças a 

ler, escrever, contar histórias e a cantar. 

Tais instituições de ensino, além da leitura e da escrita, também, focavam na propagação do 

conhecimento Moral, Filosófico e Línguas Clássicas. Portanto, o sistema educacional do período, de acordo 

com Berger (1972), era destinado a proporcionar uma educação clássica, humanística, acadêmica, 

considerada como ideal pela sociedade na época.  

O sistema financeiro das escolas era mantido pelos jesuítas, segundo a Ordem.  As diretrizes 

pedagógicas eram embasadas nas ordens ortodoxas da coletânea radio studiorum (O Ratio atque Institutio 

Studiorum Societatis Iesu - Plano e Organização de Estudos da Companhia de Jesus). 

É importante destacar que a história da alfabetização no Brasil, também aponta altos índices de 

analfabetismo, com falhas nos anos iniciais de escolarização, com os métodos de ensino da leitura e da escrita 

insuficientes a primeiro momento e não disponíveis a população de modo geral.  

Neste contexto, como esclarece Mortatti (2000), a passagem da história da alfabetização possui 

registros de disputas entre os métodos tradicionais e os modernos, realçados pelas orientações metodológicas 

para o ensino da leitura e da escrita no combate ao analfabetismo. 

De acordo com fundamento de Mortatti (2015), a partir da expansão global do ensino, na segunda 

metade do século XIX, as práticas pedagógicas com enfoque no ensino e aprendizagem foram sendo 

sistematizadas através de métodos e de cartilhas estabelecidas com diversidade de métodos que eram 

empregados.  

Atualmente, a metodologia tradicional utilizada recebe muitas críticas no que diz respeito a sua 

eficiência e propagação, por focarem somente nos processos de codificação e decodificação, empregando a 

língua escrita como ferramenta didático-pedagógica. Diante dessa realidade, é discutido as formas de 

alfabetizar, os aspectos que se mostram mais favoráveis conforme o contexto social.  

Ser alfabetizado significa segundo Emília Ferreiro (2006): 

 
[...] transitar com eficiência e sem temor numa intrincada trama de práticas sociais ligadas à escrita. 
Ou seja, trata-se de produzir textos nos suportes que a cultura define como adequados para as 
diferentes práticas, interpretar textos de variados graus de dificuldade em virtude de propósitos 
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igualmente variados, buscar e obter diversos tipos de dados em papel ou tela e também, não se pode 
esquecer, apreciar a beleza e a inteligência de um certo modo de composição, de um certo 
ordenamento peculiar das palavras que encerra a beleza da obra literária (s/p). 
 

  

Ferreiro opõe-se ao entendimento do professor como o único que entende e ensina considerando a 

aprendizagem conceitual como a forma mais adequada em que o sujeito interage entre o objeto de 

conhecimento e o sujeito consciente.  

 

2.3 LETRAMENTO  

 

O professor exerce papel de grande importante, atuando no processo de alfabetização e letramento. 

No que diz respeito o letramento, segundo Soares (2003), significa o processo de relação das pessoas com a 

cultura escrita.   

Assim, não se deve afirmar que uma pessoa é iletrada, pois todos possuem algum contato com a 

escrita.  Entretanto, se reconhece que existem diferentes níveis de letramento, que podem variar segundo a 

realidade cultural que o indivíduo está inserido.    

 

[...] no Brasil a discussão do letramento surge sempre enraizada no conceito de alfabetização, o que 
tem levado, apesar da diferenciação sempre proposta na produção acadêmica, a uma inadequada e 
inconveniente fusão dos dois processos, com prevalência do conceito de letramento, [...] o que tem 
conduzido a um certo apagamento da alfabetização que, talvez com algum exagero, denomino 
desinvenção da alfabetização [...]. (SOARES, 2003, p.8 ) 

 

Essa compreensão ocorre de forma natural, tendo em vista, que é necessário um processo de ensino 

e aprendizagem. E como no processo da leitura, de acordo Kleiman (2000), ocorre a partir de conhecimentos 

linguísticos, textuais e enciclopédicos, por parte do leitor, para assim atribuir sentido ao texto e possibilitar a 

relação dialógica com o outro.  

 

2.4 CONTRIBUIÇÃO DE EMÍLIA FERREIRO PARA A FORMAÇÃO DO PROFESSOR ALFABETIZADOR 

 

Emília Ferreiro, pesquisadora argentina, tornou-se a fundamental referência teórica do tema 

educacional relacionado com a alfabetização (MORTATTI, 2000). Diante desta fundamental referência, é 

preciso compreender sua contribuição no que se refere a formação do professor alfabetizador. A pesquisadora 

possui inúmeras obras traduzidas para os mais diversos idiomas.  

Antes das concepções de Emília Ferreiro, a alfabetização já era bastante discutida, mas sempre sob o 

pensamento de “como ensinar?” (VALLE, 2013; p. 40). Para Weisz (2005) explica que o grande diferencial 

proposto pela autora é que está mudou o objetivo da alfabetização para “como aprender?”.  
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Para Emília Ferreiro, o declínio da alfabetização está ligado à forma como esta vinha sendo praticada 

até então. A pesquisa tinha como objetivo identificar como a criança aprende e escreve, quais os métodos 

utilizados até chegar à escrita convencional, voltando o foco da escola para o ser que aprende. 

Assim, contrariou-se ao modelo de alfabetização já existente, expondo que não existe a necessidade 

da criança ficar repetindo exercícios mecânicos, uma vez que essa modalidade não seja suficiente para uma 

alfabetização plena. É necessário ponderar que há uma movimentação interna no leitor que aprende que o faz 

refletir sobre o que está construindo. Quando este apenas segue o modelo antigo, não reflete e não pode ser 

considerado ativo. 

 

Um sujeito intelectualmente ativo não é um sujeito que “faz muitas coisas”, nem um sujeito que tem 
uma atividade observável. Um sujeito ativo é um sujeito que compara, exclui, ordena, categoriza, 
reformula, comprova, formula hipóteses, reorganiza etc., em ação interiorizada (pensamento) ou em 
ação efetiva (segundo seu nível de desenvolvimento). Um sujeito que está realizando algo 
materialmente, porém, segundo as instruções ou o modelo para ser copiado, dado por outro, não é, 
habitualmente, um sujeito intelectualmente ativo (FERREIRO; TEBEROSKY, 1985; p. 29). 

  

Assim, a perspectiva da alfabetização brasileira despertou para a concepção de que o aluno precisa 

pensar e agir para ser alfabetizado (WEIZ, 2005). Emília Ferreiro divulgou suas concepções a respeito da 

alfabetização em uma época diferente dos dias atuais. Nesse caso, Weiz (2005, p. 84) explica: 

 

Era ideia corrente nos anos [19]70 que havia pré-requisitos para que alguém pudesse aprender a ler a 
escrever. Esses pré-requisitos se constituíam em um conjunto de habilidades perceptivas conhecidas 
como “prontidão para a alfabetização”. Ou seja, as crianças precisavam alcançar uma maturidade, 
uma “prontidão” (do inglês readiness) sem a qual nem valia a pena ensiná-las. Dessa maneira, as 
escolas aplicavam às crianças um conjunto de exercícios que serviam também para avaliar o 
desempenho a essas habilidades. (O teste ABC, de Lourenço Filho, importante educador brasileiro, foi 
um dos percursores). A partir dessas avaliações, a escola podia decidir se o aluno frequentaria uma 
classe regular ou uma classe especial, onde ficava restrito a esse tipo de exercício. Isso, vemos hoje, 
significava negar-lhe a autorização de acesso à escrita. Eram as classes de prontidão onde a escrita e 
a leitura eram evitadas e as crianças ficavam, às vezes por anos, fazendo exercícios. 

  

Importante retratar que naquele período, as atividades de prontidão conceituavam a alfabetização 

como uma mera transferência de técnicas, mantendo a crença de que era a melhor opção para ensinar a 

criança a ler e a escrever. Tal prática fundamentada na repetição de exercícios levava a alfabetização da 

decodificação, não como entendimento. A criança lia, mas não entendia e apresentada bastante dificuldade 

para escrever. 

A concepção de Emília Ferreiro foi impactante: ela constatou que “as crianças passam por níveis 

conceituais diferentes e sequenciais ao apender a escrever” (VALLE, 2013; p. 42). Essa visão fez com que as 

definições de desenvolvimento de escrita e de erro fossem modificados. 

Ao entrar nas séries escolares onde há o ensino das letras, a criança já possui uma competência 

linguística que não é considerada. Esse lapso da escola tem como base dois desvios: tratar a aquisição da 
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escrita como se fosse igual à apropriação da fala; maioria dos modelos de aprendizagem da língua sustenta-se 

num conhecimento já ultrapassado.  

Esses conhecimentos são sintetizados por Ferreiro e Teberosky (1985, p. 11): 

 

[...] a progressão clássica que consiste em começar pelas vogais, seguidas da combinação de 
consoantes labiais com vogais, e a partir daí chega à formação das primeiras palavras por duplicação 
dessas sílabas, e, quando se trata de orações, começar pelas orações declarativas simples, é uma 
série que reproduz bastante bem a série de aquisições da língua oral, tal como ela se apresenta vista 
“do lado de fora” (isto é, vista desde as condutas observáveis, e não desde o processo que engendra 
essas condutas observáveis). Implicitamente, julgava-se ser necessário passar por essas mesmas 
etapas quando se trata de aprender a língua escrita, como se essa aprendizagem fosse uma 
aprendizagem da fala. 

  

Como resultado, quando a forma de aquisição da língua oral é utilizada para a escrita, o preceito “falar 

bem” ou ter “boa articulação” é considerado essencial para aprender a escrever. A fala ou a boa articulação 

para aprender a escrever são falsos pressupostos. Nenhuma escrita, avaliada nas relações que tem como o 

código oral, realiza a transcrição fonética da língua oral.  

Na verdade, Emília Ferreira acredita na perspectiva de que a linguagem escrita atua como 

representação, em vez de ser apenas transcrição gráfica dos sons falados. 

 

3 ESCRITA 

 

3.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

No que diz respeito à escrita, de acordo com Ferreiro (2002, p.10), a sua capacidade pode ser 

adquirida pelo indivíduo em meio a um sistema de código e de reprodução. Os códigos e os elementos textuais 

são prontos e representa uma significação, logo, o conhecimento e aptidão a escrita ocorre pela percepção e 

construção feita pela criança. A abordagem da escrita por meio do código trabalha os aspectos motor, gráfico e 

fonético (FERREIRO 2002). 

É importante que a compreensão dada pela criança sobre a aprendizagem da escrita, seja baseada 

em ensinamentos metódicos a partir de um sistema simbólico, de representação da realidade, não 

necessariamente com significação real, mas a representação de outro contexto.  

Segundo Barbosa (1990, p. 30), o modo como se é sistematizada a alfabetização, é tradicional e 

caracteriza-se por um sistema fechado e percebido, muitas vezes, como uma aquisição proveniente do exterior 

ao indivíduo, isto é, o processo da aprendizagem da escrita ocorre com base nas suas vivências.  
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Nesse sentido, é necessário analisar os elementos, partindo do princípio dos aspectos mais simples 

aos mais complexos, assim, primeiramente tem-se a compreensão de que se inicia o conhecimento das letras, 

das sílabas, palavras e frases sucessivamente.  

Partindo desse pressuposto, a aprendizagem ocorre a partir da soma de todos esses elementos 

mínimos. A criança consegue desenvolver a escrita por meio da repetição seguindo um modelo pré-

estabelecido, portanto, em sala de aula principalmente, compete ao educador realizar atividades que fomentem 

a escrita.  

Diante do que já foi apontado, cabe ainda ressaltar que a aprendizagem acaba tornando-se um 

processo mecânico e repetitivo, pois é por meio da prática é que se aprimora a escrita. Todavia, percebe-se 

que o contexto sócio histórico, e o desenvolvimento psicológico da criança acaba sendo considerado apenas 

em segundo plano, o que devia ser simultâneo.  

Segundo o entendimento de Barbosa (1990, p. 07) o ensino da língua escrita através das partes 

mínimas (letras, sílabas, palavras) de modo separado, acaba sendo um equívoco, pois de acordo com o autor, 

a captação da fala e interpretação pela criança, consequentemente o aprender a ler e escrever ocorre de forma 

mais rápida e eficaz por uma visão inteira e não em parte. Ainda, conforme o mesmo autor, muitas pesquisas 

apontam que o ensino das coisas de modo completo tem mais relevância para as crianças, por isso as 

compreendem mais facilmente.  

 Assim sendo, um documento ou texto é mais bem assimilado e compreendido do que estudo 

individual de letras, sílabas e palavras. Logo, o ensino baseado em textos variados é mais significativo para as 

crianças.  

Ferreiro (2001, p. 12) não concorda com os métodos tradicionais utilizados para alfabetizar, ainda 

salienta que no seu ponto de vista, as dificuldades das crianças na aprendizagem da língua escrita são de 

ordem conceitual, e não como se pensa as teorias tradicionais de ensino.  

Sobre os métodos de alfabetizar, de acordo com Soligo (2000, p. 21):  

 

O leitor usa várias estratégias, faz seleção: leitor se atém apenas aos índices úteis, desprezando os 
irrelevantes; antecipação: prevê o que ainda estar por vir, com base em informação explicita e em 
suposições, antecipando o significado; inferência: capta o que não está dito no texto de forma 
explicita, lê o que não está escrito; verificação: controla a eficácia ou não das demais estratégias, 
confirma ou não as especulações realizadas.  

 

Diante da compreensão de Soligo, percebe-se que há muitos elementos que norteiam o processo da 

leitura assim como ocorre no da escrita.  Tal processo ocorre por meio da percepção e cognição. Quando uma 

criança inicia a fase escolar, muitas vezes, já possuem familiaridade com o lápis e o papel, e demonstram 

interesse em aprender, contudo, é a forma como os assuntos são abordados que a levam a ter uma 

aprendizagem rápida e eficaz.   
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Compreende-se que a aprendizagem da língua de tanto de forma oral como escrita, concretiza-se por 

um processo discursivo, dialógico numa relação da criança com o objeto de estudo, como ressalta Souza 

(2003, p. 30) “(…) o sujeito não interage nem se comunica com o outro por meio de letras ou de sílabas, mas 

de enunciados com unidade de sentido”. 

É importante que o educador reconheça que a criança, ao chegar à fase escolar, já possui noções 

sobre a língua materna ou de criação. O conhecimento passa a ser construído através da interação do sujeito 

com o objeto, cabendo ao docente propiciar oportunidades que favoreçam o desenvolvimento da escrita 

através das próprias experiências que o aluno traz do meio onde vive ocasionando assim uma situação de 

ensino aprendizagem.    

Segundo Ferreiro apud Teberosk, 1981, p. 12: “A escrita não é um produto escolar, mas sim, um 

objeto cultural, resultado do esforço coletivo da humanidade (…)”. Como a autora ressalta a escrita advém das 

atividades existentes entre as pessoas e do contexto social a qual pertencem, sendo assim, uma atividade 

mental adquirida conforme o interesse pessoal e social.  

Nesse contexto, é afirmado pelo PCN (BRASIL, 1998, p. 77-78), 

 

[...] a refacção faz parte do processo de escrita [ela] é a profunda reestruturação do texto (...) os 
procedimentos de refacção começam de maneira externa, pela mediação do professor que elabora os 
instrumentos e organiza as atividades que permitem aos alunos sair do complexo (o texto), ir ao 
simples (questões a serem estudadas) e retornar ao complexo (...). Por meio dessas práticas 
mediadas, os alunos se apropriam das habilidades necessárias à autocorreção.  

 

Portanto, o educador é o mediador entre o texto e o aluno. Deve ser o responsável por dar norte ao 

indivíduo, partindo de apontamentos, a uma escrita mais formada. A produção textual deve ocorrer com a 

correção e autocorreção pelo aluno, pois esse processo de reescrever o texto o conscientiza de que ao 

escrever está promovendo o seu próprio desenvolvimento como autor e leitor do texto.  

Nessa linha de pensamento, muitos estudiosos buscam melhores formas de ensino e aprendizagem 

da língua escrita, as concepções de aprendizagem e ensino têm passado por mudanças, o indivíduo deixou de 

ser visto com alguém que aprende a escrever por imitação, sendo agora reconhecido como aquele que age e 

interage com a língua escrita, escrevendo e considerando os seus erros como uma forma de construção do 

seu sistema de escrita. 

Embora que haja a ideia de que o aluno possa aprender se corrigindo, a forma tradicional de ensino 

nas escolas ainda enfatiza o dever de não errar, que o texto deve enquadrar-se nos padrões gramaticais, 

demonstrando, assim, um desinteresse com o conteúdo do enunciado. É importante que os docentes reflitam 

na prática em sala de aula, buscando utilizar material didático que aborde textos interativos aos alunos, 

trabalhe com o modo como encaminham a avaliação, a atitude dos estudantes durante as atividades.  
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3.2 PSICOGÊNESE DA LÍNGUA ESCRITA  

 

A Psicogênese da língua escrita é um assunto abordado á muitas décadas, por estudiosos da 

Psicologia, Psiquiatria e Pedagogia, e trata-se do estudo do processo de cognição da língua dos seres 

humanos. Muitas pesquisas são voltadas para o entendimento de como ocorre o início do processo, e como o 

mesmo exerce influência na aprendizagem desde a infância.    

Sendo a psicogênese a área da psicologia que estuda o surgimento e desenvolvimento dos processos 

psíquicos, e comportamento humano, no campo da Língua escrita, é buscado entender como tais processos 

atuam sobre a aprendizagem e cognição e apropriação da leitura e escrita (FERREIRO, 2000).  

Esse assunto possui grande relevância, por apontar aspectos pertinentes a influência da língua na vida 

social das pessoas em longo prazo, além de identificar que os problemas ligados a dificuldade de uso pleno da 

língua podem afetar o cotidiano e aprendizagem dos indivíduos (FERREIRO, 2000). 

Ainda neste século, há a percepção de que o desenvolvimento da leitura e escrita é o simples ato de 

codificar e decodificar textos ou ainda a assimilação e repetição de cópias. Todavia, como o novo olhar á 

psicogênese da língua escrita, muito estudioso tem reconhecido e defendido que a educação está muito além 

da cognição de códigos, pois engloba o desenvolvimento da escrita, do idioma, além da associação de tal 

língua a sua vivência (FERREIRO 2000). 

É necessário que os aprendizes antes de saberem ler e escrever compreendam todas as etapas de 

como se dá a aquisição da leitura e escrita e a sua utilização no contexto social. Assim sendo, o estudo da 

psicogênese ganhou mais atenção e passou a ser mais abordado em livros, artigos científicos e trabalhos, 

buscando explanar as etapas da alfabetização desde seu início (GOODMAN, 1980). 

Dois psicolinguístas que colaboraram grandemente a respeito dessa temática, foram Ferreiro e 

Teberosky, que em 1974 iniciaram importantes pesquisas, onde a base inicial das pesquisas já contavam com 

a concepção de que a obtenção do conhecimento se fundamenta na interação do indivíduo com o objeto de 

conhecimento e corroboraram afirmando que a criança, antes da fase escolar, já possui ideias e opiniões sobre 

o código escrito, delineando as etapas linguísticas que cursam até o alcance da aprendizagem plena de leitura 

e da escrita. 

O embasamento de tal teoria foi fundamentado através das pesquisas realizadas, e foi publicada na 

obra das pesquisadoras em 1986, a “Psicogênese da língua escrita”. Em nota, as autoras esclarecem 

antecipadamente tal perspectiva que levaram a elaboração de sua primeira obra:   

 

[...] Pretendemos demonstrar que a aprendizagem da leitura, entendida como questionamento a 
respeito da natureza, função e valor deste objeto cultural que é a escrita, inicia-se muito antes do que 
a escola imagina, transcorrendo por insuspeitados caminhos. Que além dos métodos, dos manuais, 
dos recursos didáticos, existe um sujeito que busca a aquisição de conhecimento, que se propõe 
problemas e trata de solucioná-los,segundo sua própria metodologia... insistiremos sobre o que se 
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segue: trata-se de um sujeito que procura adquirir conhecimento,e não simplesmente de um sujeito 
disposto ou mal disposto a adquirir uma técnica particular. Um sujeito que a psicologia da lecto-escrita 
esqueceu [...] (FERREIRO; TEBEROSKY, 1986, p. 11). 

 

Diante disso, percebe-se que a psicogênese da língua escrita de (Emilia Ferreiro e Ana Teberosky) 

traz abordagens psicológicas de como se dá a apropriação da língua escrita na infância e como essa não pode 

ser considerada como um método de ensino. Logo, compete aos educadores realizar a abordagem em sala de 

aula ao desenvolverem suas atividades pedagógicas. 

O desenvolvimento da alfabetização se dá em um meio social, onde as práticas e informações sociais 

devem ser apresentadas a criança de forma compreensível e dinâmica, tendo em vista a dificuldade de 

entendimento inicial. Atualmente, muitos professores definem o processo de alfabetização de forma 

equivocada, reduzindo-o a uma técnica. 

Os princípios linguísticos desenvolvem-se a medida que a criança desenvolve o problema da forma 

como a linguagem escrita esta, e busca da obtenção de significados na cultura. Nessas formas, estão incluídas 

as regras ortográficas, fonéticas, sintáticas, semânticas e pragmáticas da linguagem escrita e por último temos 

os princípios relacionais onde a criança se desenvolve à medida que ela consegue resolver o problema da 

significação da escrita. 

Conforme a teoria da Psicogênese da língua e da escrita, as crianças passam por quatro fases até a 

alfabetização. São divididas em etapas:  

Na primeira etapa (Pré-silábica): Nesta fase, a criança iniciar a percepção da representatividade da 

escrita por aquilo que é falado. Inicia a praticar a escrita por meio de rabiscos e desenhos. Nesta fase ainda 

não é possível assimilar as letras, por meio dos sons da língua falada. 

Na segunda etapa (Silábica): Nesta fase inicia-se a assimilação entre as letras daquilo que é falado. A 

criança começa a interpretar a letra a seu modo, atribuindo valor de sílaba a cada uma, cada sílaba representa 

uma letra. 

Na terceira etapa (Silábico-alfabética): Inicia-se nesta fase, o entendimento de que as sílabas possuem 

mais que uma letra, ocorre a lógica da fase anterior juntamente a identificação de algumas sílabas; 

Na quarta etapa (Alfabética): Já nesta última fase, é quando ocorre a alfabetização. Onde já é possível 

reproduzir corretamente todos os fonemas que uma palavra possui, sendo essa a escrita convencional. Passa 

a dominar o valor das sílabas nas palavras.  

Ferreiro (1985, p. 13) explica afirmando que: 

 

Vão desestabilizando a hipótese silábica até que a criança tem coragem suficiente para se 
comprometer em seu novo processo de construção. O período silábico-alfabético marca a transição 
entre os esquemas prévios em vias de serem abandonados e os esquemas futuros em vias de serem 
construídos. Quando a criança descobre que a sílaba não pode ser considerada como unidade, mas 
que ela é, por sua vez, reanalisável em elementos menores, ingressa no último passo da 
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compreensão do sistema socialmente estabelecido. E, a partir daí, descobre novos problemas: pelo 
lado quantitativo, se não basta uma letra por sílaba, também não pode estabelecer nenhuma 
regularidade duplicando a quantidade de letras por sílaba (já que há sílabas que se escrevem com 
uma, duas, três ou mais letras); pelo lado qualitativo, enfrentará os problemas ortográficos (a 
identidade de som não garante a identidade de letras, nem a identidade de letras a de som). 

 

Desse modo, a compreensão da linguagem escrita se dá pelas ideias e compreensão dos conceitos 

que as pessoas, os objetos e a linguagem oral possuem em determinada cultura. Contudo, ainda na forma 

tradicional, o processo de alfabetização ainda é muito debatido em razão dos métodos empregados (PALÁCIO, 

1987). 

 

4 CONCLUSÃO 

 

De acordo com as analises feitas no decorrer desse trabalho é possível concluir que a teoria de Emília 

Ferreiro e seus colaboradores muito pode nos ajudar, professores, pais e educadores a compreender como se 

dá o processo de escrita das crianças. 

 Fica evidente como é difícil o processo de alfabetização, como muitas vezes é complicado 

compreender como esse processo se da no desenvolvimento da educação infantil.  

No dia a dia os professores precisam rever sempre suas práticas e metodologias, entendendo que na 

teoria talvez seja mais fácil, mas na prática enfrentando os desafios da sala de aula, sem falar que nem 

sempre os alunos se desenvolvem como queremos ou planejamos, entendendo que cada criança tem seu 

tempo de desenvolvimento.  

Embora a alfabetização no Brasil tenha passado por muitas melhoras desde os anos, ainda assim é 

observado que ainda temos muito que caminhar. Por isso não só professores mais os pais também necessitam 

auxiliar a criança nesse processo, para que seja algo mais eficaz e prazeroso. 
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Capítulo 3 

A CONCEPÇÃO DOS ALUNOS SOBRE A IMPORTÂNCIA DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA 

MOTIVAÇAO PARA AS AULAS PRÁTICAS NO ENSINO MÉDIO 
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RESUMO 

O artigo teve como objetivo analisar o fator que desmotivavam os alunos do ensino médio em relação à 
importância do professor nas aulas de educação física. Diante deste fator, percebe-se que o professor tem 
grande influência nas ações que discorrem nas aulas, compreendendo também o fator estrutural que atrapalha 
no desenvolvimento das aulas. Quanto à prevalência desta motivação os alunos atrelam isso, a conteúdo que 
tragam mais interação e seja diversificado.  
Seu modelo teve como metodologia o cunho quali-quantitativo, a fim de, analisar em números todo o contexto 
envolvido, assim como, coletando, como ponto para intervenção futura. Para realização deste, os alunos foram 
submetidos a um questionário semi-aberto com três perguntas, com todos os requisitos submetidos para a 
participação dos mesmos. 
 

ABSTRACT 

The article aimed to analyze the factor that discouraged high school students in relation to the importance of the 
teacher in physical education classes. Facing this factor, we can see that the teacher has a great influence on 
the actions that are discussed in the classes, also understanding the structural factor that hinders the 
development of classes. As for1 the prevalence of this motivation the students tie this up, the content that brings 
more interaction and is diversified. 
His model had a qualitative-quantitative methodology, in order to analyze in numbers all the context involved, as 
well as, collecting, as a point for future intervention. To accomplish this, the students were submitted to a semi-
open questionnaire with three questions, with all the requirements submitted for their participation. 
 

INTRODUÇÃO 

Quando a criança entra ao universo escolar, um novo ambiente cheio de possibilidades vai 

gradativamente criando uma visão sobre o novo ambiente de aprendizagem, formando opiniões sobre 

professores, aulas, e colegas de turma (FREITAS et.al., 2016). Sendo que, a participação dos alunos é 
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influenciada pela sua personalidade, experiências individualizadas, e o ambiente social escolar (BIDUTTE, 

2001). 

Assim, a educação física como componente curricular assume ações importantes para a sociedade 

contemporânea como: interação e integração do aluno, dentro da cultura do movimento (DARIDO, 2004), bem 

como, pressuposto no desenvolvimento do homem nas suas práticas (OLIVEIRA, 2006), proporcionando 

vivências motoras, que farão jus ao estilo de vida, fisicamente ativo (STANDAGE, DUDA & NTOUNAMIS, 

2003). 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Na Educação Básica, a disciplina de Educação Física somente tornou-se uma disciplina obrigatória 

com a promulgação da Lei nº 5692 em 11 de agosto de 1971, lei esta conhecida como Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional. O Artigo 26 da Lei 9394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional–

determina que os currículos do ensino médio e fundamental tenham uma base nacional comum, sendo que a 

Educação física deve ser ensinada de forma obrigatória na educação básica como disciplina, em todo o 

território nacional. 

O Conselho Federal de Educação Física no parecer do Conselho Nacional de Educação e da Câmara 

de Educação Superior nº 329/2004, considera a Educação Física uma área de conhecimento cuja finalidade 

primordial é o estudo do movimento humano, focando as diferentes formas do exercício físico, suas 

perspectivas de prevenção e promoção da saúde. Na escola, atualmente a disciplina da Educação Física é 

compreendida como uma área que trabalha a cultura corporal do movimento e que tem por finalidade inserir e 

integrar o aluno nesse contexto, auxiliando na sua formação como cidadão. 

No final do século XX, a educação física ganhou espaço e importância no contexto escolar, com a Lei 

de Diretrizes e Bases (LDB) número 9394/96 sancionada em dezembro de 1996, a lei abrange os processos 

formativos no desenvolvimento da criança, sendo essa lei, a que coloca a EF escolar no direito da criança e 

como componente curricular pedagógico obrigatório, independente de cor, raça, etnia e classe social, 

consolidando o início de uma disciplina com finalidades educativas na escola (BRASIL, 1996; DARIDO e 

RANGEL, 2005). 

A influência das bases legislativas na Educação Física, de acordo com BARNI e SCHNEIDER (2003), 

é de extrema importância no contexto interdisciplinar na escola, os autores ressaltam que a disciplina reúne 

conhecimentos necessários e essenciais para a formação de cidadãos mais completos, mais integrado e 

consciente de seu papel na sociedade que está inserido. Sendo assim, orientada e protegida por lei, a 
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educação física escolar se torna cada vez mais importante como conteúdo pedagógico essencial na vida do 

aluno (METZER, 2012). 

Com isso, JUNIOR (2009) ressalta que para o bom funcionamento das leis educacionais são 

necessárias determinadas capacidades e competências por parte dos educadores e políticos sociais, usando a 

base legislativa como instrumento para a construção de possibilidades e caminhos para os alunos durante a 

formação básica e posteriormente superior (JUNIOR, 2009). 

 

A EDUCAÇÃO FÍSICA NA ESCOLA E SUAS ABORDAGENS PEDAGÓGICAS  

      

As Abordagens Pedagógicas para Educação Física têm por objetivo deixar que as aulas de Educação 

Física tivessem um enfoque apenas ligado ao aprender a fazer, mas incluem uma intervenção planejada do 

professor quanto ao conhecimento que explique o que está por trás do fazer, além dos valores e atitudes 

envolvidos na prática da cultura corporal do movimento (BRACHT, 1999). 

GHIRALDELLI (1998), explica que a Educação Física brasileira apresenta concepções históricas, 

identificando-as em algumas tendências, sendo elas: Higienista (até 1930), com o foco principal na saúde e na 

prevenção de doenças; A Militarista (de 1930 a 1945) que visava formar bons militares, a serviço da pátria, 

aptos a realizar todo tipo de atividade física de alta intensidade; A pedagogicista, que surge a partir da 

necessidade de ter a Educação Física não apenas como área da saúde, mas também como prática educativa. 

E a tendência competitivista, que adere ao esporte de alto rendimento para atletas, juntamente como o auxílio 

da fisiologia, biomecânica e as demais áreas da saúde (CAVALHEIRO et al., 2000; LIMA, 2012). 

Nesse contexto, surgem-se novas abordagens pedagógicas na educação física escolar, como os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), elaborados em 1998, também são bases legislativas e contribuem 

na formação do aluno, os PCNs tem com a função nortear os processos de ensino-aprendizagem das 

diferentes áreas do conhecimento, possibilitado ao professor ter eixos temáticos em suas aulas no contexto 

educacional, social e físico (BRASIL, 1998). Para DARIDO (2010) três aspectos levantados nos PCNs-

Educação Física são relevantes: princípio da inclusão; as dimensões de conteúdo atitudinais, conceituais e 

procedimentais; e, os temas transversais. 

Com isso, a educação física na escola ao longo do tempo, exerceu diferentes papéis dentro deste 

contexto, sendo utilizada como ação militar para alienação e apaziguamento, como fruto de caça a talentos 

para o esportivismo em alto rendimento, para a formação humana, como, caracterização das desigualdades 

sociais, buscando, uma sociedade igualitária (GUIRALDELLI JUNIOR, 1997). 

A construtivista tem sido a mais enfatizada na realidade atual da formação básica, a abordagem frisa a 

construção do próprio conhecimento através da interação aluno-professor, na resolução de problemas, por 

meio de jogos, esportes e atividades recreativas (DARIDO, 2001). 
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O modelo desenvolvimentista defende a ideia de que o movimento é o principal meio e fim da 

Educação Física. Esta tem como modelo promover a aprendizagem do movimento, dando ao aluno condições 

para que seu haja a evolução em seu comportamento motor, mediante a diversificação e complexidade dos 

movimentos por meio de práticas. Assim, o objetivo da Educação Física é fornecer variabilidade de 

movimentos que sigam o nível de crescimento e desenvolvimento do aluno, para que haja a aprendizagem das 

habilidades motoras. A partir dessa perspectiva, os conteúdos seguem de forma ordenada e progressista, 

respeitando a sequência pedagógica, indagando desde as ações básicas, até as mais específicas  (DARIDO, 

1998; AZEVEDO, 2000). 

A Construtivista-Interacionista é apresentada como modelo que visa com que o aluno por meio de suas 

experiências e sua cultura, construa através do meio seus conhecimentos, fazendo com que atinja o 

desenvolvimento cognitivo, elucidando as habilidades de leitura, escrita, etc. (FREIRE,1989). 

Já Abordagem Crítico-Superadora levanta questões de poderio, interesse, esforço e contestação, 

utilizando da justiça social como ponto de apoio. Esta se ancora no fato de como se adquire o conhecimento 

por meio do contexto histórico-social e do resgate de fatos. (DARIDO, 1998; 2003). 

A Crítico-Emancipatória tem como modelo buscar possibilidades de ensino por viés da transformação 

didático-pedagógica, atribuindo o refletir, a crítica, superando as contradições das injustiças sociais, político e 

econômica (KUNZ, 2003). 

A Abordagem da Saúde Renovada, considera-se que haja a promoção da prática da atividade física 

que conduza ao aperfeiçoamento das áreas funcionais, baseando na compreensão e no entendimento sobre a 

importância da atividade física como fator que auxiliam na melhor qualidade de vida (DARIDO, 2003). 

Dessa maneira, a prática das aulas de educação física na escola, assume um papel da construção 

reflexiva, deixando de lado a prática pela prática, o movimento pelo movimento, a separação dos aptos de 

inaptos (MOREIRA et. Al., 2004) 

 

CAUSAS DA DESMOTIVAÇÃO DOS ALUNOS 

 

Segundo a resolução do Conselho Nacional de Educação e da Câmara de Educação Superior da 

CONFEF nº 07 /2004, foi observado que, nas escolas públicas do Brasil que, a participação dos alunos nas 

aulas de Educação física é ativa até o a iniciação da adolescência, precisamente até os 12 (doze) anos, tendo 

como fatores de ocorrência às alterações e transformações físicas, psíquicas e sociais vivenciadas nesta fase. 

KUNZ (2006) atribuem baixa participação devido a fatores como: idade, cultura, gênero, didática do 

professor, horários, classe social, estrutura da escola e a educação familiar. 
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Para DARIDO et.al, (1999) os alunos do Ensino Médio após passarem por experiências anteriores, 

criam opiniões próprias sobre o conceito das práticas da educação física, no sentido de ter vontade em fazê-la. 

Com isso, caso forem marcadas por sucesso e prazer, o aluno terá uma reflexão e ação favorável quanto ao 

fato de frequentar as aulas. Ao contrário disso, caso o aluno tenha registros de situações onde ocasionou o 

desprazer, ou em algum momento e circunstância se exclui ou foi excluído, sua opção será meramente 

dispensar-se das aulas, pautado no discurso de não gostar da atividade, sendo posteriormente um grande 

desafio para os professores. Ainda, DARIDO (2004) conclui um afastamento dos alunos das aulas de 

educação física, mediante a repetição do conteúdo, por terem vivenciado durante o ensino fundamental, muitas 

vezes devido a exigências de gestos técnicos ou não assimilação da proposta. 

De acordo com ALVES (2007) alguns fatores que desmotivam os alunos para prática da Educação 

Física na escola, dentre eles encontra-se na: 1- Metodologia de ensino inadequada; 2- Postura desinteressada 

do professor; 3- Falta de coordenação de área, orientação, supervisão ou orientação da escola e a ausência de 

significado sobre o real papel da Educação Física no contexto escolar que identifique o professor. Ainda, 

ressalta que os conteúdos muitas vezes são repetitivos, ocasionando a motivação dos alunos mais habilidosos, 

sendo servido de ponto para os menos habilidosos não quererem realizar. 

Para MAGILL (1984), O professor é o responsável pelo processo de aprendizagem do aluno, sendo 

este o propulsor do conhecimento e reflexivo do que pode ser bom ou não para melhor aproveitamento e 

aprendizagem duradoura.  

 

METODOLOGIA 

 

A pesquisa teve natureza quantitativa, pois haverá a exposição de dados quantificados para análise 

(MINAYO, 2001), por meio de um questionário semi-aberto contendo 3 (três) perguntas, sendo analisado 

através da frequência relativa e absoluta para organizar os dados de forma clara e objetiva. Para FONSECA 

(2002, p.20) A pesquisa quantitativa recorre à linguagem matemática para descrever as causas de um 

fenômeno, as relações entre variáveis, etc. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Os dados abaixo demonstram as ações, providas do ambiente escola.  
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Fonte: Autor. 

O gráfico acima mostra que 39% dos alunos não encontram “problemas” nas ações práticas das aulas. 

Acredita-se que o gosto pelas aulas esteja já engajado e alertado sobre sua importância. Com isso 29% dos 

alunos afirmam que as práticas pedagógicas direcionadas pelo professor, não vai de encontro ao que 

possivelmente possa ser o ideal para as aulas de educação física. Indo de encontro a essa problemática, 

foram encontrados resultados semelhantes a esse quando GONÇALVES et al. (2007) e DRESSLER e 

GIARETTA (2007) apresentam evidências que falta motivação para os alunos, devido aos conteúdos serem 

repetitivos e sem finalidade, metodologia de ensino do professor, causando o desprazer dos alunos pelas 

aulas. Com isso, nota-se que as condições climáticas, estrutura da escola e físico, também focalizam como 

ação de desinteresse, pois os alunos alegam estarem sem condições de prosseguir as aulas devido ao calor, 

suor ou condições a fins que surgem durante o recorrer.   

 

Fonte: Autor 



 

 

EDUCAÇÃO: AVANÇOS E DESAFIOS 41 

De acordo com os dados obtidos, 90,3 % afirmaram que o professor estimula os alunos nas aulas de 

educação física e outros 9,7 % afirmam não ter o estímulo necessário, todavia, nota-se que, apesar do 

estímulo ofertado pelo professor, as baixas continuam sendo explícitas, de acordo com o gráfico anterior, 

podendo afirmar que, as práticas pedagógicas atreladas à falta de recursos de materiais, podem ser grandes 

pressupostos para uma possível baixa nas aulas, mesmo com a estimulação do professor. Indo de encontro a 

esse dizer, em evidências de LIMA (2016) afirmou-se que a baixa presença dos alunos nas aulas de educação 

física deu-se devido a más práticas pedagógicas e recursos de materiais, bem como, a baixa qualificação 

docente. 

 

Fonte: Autor 

De acordo com o gráfico, 52% dos alunos preferem atividades interativas, sendo estas, que causem o 

prazer, não sendo descrita pelos mesmos. Já 26% dos alunos preferem que haja uma variação de esportes a 

ser realizados, com isso, a adesão as modalidades partirão do ponto ao modelo que isso for repassado aos 

alunos. Indo de encontro o estudo realizado por BETTI e LIZ (2003) encontrou resultado semelhante, 

apontando também, o esporte como o conteúdo preferencial dos alunos. Convergindo essa ideia, nos relatos 

FREIRE (2003), DARIDO e RANGEL (2005) e ALBUQUERQUE et al. (2009) muitos professores assumiu o 

esporte como fator único, e isso desmotiva os alunos. 

 

CONCLUSÃO 

 

Concluo que, para que haja um melhor aproveitamento nas aulas, se faz necessário investir em 

formação continuada, melhorias das estruturas das escolas e aprimoramento nas práticas pedagógicas, 
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sempre elucidando aos alunos a importância das aulas de educação física, atrelando sua participação dentro 

do contexto social, para que haja uma reflexão por parte dos alunos, sempre de forma gradual e progressista. 
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RESUMO 
 
Este trabalho tem por objetivo analisar a inserção da educação ambiental no espaço escolar da U.I.M. Paulo 
Marinho, com seus principais desafios e possibilidades. Com base em teóricos como Gadotti (2000); Freire 
(2000); Reigota (2007), Lima (2003), além de documentos legais como a LDB (1996) e os PCNS (1998). Como 
uma abordagem de cunha qualitativo e o instrumento escolhido para coleta de dados, optou-se pelo 
questionário fechado com 10 perguntas objetivas, direcionadas a 06 professoras do fundamental I. Os 
resultados da pesquisa revelam que a consciência ecológica no processo de ensino aprendizagem contribui na 
formação dos sujeitos e com o equilíbrio socioambiental, uma vez que a educação ambiental contribui com o 
processo de construção dos sujeitos no espaço escolar e fora dele, rompendo barreiras por meio das relações 
professor/aluno, escola/comunidade, homem/natureza. 
 
Palavras-chaves: Escola. Educação Ambiental. Consciência ecológica. 
 
 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A escola que se utiliza de ações ambientais, a exemplo das escolas verdes, chamadas assim, pelos 

objetivos de conscientização trabalhados no espaço escolar, representa assim a preocupação socioambiental 

no processo de construção dos sujeitos, no qual a consciência ecológica é pedagogicamente refletida na teoria 

e na prática escolar. 

Nessa perspectiva de conscientização e ressignificação de hábitos ecologicamente corretos nos 

alunos, o presente artigo intitulado “A construção do saber ecológico no espaço escolar, em Caxias/MA”, tem o 
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objetivo principal de analisar a educação ambiental como parte integrante a partir dos demais conteúdos 

escolares no processo de ensino aprendizagem em sua interação com meio tanto social quanto ambiental. 

Para tanto, apresenta como objetivos específicos: compreender a relação da escola com meio socioambiental; 

identificar a interação aluno/meio ambiente no espaço educacional e apresentar ações ecológicas na escola e 

na comunidade. 

A problemática da pesquisa objetiva responder o questionamento sobre quais são os principais 

desafios e possibilidades para o desenvolvimento de práticas ambientais no espaço escolar da U.I.M. Paulo 

Marinho, na cidade de Caxias/MA. Parte-se do princípio de que , apesar dos inúmeros desafios do processo 

educacional, a exemplo da estrutura escolar física e curricular, formação inicial e continuada dos professores 

entre outros, tais desafios não podem limitar o processo de aprendizagem, mesmo sendo entraves 

significativos, cabe a escola, aos professores, os pais, os alunos e a sociedade ressignificar o espaço escolar, 

enquanto lugar de construção e reconstrução contínua de valores para o bom convívio do homem com o 

próprio homem e com a natureza, em equilíbrio. 

A ferramenta metodológica utilizada na pesquisa de campo, foram questionários fechados com 10 

questões objetivas direcionadas a 06 professores do fundamental I da escola Paulo Marinho, no turno 

matutino. Dessa forma, tendo em vista a natureza do nosso objeto de estudo e, cientes das possibilidades e 

limites da pesquisa de campo, quanto a abordagem do problema conforme Minayo (2004), tende a fazer parte 

da abordagem qualitativa. Com base em teóricos como Gadotti (2000); Freire (2000); Reigota (2007), Lima 

(2003), além de documentos legais como a LDB e os PCNS.  

A pesquisa apresenta-se estruturada em três momentos complementares: no primeiro apresenta-se os 

fundamentos teóricos sobre o assunto abordado; no segundo, apresenta-se os resultados e discussões obtidos 

com a análise dos dados coletados durante a pesquisa de campo e, por fim são apresentadas as 

considerações finais da pesquisadora, evidenciando-se que as ações ambientais no espaço escolar trazem 

muitas contribuições para a sociedade, uma vez que a escola favorece na formação social, estreita as relações 

do homem com a natureza, a partir do processo de aprendizagem ao mesmo tempo que aprende os demais 

conteúdos e valores. 

 

2 EDUCAÇÃO E MEIO AMBIENTE: a escola na construção da consciência ecológica  

 

A finalidade de se trabalhar com o tema meio ambiente, é de conscientizar cidadãos atuando na 

realidade socioambiental com total comprometimento com vida e o bem-estar. Porém, é necessário que a 

escola, trabalhe não só com informações e conceitos, mas também com atitudes, assim todos os educandos 

poderão compreender que o ser humano não é uma peça isolada do meio ambiente em que vive (CARVALHO, 

2008). Por isso, a presente pesquisa tendo em vista, a relevância do tema e a realidade da escola em questão, 
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perceber como a educação ambiental permeia o processo educacional já que escola tem um espaço físico 

arborizado. 

Na perspectiva da Educação Ambiental dentro das escolas o professor é o mediador do processo de 

ensino e aprendizagem, inserindo o conhecimento em suas múltiplas dimensões, promovendo articulações 

com o contexto local e construindo representações através da realidade e das experiências vividas dos 

próprios alunos, colocando em prática assim, os temas transversais, isto é, os eixos geradores de 

conhecimentos, que surgem a partir de experiências concretas, permitindo uma aproximação entre o 

conhecimento científico e o cotidiano. Manter a passividade e a posição de mero expectador dos alunos torna 

a Educação Ambiental meramente teórica e não aplicada à realidade, dificultando a percepção das questões 

socioambientais, a interpretação da realidade e a participação ativa dos alunos como agentes ativos e 

transformadores (SATO & CARVALHO, 2005). 

Loureiro (2002) afirma que os avanços obtidos na Educação Ambiental, no Brasil, até o momento, 

encontraram, como se viu, na Conferência Rio 92, um marco, pois foi a partir dela que houve o início da 

adoção de políticas públicas para a Educação Ambiental. Por exemplo, o documento oficial produzido pela Rio-

92, a conhecida Agenda 21, apresenta a Educação Ambiental como sendo importante e vital para o 

desenvolvimento sustentável, pois essa seria a única maneira de haver uma participação popular consciente e 

uma tomada de decisão pela população que realmente beneficiasse a relação homem-natureza. 

Para Leff (2009) o saber ambiental apresenta-se como um plano de reconstrução do conhecimento, 

restauração da identidade dos povos, nova adequação da condição humana e do mundo em diversas 

instâncias. O saber ambiental entende o ser no tempo e história, e valoriza o poder transformador do saber e 

do querer saber por meio da educação. 

Os alunos ao compreender seu lugar de sujeito na perspectiva socioambiental seja dentro da escola 

ou fora dela, constrói hábitos favoráveis, assim a inserção da educação ambiental e a consciência verde a 

partir dos projetos como as hortas e jardins nas escolas contribuem com ações sustentáveis para as gerações 

futuras como se relacionam com a interação social para com o outro, pensando o planeta como unidade social. 

Segundo Layargues (2003), o uso do termo “ambiental” em diferentes áreas surgiu em razão da 

eclosão de uma crise ambiental que rompeu com o crescimento irrestrito da humanidade rumo à civilização 

moderna. Logo, restou evidente a constatação de que se tornara inviável a crescente demanda de recursos 

ambientais, finitos, dentro dos moldes de exploração inconsequente, então adotados. Esta ruptura dos padrões 

anteriores que levavam ao crescimento da demanda de matéria-prima resultou no surgimento de várias 

propostas para enfrentar a insustentabilidade dos modelos disseminados em relação à exploração do planeta. 

É necessário que a educação ambiental faça parte do processo de ensino e aprendizagem, 

conscientizando e abrindo portas para um futuro ambiental melhor, agindo localmente e pensando globalmente 

para que os indivíduos de hoje permeiem ações significativas para as futuras gerações (ANDRADE, 2016). É 
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permitir que o educando construa o conhecimento e critique valores a partir de sua realidade, o que não 

significa um papel neutro do educador, mas que negue os seus próprios valores em sua prática docente. 

 

2.1 Análise e resultado dos dados 

 

A pesquisa “A construção do saber ecológico no espaço escolar, em Caxias/MA”, a escola em 

questão, foi construída com recursos do Banco Mundial através do projeto Nordeste, iniciou suas atividades 

pedagógicas e administrativas em agosto de 1997 recebendo alunos da pré-escola. Atualmente a escola 

funciona nos dois turnos, sendo no turno matutino do 1º ao 5º ano do fundamental I e no turno vespertino 

funciona a modalidade EJA. 

A coleta de dados visa analisar a inserção da educação ambiental no espaço escolar da U.I.M. Paulo 

Marinho, seus principais desafios e possibilidades. E de modo especifico compreender a relação da escola 

com meio socioambiental, identificar a interação aluno/meio ambiente no espaço educacional e apresentar 

ações ecológicas na escola e na comunidade.  

Na escola enquanto espaço educacional, sendo composta pelos vários agentes sociais, como os 

gestores, os professores, as famílias e os alunos, desta forma percebe-se a prática pedagógica e o papel do 

educador, o qual Cortella (2001) defende como partejador do futuro, alguém que procura tornar reais as 

possibilidades que a educação tem de colaborar na conquista de uma realidade social superadora das 

desigualdades. 

Ao problematizar a realidade, professores e alunos buscam construir e reconstruir conhecimentos. 

Morales (2012) afirma que existe “transformação mútua de educador e educando ao problematizarem a 

realidade, a partir dos conhecimentos apreendidos e confrontados com o seu próprio mundo” (p. 16). Ao fazer 

questionamentos sobre a realidade socioambiental e a realidade que envolve a prática pedagógica refletimos. 

Pois, existe uma interrelação entre educação e conhecimento, isto é, ambos conjugam-se, pois a prática 

educativa constitui-se numa situação de conhecimento: “[...] a educação, não importando o grau em que se dá, 

é sempre uma certa teoria do conhecimento que se põe em prática” (FREIRE, 2000, p. 95). 
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Gráfico 01 – Importância da Educação Ambiental. 

 

 

          Fonte: Pesquisadoras, 2019. 

 

Como percebe-se no gráfico acima 16% das professoras afirmam que a educação ambiental serve 

para contribuir com o meio ambiene, 17% já afirmam que é deixar a escola mais limpa. Pórem, a maioria 

afirmam que a função da educação ambiental, ou seja, 67% delas, afirmaram que todas as opções acima são 

possibilitadas pela educação ambiental, como contribuir com meio ambiente, deixar a escola mais limpa e 

verde, além de conscientizar tanto os alunos quantos os professores. A educação ambiental ajuda nas 

relações de respeito com o seu espaço de convivência seja na escola ou em casa, a exemplo do lixo produzido 

e como são destinados aos locais coleta de modo adequando, evitando problemas como as enchentes, 

poluição das águas e do solo, além de doenças tanto para o homem quanto para os  animais. 

As práticas de EA nas escolas estão fundamentadas na construção de sociedades justas e 

sustentáveis, nos valores da liberdade, igualdade, solidariedade, democracia, justiça social, responsabilidade, 

sustentabilidade e educação como direito de todos e todas. Entretanto o conhecimento tem mais valor quando 

construído coletivamente, no qual ocorre uma troca de saberes, com que sabemos e o que aprendemos. É 

com esta construção coletiva que o ensino deve se preocupar mais. (MEDEIROS, 2011). 

A escola, para conscientizar primeiro precisa delimitar o que se quer e o que deseja alcançar. Para que 

o interesse desperte no aluno, é necessário que os professores utilizem a “bagagem de conhecimentos 

trazidos de casa” pelos alunos, como dizia Freire (2000), assim levando-o a perceber que o problema 

ambiental esta mais perto de todos, do que se imagina. Em seguida, explicar que os impactos ambientais 

existentes no mundo, atinge todos os seres vivos, por causa, das atitudes de alguns que pensam que somente 

eles não adiantam tentar preservar o planeta. A partir do momento em que o indivíduo perceber a existência de 
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um todo, deixar de lado a existência única e começar a notar a presença do outro, o planeta vai caminhar para 

o equilíbrio natural. 

Nesta perspectiva, os PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais) questionam a fragmentação do 

conhecimento tradicionalmente vigente nas escolas brasileiras e favorece a inserção da Educação Ambiental 

na escola quando destaca a necessidade de práticas educativas que promovam a inter-relação das áreas 

científicas. Sugerem ações de interdisciplinaridade e multidisciplinariedade que estabeleçam mediações entre 

os conhecimentos científicos de diferentes disciplinas, os saberes dos alunos e as questões da realidade local 

e global. 

 

 

 

Gráfico 02 – Respostas das professoras a pergunta 04 do questionário. 

 

           Fonte: Pesquisadoras, 2019. 

 

O envolvimento dos alunos segundo os dados coletados com as professoras,  ocorre de modo ativo 

em sua maioria, ou seja, 67% afirmam que todos participam, mas 16% afirmam que existem os que não 

participam de modo ativo, pois não tem a preocupação com meio ambiente, nestes casos a mediação dos 

agentes, a exemplo dos professores que estão mais diretamente ligados ao processo formativo dos alunos tem 

um papel mais relevantes na educação ambiental desses sujeitos. O envolvimento representa um dos desafios 

as ações ambientais, a carência tanto dos alunos quanto dos professores preocupados com tais ações. 

Reigota (2007), enfatiza que para o meio ambiente se constitua como o lugar determinado ou percebido, onde 

os elementos naturais e sociais estão em relações dinâmicas e em interação. Essas relações implicam 
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processos de criação cultural e tecnológica e processos históricos e sociais de transformação do meio natural 

e construído. 

 

Imagem 01 – Crianças do 1º ano do ensino fundamental matutino regando as hortas de legumes e hortaliças na escola 

Paulo Marinho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

                  Fonte: Pesquisadoras, 2019. 

 

A relação da teoria com prática na educação ambiental é de suma importância para a consciência 

ecológica, na escola Paulo Marinho, o espaço escolar é utilizado com vários projetos ecológicos como pode 

ser observado na imagem acima, a exemplo das hortas de legumes e hortaliças, além de jardinagem de 

paletas e o reaproveitamento da água para serem reutilizadas na irrigação das plantas. Essas ações realizadas 

dentro da escola tendem a refletir fora nos hábitos dos alunos. Atividades de conscientização ambiental como 

trabalhos sobre reciclagem e as hortas são trabalhadas tanto teoricamente quanto na prática. 

Borinelli (2011), diz que os problemas ambientais, podem ser subentendidos como decorrentes de um 

desequilíbrio entre a espécie e suas possibilidades de adaptação ao meio ambiente, mediados pelas relações 

sociais específicas e históricas, de consequência direta e de intervenção humana nos diferentes ecossistemas 

da Terra, causando desequilíbrios, esgotamento e contaminação dos diversos recursos naturais, intervindo nos 

ciclos ecológicos que sustentam a vida das diferentes espécies. Desta forma, a escola necessita conscientizar 

os alunos de seu papel para o equilíbrio socioambiental.  
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Gráfico 03 – Os professores participam do processo de cultivo de hortas na escola? 

 

           Fonte: Pesquisadoras, 2019. 

 

Das professoras questionadas 67% afirmam que todo o corpo docente participa de ações ambientais 

no espaço escolar e 33% afirmam que se envolvem os que realmente se preocupam com meio ambiente, ou 

seja, esses 33% nos faz refletirmos acerca da formação continuada dos professores e a responsabilidade com 

os temas transversais em sala de aula.  

E, mesmo a maioria afirmando que o envolvimento ocorre apesar dos desafios, reconhecem que as 

contribuições destas ações no espaço escolar são inúmeras a toda a sociedade e necessita do desempenhado 

de todos, inclusive os que não fazem parte do corpo docente. Para Gadotti (2000), o professor precisa 

repensar suas práticas e métodos de ensino. Para que isso se torne efetivo, se faz necessário um professor 

orientador, mediador do conhecimento, um aprendiz permanente, cooperador, organizador da aprendizagem.  

Reigota (2007), afirma que o primeiro passo para a realização da educação ambiental deve ser a 

identificação das representações das pessoas envolvidas no processo educativo. Ou seja, a comunidade 

escolar e a família têm a função de mediar o relacionamento das crianças com a natureza na escola. 

Nesse sentido, as situações de ensino devem ser organizadas de forma a proporcionar oportunidades 

para que o aluno possa utilizar o conhecimento sobre o meio ambiente para compreender a sua realidade e 

atuar sobre ela. O exercício da participação em diferentes instâncias (desde atividades dentro da própria 

escola, até movimentos mais amplos referentes a problemas da comunidade) é também fundamental para que 

os alunos possam contextualizar o que foi aprendido (MEC, 2000). 

E as atividades devem ocorrer em sala tanto na teoria quanto na prática de modo a conscientizar os 

alunos em seu dia a dia. Pois, as ações educacionais devem ser promovidas no sentido de integrar a prática e 

tudo que foi visto em sala, exemplo da reciclagem. Porém, não deve ser tratada como um assunto isolado e 
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sim como parte de nossa cultura, com objetivo de conscientizar, pois o aluno de hoje será a sociedade do 

futuro, consumindo e gerando lixo. 

 

Imagem 02 – Atividades de conscientização ecológica realizada em sala de aula. 

 

          Fonte: Pesquisadoras, 2019. 

 

A educação ambiental, como tantas outras áreas de conhecimento, pode assumir, assim, “uma parte 

ativa de um processo intelectual, constantemente a serviço da comunicação, do entendimento e da solução 

dos problemas” (Vigotsky, 1991). Trata-se de um aprendizado social, baseado no diálogo e na interação em 

constante processo de recriação e reinterpretação de informações, conceitos e significados, que podem se 

originar do aprendizado em sala de aula ou da experiência pessoal do aluno. Assim, a escola pode 

transformar-se no espaço em que o aluno terá condições de analisar a natureza em um contexto entrelaçado 

de práticas sociais, parte componente de uma realidade mais complexa e multifacetada.  

O mais desafiador é evitar cair na simplificação de que a educação ambiental poderá superar uma 

relação pouco harmoniosa entre os indivíduos e o meio ambiente mediante práticas localizadas e pontuais, 

muitas vezes distantes da realidade social de cada aluno. Cabe sempre enfatizar a historicidade da concepção 

de natureza (Carvalho, 2001), o que possibilita a construção de uma visão mais abrangente, geralmente 

complexa, como é o caso das questões ambientais e que abra possibilidades para uma ação em busca de 

alternativas e soluções.  
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Gráfico 04 – O que é decisivo para a efetivação das ações ambientais na escola? 

 

           Fonte: Pesquisadoras, 2019. 

 

A educação ambiental no espaço escolar favorece o processo de ensino aprendizagem, assim como o 

meio social e o ambiental, pois articulam a harmonia homem/natureza. Das 06 professoras 67% afirmam que 

todos devem ter a preocupação ambiental dentro e fora da escola, sendo fator decisivo para que as ações 

ambientais no espaço escolar sejam efetivas. 16% defendem para que as ações sejam realmente efetivas 

necessita-se de professores comprometidos e 17% já afirmam que uma gestão escolar comprometida favorece 

as ações ambientais na escola. 

Porém os problemas e desafios para a Educação Ambiental no ensino escolar segundo Lima (2003), 

são inúmeros e isso dificulta as ações ambientais, algumas pistas da situação das questões ambientais no 

ensino formal são: 

 O modelo de educação vigente nas escolas e universidades responde a posturas 
derivadas do paradigma positivista e da pedagogia tecnicista, que postulam um 
sistema de ensino fragmentado em disciplinas, e que constituem um empecilho 
para a implementação de modelos de educação ambiental integrados e 
interdiciplinais.  

 A falta de material didático para orientar o trabalho de educação ambiental nas 
escolas, sendo que os materiais disponíveis em geral, estão distantes da realidade 
em que são utilizados e apresentam caráter informativo e principalmente ecológico, 
não incluindo os temas sociais, econômicos e culturais, reforçando as visões 
reducionistas da questão ambiental.  

 A ausência de uma visão integrada que contemplem a educação ambiental dos 
discentes e a inclusão das questões éticas e epistemológicas necessárias para um 
processo de construção de conhecimento em educação ambiental. 

 A ausência de conceitos e práticas da educação ambiental nos diversos níveis e 
modalidades de ensino reforçam as lacunas da fundamentação teórica dos 
pressupostos que a sustentam. (LIMA, 2003, p.111). 
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Para Freire (2000) a relação homem e natureza, ambos inacabados, se encontram uma relação 

permanente, a qual o homem, transformando o mundo, sofre os efeitos de sua própria transformação. 

Portanto, a educação ambiental na escola se faz necessária, todos são conscientes, mas necessita-se ainda 

da prática. 

Nas demais perguntas acerca das ações ambientais coletadas na escola Paulo Marinho, tem-se um 

panorama de como a escola geri seus projetos ecológicos em parceria com todos no espaço escolar de modo 

amplo, na teria e na prática pedagógica. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O equilíbrio entre o homem e a natureza depende das relações que são estabelecidas entre eles, por 

isso a prática educativa se faz necessária, a responsabilidade é de todos e deve fazer parte da construção 

social dos sujeitos em idade escolar. Ao analisar a inserção da educação ambiental no espaço escolar da 

U.I.M. Paulo Marinho, seus principais desafios e possibilidades, a partir da teoria e da prática percebe-se as 

contribuições a todos na escola e para a construção da consciência ecológica, bem como a sua promoção e 

reflexão dentro e fora da escola. 

A compreensão na relação da escola com meio socioambiental, identificando a interação aluno/meio 

ambiente no espaço educacional por meio ações ecológicas na escola e na comunidade, como o cuidado com 

as plantas, utilizar os alimentos saudáveis, ideias e ações sustentáveis em prol do meio ambiente se faz 

necessário. 

Conclui-se que a interdisciplinaridade deve existir no espaço escolar, de modo a interagir a educação 

ambiental tanto na prática quanto na teoria, sendo um dos temas transversais, necessita ser de fato integrado 

a realidade escolar, para que os alunos tenham a oportunidade de se relacionar com seu meio de modo 

significativo e favorável ao equilíbrio socioambiental a partir dos valores verdes adquiridos com a consciência 

ecológica.  
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Capítulo 5 

A DUALIDADE DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL:  
DESAFIOS DA FORMAÇÃO INTEGRAL NO ENSINO MÉDIO 

 
Joice Mara Cesar Bizerro1 

 

RESUMO 

O presente artigo busca discutir como historicamente a educação profissional desenvolveu-se no Brasil, a 
partir da sua legislação, com ênfase nos Decretos nº 2.208/1997 e 5.154/2004, que demonstram a existência 
de uma dualidade entre educação propedêutica e profissional presente na formação dos filhos da classe 
trabalhadora. A análise desta está diretamente relacionada com concepção de formação integral e onmilaterial, 
em detrimento de uma formação exclusivamente tecnicista. Pensar essas concepções é compreender a 
articulação da educação com o trabalho, cultura e a ciência. Por isso a necessidade de uma discussão teórica 
a respeito da categoria trabalho e como essa está relacionada com a educação. Para auxiliar nessa jornada 
alguns teóricos são basilares para o entendimento total do objeto de estudo, a citar, Marx (2008), Marx & 
Engels (2001), Tonet (2013), Frigotto (2011), Moura (2007), Ramos (2016), Ciavatta e Ramos (2011) Romaneli 
(1983), Santos (2017) e Marinho (2013), dentre outros. A perspectiva metodológica foi baseada no método 
filosófico dialético, de cunho materialista e histórica de Marx e Engels, que é o caminho para pensar a 
realidade a partir das transformações econômicas, sociais, políticas e suas determinações históricas pelos 
meios de produção da sociedade. Como resultado percebe que a dualidade faz com a educação tenha um 
caráter classista, e não eduque os filhos da classe trabalhadora para uma formação politécnica. Isso acontece 
devido à hegemonia da classe burguesa.  
 

Palavras-chave:  Ensino médio. Educação Profissional. Formação integral. Dualidade. 

ABSTRACT 

This article seeks to discuss how historically professional education developed in Brazil, based on its legislation, 
with an emphasis on Decrees No. 2,208 / 1997 and 5,154 / 2004, which demonstrate the existence of a duality 
between propaedeutic and professional education present in training children of the working class. The analysis 
of this is directly related to the concept of integral and onmilaterial training, to the detriment of exclusively 
technical training. To think about these concepts is to understand the articulation of education with work, culture 
and science. Therefore, the need for a theoretical discussion about the work category and how it is related to 
education. To assist in this journey, some theorists are fundamental to the total understanding of the object of 
study, to quote, Marx (2008), Marx & Engels (2001), Tonet (2013), Frigotto (2011), Moura (2007), Ramos (2016 
), Ciavatta and Ramos (2011) Romaneli (1983), Santos (2017) and Marinho (2013), among others. The 
methodological perspective was based on the dialectical, materialistic and historical philosophical method of 
Marx and Engels, which is the way to think about reality from the economic, social, political transformations and 
their historical determinations by society's means of production. As a result, he realizes that duality makes 
education have a class character, and does not educate the children of the working class for polytechnic 
training. This is due to the hegemony of the bourgeois class. 
 

Keywords: High school. Professional education. Integral training. Duality. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, historicamente, há a existência de uma dualidade entre a educação propedêutica e 

profissional. Essa dualidade se intensifica com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) de 1996, que 

agrava a “histórica dicotomia educativa capitalista à moda brasileira” (SANTOS, 2017a, p. 188). A LDB nº 

9.394/96 direciona a formação educacional dos trabalhadores para as instituições especializadas em educação 

profissional, base para o Decreto nº 2.208/1997 que estabelece a sua regulamentação, e que segundo Cêa 

(2006) aprofunda a dualidade educacional. Essa legislação contribuiu para que a iniciativa privada se 

apropriassem dessa comercialização, alinhando cada vez mais a educação profissional do neoliberalismo.  

A característica mais permissível desse Decreto é o fato da proibição da integração com a educação 

básica. Essa cena muda com o Decreto nº 5.154/2004 que garante a integração da educação profissional com 

o ensino médio. Com esse Decreto surge a esperança de uma formação que junte o intelectual e o técnico, 

que garanta a formação integral tão almejada, mas o que se percebeu foi uma subordinação ao mercado 

pautado no tecnicismo e na produtividade (MARINHO, 2003). 

As modificações na legislação educacional brasileira atendem as demandas internacionais, e essas 

colocam em práticas o raciocínio neoliberal através de financiamentos, a partir da reformulação do currículo, 

das metodologias, do tempo, da organização e de gestão. É nessa conjuntura que se encontra a educação dos 

filhos dos trabalhadores. 

O ensino médio apresenta-se nesse contexto como o nível da educação básica que historicamente 

vem sofrendo intervenções da agenda internacional, aprofundadas a partir da década de 1970 e 1990. Como o 

ensino médio faz a passagem do ensino fundamental para o superior e prepara os sujeitos para o mercado de 

trabalho, esse é um campo consentâneo para a materialização das políticas neoliberais. Nesse cenário o 

ensino médio integrado a educação profissional mostra-se como um lócus fundamental para entender a 

formação dos filhos da classe trabalhadora a partir da dualidade existente entre trabalho e educação, entre 

educação propedêutica e profissional e entre educação omnilateral e tecnicista.   

O objetivo desse artigo é discutir como historicamente a educação profissional se desenvolveu no 

Brasil, a partir da sua legislação. O estudo justifica-se pela necessidade de analisar a problemática da 

flexibilização da educação, em decorrência da flexibilização do trabalho e do projeto neoliberal, que incide na 

modernização do modelo escolar para o interesse financeiro a partir das narrativas ideológicas do 

protagonismo, projeto de vida, mundo do trabalho, da empregabilidade e do empreendedorismo como solução 

para uma sociedade mais igualitária e harmônica.   
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O presente artigo encontra-se dividido em três subtópicos: (1) a metodologia que discorre brevemente 

sobre o materialismo histórico dialético; (2) discute a dualidade histórica da educação brasileira; e (3) traz as 

principais conclusões a cerca da educação profissional no ensino médio. 

 

2 METODOLOGIA  

 

Esse estudo partiu do método filosófico dialético, em que o mundo é interpretado a partir da 

contraditoriedade existente nos fenômenos que a compõe. Fez-se a escolha da dialética de cunho materialista 

e histórica de Marx e Engels, que é o caminho para pensar a realidade a partir das transformações 

econômicas, sociais, políticas e suas determinações históricas pelos meios de produção da sociedade. Esse 

método de análise possibilitou “uma compreensão que articule a crítica radical com a transformação também 

radical da sociedade” (TONET, 2013, p. 66).  

Assim, a realidade é ser pensada na sua totalidade a partir de quem a produz e como “resultado da 

integral interatividade humana ao longo do processo histórico”. (TONET, 2013, p. 68). Nesse raciocínio a 

investigação da problemática desse estudo atingiu o objetivo delineado a partir da perspectiva ontológica do 

ser social, que identifica o homem como um ser concreto, dinâmico e historicamente construído, que 

transforma a natureza e a si mesmo.  

A abordagem onto-metodológica marxista de investigação científica empregada nessa pesquisa, 

analisou a educação a partir da realidade totalizante em que ela está inserida, entendendo que a resolução da 

questão norteadora levantada não está somente o complexo educacional, mas também na sociedade que a 

produz. Assim, o estudo do que é concreto partiu de uma teoria geral e abstrata. 

Metodologicamente falando, a operacionalidade se deu a partir de dois procedimentos técnicos: a 

pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental. Esses fizeram necessários para o entendimento da legislação 

(leis, resoluções e decretos) que permeia o estudo do ensino médio brasileiro e que “expressam dimensões da 

luta social e de concepções em disputa [...] e conferem a direção material à prática social, especialmente por 

seu caráter coercitivo”. (RAMOS, 2016, p. 4) 

 

3 TRABALHO E EDUCAÇÃO 

 

Discutiremos nesse tópico a base teórica que sustenta a articulação da educação com o trabalho, 

cultura e a ciência. A ideia não é fazer uma discussão aprofundada, mas somente esboçar os contornos que 

estão diretamente relacionado com concepção de formação integral, onmilaterial e politécnica. A escolha 

desse referencial não é uma escolha neutra, mas uma posição política contra um projeto hegemônico em curso 

na sociedade.  
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Discussões que envolvem o complexo educacional brasileiro, as políticas e as reformas educacionais 

passam primeiramente por um debate teórico acerca do trabalho como princípio educativo, o capital e suas 

implicações na educação formação humana integral e o dualismo educacional brasileiro, a esse respeito 

Ciavatta e Ramos alertam (2011, p. 29) “o risco no uso do conceito “dualidade educacional”, sem a 

identificação das particularidades históricas da totalidade do processo, conduz ao abandono da dialética, das 

mediações e contradições dos fenômenos sociais”.  

O estudo acerca da educação profissional requer primeiramente uma discussão teórica a respeito da 

relação entre trabalho e educação. Essa se faz necessária para entendermos a condição humana dos 

indivíduos. Não tem como pensar a sociedade sem considerar a categoria trabalho, pois, o trabalho é o ato 

fundante do ser social.  

Para Marx o trabalho é a interação do homem com a natureza. Esse transforma a natureza para a 

satisfazer as suas necessidades, e essa se dá por meio do trabalho. É a interação dos homens com a natureza 

que dá origem a vida material. Como salienta Marx e Engels (2001, p. 10), “eles próprios começam a se 

distinguir dos animais logo que começam a produzir seus meios de existência, e esse passo à frente é a 

própria consequência de sua organização corporal. Ao produzirem seus meios de existência, os homens 

produzem diretamente sua própria vida material”. 

É por meio do trabalho que os homens se diferem dos animais, pois essa é uma atividade 

essencialmente humana, já que apenas os homens têm a ação consciente do trabalho, de modificar e produzir 

os meios necessários para a sobrevivência. (MARX, 2008) 

Por meio do trabalho, os homens criam tanto a base material da sociedade como se constroem como 

indivíduos. (LESSA & TONET, 2011). Assim, os homens nas relações sociais são ao mesmo tempo, formador 

e transformador da sua realidade, ou seja, a produzem e são produtos dela. Nesse entendimento os homens 

ao saciarem suas necessidades geram novas e isso gera a produção, e consequentemente o consumo. Para 

atender ao consumo é necessário produzir, e para produzir é necessário o trabalho. A formação e 

transformação da sociedade depende da ação reciproca dos indivíduos e do conhecimento das forças 

produtivas e das relações sociais de produção. Assim, o indivíduo precisa aprender como historicamente se 

encontram colocados pelas forças produtivas e que “é desnecessário acrescentar que os homens não são 

livres árbitros das suas forças produtivas - as quais são a base de toda a sua história - pois toda a força 

produtiva é uma força adquirida, o produto de uma actividade anterior” (MARX, 2017, p. 2) 

A educação aparece nesse processo como a instituição responsável por produzir um indivíduo apto 

para viver, reproduzir e transformar a realidade social. A educação tem uma relação dialética com o trabalho, 

onde a existência da sociedade está vinculada com o trabalho, bem como com a educação, já que ambos tem 

a ação humanizadora. A educação, na perspectiva marxista, teria tanto a função de desmascarar as relações 

de poder, dominação e exploração estabelecidas no capitalismo como abolir essa exploração e dominação. 
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Dessa forma, não se pode analisar o complexo educacional sem o entendimento da categoria trabalho e 

consequentemente o sistema capitalista em que o capital domina as relações. 

O capitalismo é um sistema socioeconômico e político que se organiza a partir da produção material 

resultante da propriedade privada e que conjuga o capital e o trabalho. Há nesse sistema uma divisão social do 

trabalho que determina o seu status quo na sociedade. Essa divisão manifesta-se na cisão de classes entre os 

donos dos meios de produção e os que vendem sua força de trabalho. Essa polarização resulta em um 

crescimento do capital. A acumulação é fruto da relação de exploração dos proletariados pelos burgueses que 

compram a sua força de trabalho para produzirem mercadorias e não lhes pagam o valor devido, o que gera a 

mais-valia.  

Dessa forma, a burguesia passa a dominar os trabalhadores em todas as esferas da sociedade e 

passam a utilizarem das superestruturas para controlar o modo de viver e pensar dos indivíduos em sociedade, 

contribuindo assim para a manutenção e solidificação da exploração e da desigualdades sociais. (MARX & 

ENGELS, 2001) 

A classe dominante passa a determinar a organização social dos indivíduos, ou seja, incide em 

deliberar as formas de governo, os padrões sociais, as condições de trabalho, os modelos educacionais e os 

padrões de consumo de acordo com os seus interesses e passam a imprimir o modo de vida burguês como 

ideologia dominante. Essa regulação da vida social faz com que os trabalhadores defendam os interesses da 

classe burguesa como sendo os seus, o que contribuí para a perpetuação da sociedade capitalista.  

A educação exerce um importante papel nesse processo, pois, contribui com às duas funções que são 

necessárias para a manutenção da sociedade capitalista: a de acumulação e a de legitimação. Silva, Moura e 

Souza (2018), afirmam que a função da acumulação resulta na criação de condições para o acumulo do capital 

e o desenvolvimento das empresas privadas. Já a legitimação condiz com a harmonia social. A educação 

contribui com esse processo, pois seu modelo é voltado para garantir a ordem social fazendo com que a 

ideologia dominante seja reforçada, o que contribui para a exploração favorecendo o acumulo de capital. 

Nesse cenário a educação, assim como a sociedade, é permeada pela luta de classe e por disputa de 

interesses e as políticas educacionais são resultados dessa disputa. A organização e a estrutura do sistema 

educacional também são resultados dessa disputa e resultantes do sistema econômico vigente. Romaneli 

(1983, p. 14), mostra que uma boa parte da literatura especializada percebe que a “forma como evolui a 

economia interfere na evolução da organização do ensino, já que o sistema econômico pode ou não criar uma 

demanda de recursos humanos que devem ser preparados pela escola”. 

 

4 DUALIDADE HISTÓRICA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA 

No Brasil as reformas educacionais brasileiras seguem essa lógica econômica e consequentemente 

tiveram um caráter ideológico e as conquistas são frutos de uma tensão entre as classes como salienta 
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Romaneli (1983). Com o rompimento dessa lógica oligárquica, a educação brasileira, partir da década de 1970, 

passa a ser alvo de agências internacionais que querem “ajudar” no desenvolvimento de países periféricos 

como o nosso. Essa ajuda vem revestida de uma imposição educacional “a supervalorização das áreas 

tecnológicas com predominância do treinamento específico sobre a formação geral e a gradativa perda de 

status das humanidades e ciências sociais”. (ROMANELI, 1983, p. 203). Esse modelo ver a educação como 

uma forma eficaz de desenvolvimento econômico do país, como solução para a crise do capital, na promoção 

da mercantilização da educação. A política educacional brasileira é pautada pela oferta de diferentes modelos 

educacionais. Essa diferença é marcada pela classe social dos sujeitos, formando assim uma dualidade 

educacional no país. (SILVA; MOURA & SOUZA, 2018) 

A dualidade na educação brasileira é histórica e essa é marcada pelo seu caráter classista. Uma 

educação para a formação de elites assinalada pelo caráter propedêutico e outra para os filhos dos 

trabalhadores caracterizada pelo seu viés instrumental. Assim, se configura a divisão entre a educação básica 

e a educação profissional. (MOURA, 2007) 

Moura (2007), mostra que a educação profissional só surge no século XIX, antes não existiam 

empreendimentos dessa natureza no Brasil. Esse surgimento é marcado pela criação do colégio das fábricas 

em 1809 e da Escola de belas Artes em 1816. Esses espaços tinham um viés assistencialista de acolhimento 

aos órfãos e desvalidos. 

No século XX, devido à demanda social por educação e a abertura do sistema educacional às 

camadas periféricas da população, houve mudança na legislação, mas mesmo assim a educação continuou 

assumindo a função de reprodutora das desigualdades existentes, acentuando a dualidade e incorporando a 

preparação de mão-de-obra a iniciativa privada, com destaque a criação do Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial (SENAI) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), que tiveram êxito na 

preparação de mão de obra devido à incapacidade dos órgãos oficiais de “comandar o treinamento rápido de 

mão-de-obra de que precisava a expansão econômica da época”. (ROMANELI, 1983, p. 168). Submetendo 

assim a educação a um projeto nacional desenvolvimentista em curso no país.  

Essa dualidade é, como afirma Romaneli, (1983, p. 169), uma forma da sociedade brasileira controlar 

a expansão do ensino, caracterizado por um “sistema de discriminação social” acentuada pela separação da 

“educação escolar das elites da educação escolar das camadas populares”. Para Ciavatta e Ramos (2011),  

 

Na relação entre o ensino médio e a educação profissional prevalece uma visão dual e 
fragmentada, que se expressa, historicamente, desde a Colônia, pela reprodução das 
relações de desigualdade entre as classes sociais, destinação do trabalho manual aos 
escravos e, depois aos trabalhadores livres, e o trabalho intelectual para as elites. [...] 
Prevalece a separação entre a educação geral, destinada à preparação para os estudos 
superiores, e a preparação imediata para o mercado de trabalho, funcional ás exigências 
produtivas. (CIAVATTA & RAMOS, 2011, p. 36) 
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Esse dualismo também está presente na LDB 9.394/96 e é reforçado pelo Decreto nº 2.208/97, que 

impede a integração e que em seu Art. 1º, faz referência aos objetivos da educação profissional “qualificar, 

reprofissionalizar e atualizar jovens e adultos trabalhadores, com qualquer nível de escolaridade, visando a 

inserção e melhor desempenho no exercício do trabalho”. 

O Decreto 2.208/97 amplia o dualismo entre a formação geral e a formação profissional que já era 

característico do Brasil, como ilustra o Art. 5º que separa a educação profissional do ensino médio: “a 

educação profissional de nível técnico terá organização curricular própria e independente do ensino médio, 

podendo ser oferecida de forma concomitante ou seqüencial a este”. Sem a possibilidade de integração a 

educação profissional se tornou, como mostra Cêa (2007, p. 164), “[...] um subsistema no interior do próprio 

sistema público de educação, voltado para a formação do trabalhador, sem a promoção da elevação dos níveis 

de escolaridade[...].” 

Esse decreto é revogado em 2004 outro, o decreto nº 5.154/04, que propicia a integralidade entre a 

educação profissional e ensino médio. Esse decreto é fruto de intensas discussões e disputas entre governo e 

sociedade civil que tiveram início em 2013, com a chegada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O principal 

objetivo da integração era a melhoria na formação do jovem trabalhador e ampliar a escolarização.   

Apesar do avanço trazido pelo decreto nº 5.154/04, a possibilidade de integralização, o mesmo 

continuou sendo uma medida autoritária, instituída por meio de decreto, sem uma discussão mais aprofundada 

e sem os tramites democráticos legais para a aprovação de um lei. A justificativa pelo modelo de decreto foi 

expresso pela necessidade de revogação do decreto anterior e que “um confronto de forças sociais e políticas, 

que levariam à derrota da proposta da ‘esquerda-progressista’”. (DORE, 2006, p. 344) 

O novo decreto estabeleceu no seu Art. 4º, inciso 1º, a seguinte divisão. 

 

§ 1o  A articulação entre a educação profissional técnica de nível médio e o ensino médio 
dar-se-á de forma: 
I - integrada, oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino fundamental, sendo o 
curso planejado de modo a conduzir o aluno à habilitação profissional técnica de nível 
médio, na mesma instituição de ensino, contando com matrícula única para cada aluno;  
II - concomitante, oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino fundamental ou 
esteja cursando o ensino médio, na qual a complementaridade entre a educação profissional 
técnica de nível médio e o ensino médio pressupõe a existência de matrículas distintas para 
cada curso, podendo ocorrer: 
a) na mesma instituição de ensino, aproveitando-se as oportunidades educacionais 
disponíveis;  
b) em instituições de ensino distintas, aproveitando-se as oportunidades educacionais 
disponíveis; ou 
c) em instituições de ensino distintas, mediante convênios de intercomplementaridade, 
visando o planejamento e o desenvolvimento de projetos pedagógicos unificados; 
III - subseqüente, oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino médio. 
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Assim, a educação profissional pode ser de forma integrada, concomitante ou subsequente. Essa nova 

distribuição, apesar de garantir a integração, não resolve o problema da dualidade presente na formação da 

classe trabalhadora e nem a qualidade da formação dos mesmos, como argumenta Santos (2017b), 

 

Já se pode adiantar que o decreto do governo Lula da Silva não resolve o problema da 
dicotomia educativa. Embora tenha criticado severamente a dualidade oficializada pelo 
dispositivo anterior, a normatividade sucessora mantém a possibilidade de separação entre 
os dois níveis de ensino. Em uma expressão: permanece a opção de oferta de cursos 
desintegrados, como visto acima na terceira opção. A questão da fragmentação e do 
aligeiramento também não é solucionada pelo Decreto nº 5.154/04; (SANTOS, 2017b, p. 
235)  

   

O não rompimento da separação entre educação profissional de nível técnico e o ensino médio, é para 

Santos (2017b, p. 238) um mecanismo que assegura ao empresariado ofertarem cursos aligeirados e 

fragmentados, e assim terem um “nicho de mercado”. Assim, o decreto nº 5.154/04, não rompeu com a 

dualidade educacional e continuou com a mercadorização da educação e de fragmentação do conhecimento.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A educação profissional, se apresenta nesse cenário, como a modalidade educacional capaz de 

promover e concretizar as condições necessárias para o desenvolvimento econômico e social do país. Essa 

lógica neoliberal transmite a ideia que a educação profissional é a forma com o que os filhos da classe 

trabalhadora irão ter acesso à empregabilidade e diminuir as desigualdades sociais.  

Só que a qualificação profissional que os estudantes da classe trabalhadora recebem é a qualificação 

profissional que dominante quer, ou seja, é a formação ideológica que a burguesia disponibiliza, articulada com 

o Estado, para preparar o indivíduo para viver, aceitar, conviver, defender e manter a sociedade capitalista. O 

projeto pedagógico burguês atende a interesses da classe burguesa que é oposto ao educacional do 

proletariado. (LOMBARDI, 2011). 

Essa formação fragmentada está relacionado com as classes sociais, onde para cada classe há um 

desenho educacional específico. Em outras palavras, para os filhos da classe dominante uma educação 

direcionada a formação de elites, para os da classe trabalhadora, uma preparação mais técnica e instrumental 

voltada para atender as demandas do capital. Essa separação é fruto da divisão social do trabalho bifurcado 

em trabalho intelectual e manual, para enobrecer o capital. (MOURA, LIMA FILHO & SILVA, 2015) 

O problema é que essa dualidade faz com a educação tenha um caráter classista, e não eduque os 

filhos da classe trabalhadora para uma formação integral. Isso acontece devido à hegemonia da classe 

burguesa. Essa dualidade ofereceu, historicamente na educação brasileira, um modelo unilateral que 
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fragmenta os conhecimentos e que não forma os filhos da classe trabalhadora para serem capazes de 

compreender a totalidade da realidade, a sua condição nesta e principalmente para a sua superação. E essa 

separação se materializa na legislação, como foi exposto acima, a partir dos Decretos nº 2.208/97 e nº 

5.154/04.  Nessa formação, os interesses coletivos e sociais perdem espaço para os individuais e do capital, 

sendo esses naturalizados, onde a lógica do mercado influenciam a educação dos alunos e desfavorecem a 

formação integral. 
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Capítulo 6 
 

A EDUCAÇÃO FÍSICA PERANTE OS PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS E A BASE NACIONAL 
COMUM CURRICULAR: avanços ou retrocessos? 

 
PHYSICAL EDUCATION BEFORE NATIONAL CURRICULAR PARAMETERS AND THE COMMON 

CURRICULAR NATIONAL BASIS: advances or setbacks? 
 

Ana Paula Rodrigues Figueiroa1 
Elenivaldo Elzileno do Nascimento Santos2 

 

RESUMO  

O estudo objetivou descrever os avanços e retrocessos causados por documentos nacionais norteadores do 
ensino da Educação Física, sendo assim realizou-se uma pesquisa documental dos Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCN’s, 1998) e a Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017), a mesma caracterizou-se por 
uma abordagem qualitativa aparti de uma análise comparativa dos dois documentos, sendo assim houve uma 
explanação sobre a Educação Física no contexto geral e a inserção desses documentos na busca de uma 
melhor teorização e práticas dos conteúdos destinados para realização das aulas de Educação Física. 
 

Palavras chaves: Educação; Educação Física; currículo; Planejamento. 

  

ABSTRACT 

 
The study aimed to describe the advances and setbacks caused by national documents guiding the teaching of 
Physical Education, and thus a documentary research of the National Curricular Parameters (PCN's, 1998) and 
the National Curricular Common Base (BRASIL, 2017) was characterized by a qualitative approach aparti of a 
comparative analysis of the two documents, thus there was an explanation about Physical Education in the 
general context and the insertion of these documents in the search for a better theorization and practices of the 
contents destined to carry out the classes of Education Physics. 

 

Keywords: Education; PE; curriculum; Planning. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Educação Física abrange os aspectos fisiológicos, psicológicos, biomecânicos e sociais, dentro da 

perspectiva escolar proporciona experiências que contribuem no processo de formação psicomotora dos 

educandos visando-o de forma integral, vivenciando no âmbito educacional práticas afim de desenvolver suas 

capacidades e contribuir para seu crescimento individual, cooperando no desenvolvimento como cidadão 

                                                           
1 Doutora em educação e Licenciatura plena em Educação física 
2 Licenciado em Educação Física 

 



 

 

EDUCAÇÃO: AVANÇOS E DESAFIOS 67 

crítico, capaz de se posicionar diante os obstáculos impostos pelo o cotidiano do dia a dia, “[...]desde que o 

homem é homem ele vive em sociedade e se desenvolve pela mediação da educação” (SAVIANI, 1999, p.1). 

Para chegar à esta concepção existe a necessidade de obter embasamentos teóricos e práticos que abordem 

a Educação Física, no qual venha instruir sobre as práticas corporais, conhecer e praticar as atividades dando 

ênfase para o aprendizado e a relevância determinante para melhores hábitos de vida. 

A disciplina de Educação Física passou por transições buscando uma melhor forma de ser abordada 

em sala de aula, sendo assim foram elaborados documentos que vão em busca de organizar e proporcionar  

uma metodologia na qual venha dar um norte e uma maior segurança sobre os conteúdos a serem abordados 

tanto teoricamente como também nas práticas e vivências de sala de aula, dentre eles estão os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN's)(BRASIL, 1998) que trazem alguns objetivos que buscam conhecer, 

compreender, posicionar-se e valorizar a cidadania para com a participação política, social, crítica, responsável 

e construtiva, a fim de utilizar-se do diálogo para mediar situações em determinadas tomadas de decisões, 

bem como também construir com a identidade pessoal e nacional fazendo uso do respeito a si próprio e para 

com o outro de acordo com cada ciclo, orientando na questão de organização, buscando práticas que 

promovam o encaminhamento dos alunos rumo à aprendizagem, bem como também a reflexão sobre os 

conteúdos abordados em sala, fazendo uma correlação com o cotidiano, ou seja, os aspectos sociais do meio 

em que vivem. Partindo do pressuposto que a escola segue os PCN’s (BRASIL, 1998), é notório que o âmbito 

escolar faz parte de nosso cotidiano e nos acompanha a progressão biopsicossocial e mesmo com tantas 

diferenças culturais e sociais no país em que vivemos consegue exercer assim uma grande relevância no que 

diz respeito aluno, escola e vida em sociedade, logo os PCN’s (BRASIL, 1998), além de nortear o ensino da 

Educação Física, foi grande influenciador para que houvesse o surgimento de outras propostas curriculares 

voltadas para a temática da Educação Física.  

Recentemente um conjunto de organizações e instituições cívicas juntamente com profissionais 

e especialistas da área de ensino e suas contribuições resultou na criação de um novo documento a 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (BRASIL, 2017). Esta faz uso de algumas habilidades que estão 

elencadas em identificar, experimentar, explicar, descrever, comparar, propor, recriar e assim produzir as 

temáticas a serem trabalhadas nas unidades de cada ano escolar, através de linguagens corporais utilizando 

uma postura de gestos e movimentos que tornam a comunicação, efetiva, visual e escrita, para além disso 

promove o processo de organização e compreensão sobre aquilo que é visto, e oral, por ser um fator 

determinante na produção de conhecimento de acordo com a comunicação que ocorre de um ser para o outro, 

buscando assim uma unificação do ensino dentro de todas as instâncias fazendo com que o conteúdo que 

esteja sendo abordado, permaneça em um grau que todos os alunos possam estar sendo contemplados em 

nível de conhecimento. 
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Ambos os documentos são de suma importância pois são utilizados como pontos norteadores para 

aqueles que estão no processo de ensino, ou seja, o professor, porém além desses documentos de 

abrangência nacional, vale salientar a existência de outros documentos que servem de instrumentalização para 

a proposta pedagógica da Educação Física, dentre esses podemos citar as Orientações Teórico-metodológicas 

(OTM) (PERNAMBUCO, 2008) e os Parâmetros Curriculares de Pernambuco (PCPE) (PERNAMBUCO, 2013), 

ambos pertencentes ao estado de Pernambuco.  

Sobre os PCN’s (BRASIL, 1998) e BNCC (BRASIL, 2017) percebe-se algumas contradições causadas 

em meio a esses documentos que acaba nos revelando a problemática da falta de continuidade nos eixos a 

serem abordados no campo da Educação Física, uma vez que esses documentos dão ênfase a determinados 

conteúdos para serem abordados nos anos referentes ao ensino-aprendizagem, sem ao menos saber se o 

aluno vivenciou isso antes e durante, impossibilitando de vivenciar depois, até por que o ensino da Educação 

Física no Brasil é norteado por eles. Voltando o olhar para o cenário atual e buscando meios de compreender e 

diagnosticar as práticas pedagógicas atuais, logo, diante de tais fatos percebe-se a existência da necessidade 

de se fazer um estudo mais criterioso em ambos e assim poder elencar fatores que indiquem os pontos 

negativos e positivos perante o ensino da Educação Física. Desta forma esse presente artigo apresenta como 

objetivo analisar as principais características tratadas nos PCNs (BRASIL, 1998) e na BNCC (BRASIL, 2017) e 

assim especificar tais avanços ou retrocessos causados em decorrência destes, para que seja possível 

conhecer meios de transformá-las e adequá-las. Deste modo com essa análise busca-se contribuir com a 

discussão em torno das práticas de ensino.  

Nessa perspectiva, para além disso poder somar e contribuir com a educação intelectual e moral dos 

alunos para que estes possam se posicionar criticamente sendo capazes de conhecer e respeitar a 

individualidade de cada ser dentro do âmbito da Educação Física, trazendo frutos para uma sociedade 

equilibrando e contribuindo na melhoria da formação do cidadão. 

Para efetuar este conhecimento procurou-se realizar uma pesquisa com estudo descritivo buscando a 

execução de uma análise, registro e interpretação sem interferência dos pesquisadores (CERVO, BERVIAN,3 

1983) com leitura analítica tendo como finalidade a classificação das informações contidas nas fontes, afim de 

evidenciar os possíveis avanços ou retrocessos causados pelo os documentos nacionais: Parâmetros 

Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998) e Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017) em relação a área 

da Educação Física bem como também obter os efeitos resultantes dentro do âmbito escolar. Dentro dos 

processos metodológicos foi desenvolvida uma pesquisa documental (LAKATOS4, 2010), na qual foi analisado 

e feito uso de uma abordagem qualitativa buscando independente do momento em que o fato ocorreu 

                                                           
3Sobre pesquisa descritiva. CERVO, BERVIAN, 1983, p. 55 
4Sobre pesquisa documental. LAKATOS,2010, p.157 
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interpretar os documentos supracitados acima tomando em face de uma determinada situação (LAKATOS5, 

2010). Para além disso foram selecionados livros dos autores: Marcos Garcia Neira (2009); Antônio Zabala e 

Laia Arnau (2010); Coletivo de autores (2012); Marcílio Souza Júnior (2014), que foram de grande relevância 

no que diz respeito ao embasamento e contribuição na prática pedagógica do professor de Educação Física, 

no sentido de proporcionar uma visão mais abrangente na teorização e práticas dos conteúdos destinados 

para realização das aulas de Educação Física. 

 

2 RESULTADOS 

 

Baseados no Art. 210 da Constituição Federal (1988), que fixa conteúdos mínimos para o ensino 

fundamental, buscando assegurar uma Educação Básica comum se faz necessário partindo do pressuposto 

que a teorização e prática da Educação Física seja fundamentada e embasada em busca do desenvolvimento 

concreto do indivíduo sendo inclusivo, diversificado e categorizado, logo, se fez necessário a implementação 

de documentos que garantissem o ensino de qualidade e de forma organizada e padronizada, diante disso 

tendo em vista o desenvolvimento tecnológico e a progressão científica, surgem os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN’s) (BRASIL, 1998)  com a função de orientar os educadores por meio da normatização de 

alguns fatores fundamentais concernentes a cada disciplina, ou seja, buscando cada vez mais organizar os 

ensinos por área,  se estendendo ao ensino público e privado visando orientar as escolas na elaboração de 

seus Projetos Políticos Pedagógicos por meio da normatização de alguns assuntos fundamentais permitindo 

que cada escola adapte estes conteúdos ao contexto social no qual está inserida. 

No entanto, não basta termos apenas cidadãos críticos é necessário igualar o nível de aprendizado no 

que diz respeito ao viés de diferenças de cultura e região buscando a unificação do direito de aprender em 

conjunto com habilidades comuns elevando a qualidade de ensino elencando assim a meta de garantir que os 

alunos recebam os conhecimentos necessários para exercer a cidadania, diante disso surgiu a Base Nacional 

Comum Curricular (BRASIL, 2017, p. 8). “[...]espera-se que a BNCC ajude a superar a fragmentação das 

políticas educacionais, enseje o fortalecimento do regime de colaboração entre as três esferas de governo e 

seja balizadora da qualidade da educação[...]”(BRASIL, 2017). O que fica claro, é que a implementação dos 

documentos PCNs (BRASIL, 1998) e BNCC (BRASIL, 2017), trouxeram benefícios para o contexto 

educacional, uma vez que permite e orienta professores e coordenadores a aproximar os conteúdos 

programáticos à realidade dos alunos, desta forma dar-se a importância de ler e se discutir sobre os mesmos, 

apropriar-se do conhecimento acerca dos novos processos voltados para à área da Educação Física também 

relacionada à reforçar ideias voltadas para uma visão de mundo e conhecimentos gerais, não apenas questões 

                                                           
5Sobre abordagem. LAKATOS, 2010, p. 239 
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voltadas à corporeidade,  que favorece ainda mais o pensamento de uma educação global, ligada ao 

pensamento crítico. A reflexão em meio ao conhecimento nas dinâmicas das aulas, tendo como fonte prioritária 

a seleção dos conteúdos, bem como também a sistematização e organização dentro da experiência corporal, é 

parte predominante em relação, transmissão e socialização dos conhecimentos no mais, existem livros e 

documentos que trazem o contexto nacional da Educação Física desde os princípios históricos, até a 

atualidade, estes servem como norteadores para a propagação da disciplina e sua prática. A Educação Física 

se consolidou em meio à massa social, vindo acompanhada da sua legitimidade e da legalidade. Conforme a 

LDB- Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996 estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.  No 

Brasil existem dois documentos de grande destaque: os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998) e 

a Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017), estes estão inseridos no processo de obrigatoriedade que 

a LDB  9.394 (1996) preconiza e visa uma educação de igualdade, liberdade, pluralismo, respeito, 

coexistência, qualidade, valorização e gratuidade nas condições de ensino e aprendizagem, desta forma 

realizou-se uma análise  buscando identificar pontos relevantes à respeito da sua implementação e seus 

possíveis reflexos na educação. É importante salientar-se da chegada recentemente de mais um documento 

que servirá como norteador no processo de ensino-aprendizagem na área da Educação Física, o Currículo de 

Pernambuco para Educação Infantil e Ensino Fundamental (CPE)(PERNAMBUCO, 2019), uma nova proposta 

de currículo foi elaborada no estado de Pernambuco, dando ênfase aos conhecimentos proferidos pela a 

BNCC (BRASIL, 2017), PCPE (PERNAMBUCO, 2013) e outros documentos legais que orientam a educação 

nacional, um ponto relevante é a primeira vez que se constrói no estado de Pernambuco um currículo que 

contempla a educação infantil que de acordo com a Lei nº 11.274 (2006) regulamenta o ensino fundamental de 

9 anos e da educação infantil este último citado pode ser proporcionado pelo professor polivalente, já nos anos 

iniciais do 1º ao 5º ano que compreende-se ao ensino fundamental tem sua valorização à ludicidade para o 

ensino-aprendizagem buscando uma consolidação ao que foi vivenciado, e aos anos finais do 6º ao 9º ano 

deste mesmo ensino valoriza-se as práticas corporais em caráter de experimentação, vivência, apropriação, 

aprofundamento, ressignificação e reconstrução, sendo mediado pelo o professor de Educação Física, diante 

disso embasado pela BNCC (BRASIL, 2017) percebe-se a criação de um currículo, inclusivo que busca 

valorizar as produções humanas, em seus contextos históricos, sociais e culturais, logo o Currículo de 

Pernambuco para Educação Infantil e Ensino Fundamental (CPE) (PERNAMBUCO, 2019)vem sobre uma forte 

tendência da linguagem corporal que atribui-se ao movimento corporal humano como forma de comunicação e 

expressão de gestos corporais estendendo-se para as unidades temáticas já trabalhadas no currículo da 

Educação Física. Dentro do estado de Pernambuco esse documento servirá como elemento norteador para 

elaboração das propostas pedagógicas, projeto político pedagógico e currículo para a rede pública e privada 

de ensino tornando algo mais unificado entre elas, não havendo assim dificuldades de adaptação quando um 

aluno tiver que sair de uma para outra, uma vez que estas competências serão trabalhadas em todas. 
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Sobre os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) (BRASIL, 1998) a sua principal meta é garantir 

aos educandos o direito de usufruir dos conhecimentos necessários para o exercício da cidadania. Nessa 

explanação evidenciamos os PCN’s (BRASIL, 1998) relacionados à área da Educação Física, estes têm como 

base o pensamento construtivista que consiste em considerar que há uma construção do conhecimento. O 

construtivismo de Piaget possibilitando o professor acompanhar de perto cada aluno, notando suas 

necessidades, contribuindo para a sua formação. O construtivismo de Piaget Segundo Becker (1994, p.1) é 

concebido como “[...]um processo de construção de conhecimento ao qual acorrem, em condição de 

complementaridade, por um lado, os alunos e professores e, por outro, os problemas sociais atuais e o 

conhecimento já construído[...]”, ou seja há um interação entre uma vivencia prévia para com os conteúdos a 

serem tratados de acordo com a sistematização estabelecida pelos os PCN’s (BRASIL, 1998) e a BNCC 

(BRASIL, 2017). Os PCN’s (BRASIL, 1998) servem de ponto de referência para os professores, coordenadores 

e diretores que podem adaptá-los nos locais escolares. Segundo Soares, (2004, p.70) "[...] compreensão de 

uma Educação Física como sinônimo de saúde física e mental, como promotora de saúde, como regeneradora 

de raça, das virtudes e da moral”. Nessa perspectiva de uma busca incessante pela educação e por uma 

melhor saúde do povo, os olhares acabam se voltando para área da Educação Física, uma vez que a sua 

prática tem um reflexo direto na sociedade do século XIX, inserindo assim a ginástica como ponto referenciado 

que acompanhava todo o ensino de formação do homem. 

Os PCN’s (BRASIL, 1998) trazem um bloco de conteúdos organizados para serem abordados durante 

o ensino fundamental, estes estão divididos em três: 

 

Quadro1- Blocos de conteúdos de Educação Física 

 

Esportes, jogos, lutas e ginásticas Atividades rítmicas e expressivas 

Conhecimentos sobre o corpo 

Fonte: Parâmetro Curriculares Nacionais: Educação Física, 1ª a 4ª série e 5 ª a 8 ª série, p. 35. 

 

Embora cada um tenha suas especificidades ambos se articulam-se “[..] servindo como subsídio ao 

trabalho do professor, que deverá distribuir os conteúdos a serem trabalhados de maneira diversificada e 

adequada às possibilidades e necessidade de cada contexto[...]” (BRASIL, 1998, p. 35). Oferecendo assim um 

conhecimento produtivo compreendendo a realidade do aluno buscando sempre somar positivamente 

ampliando ao contexto de ensino aprendizagem. Sendo assim, de acordo com o grupo que organizou os 

PCN’s (BRASIL, 1998), este documento tem como função primordial subsidiar a elaboração ou a versão 

curricular dos estados e municípios, de forma que incentiva o debate sobre a formação pedagógica dentro das 

escolas, levando em consideração as vivências e experiências já existentes. Deste modo servindo de material 
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de reflexão para a prática de professores. O documento dos PCN’s (BRASIL, 1998) apresenta avanços e 

possibilidades importantes para a disciplina, uma delas é a inserção dos temas transversais no currículo, 

dando a possibilidade de se trabalhar de forma mais crítica durante o decorrer das aulas, nesse sentido, 

correspondem a questões importantes, que fazem parte da vida das pessoas. Se tratando desses temas 

dentro da Educação Física se aborda questões como a ética, saúde, meio ambiente, orientação sexual, 

trabalho, consumo e pluralidade (PCN’s, BRASIL, 1998). Embora esta ideia já estivesse presente em trabalhos 

como o do Coletivo de Autores (1992) que já defendia a própria cultura corporal dentro do campo da Educação 

Física, em discussões acadêmicas, bem como no trabalho de alguns professores da rede escolar de ensino. 

Ainda falando da cultura corporal Oliveira (2004) afirma: 

 

“Educação Física existe em função do homem, enquanto ser individual e social, sendo assim 
temos que entender o indivíduo como um todo, nas suas várias formas de se relacionar com 
o mundo e a Educação Física como Cultura Corporal de Movimento têm que estar atenta as 
individualidades”. (OLIVEIRA, 2004, p.7). 
 

Desenvolvendo o ser pensante, e íntegro capaz de se expressar e se relacionar com a sociedade 

construindo um pensamento crítico, relacionado com a realidade e a fatos do seu cotidiano através da cultura 

corporal do movimento. Desta forma a escola direciona este pensamento crítico. É papel da escola traçar 

metas e desenvolver estratégias para a inserção do aluno sob a perspectiva que a disciplina propõe, da 

inclusão e de como a diversidade das aulas e como o professor pode aproximar-se dessas metas: Três 

aspectos da proposta dos PCNs (BRASIL, 1998) na área de Educação Física representam temas relevantes a 

serem buscados dentro de um projeto de melhoria da qualidade das aulas, são eles: princípio da inclusão, as 

dimensões dos conteúdos (atitudinais, conceituais e procedimentais) os as aspectos conceituais e 

procedimentais tendem a ter grande aproximação, em torno do fazer, do compreender e da percepção 

corporal. Os conteúdos atitudinais são notados de forma concreta dentro o ambiente escolar, se aproximando 

do pensamento crítico e das reflexões através dos temas transversais. 

Uma das metas dos PCN's (BRASIL, 1998) foi garantir aos educandos uma formação integral 

promovendo valores e o direito de usufruir dos conhecimentos necessários para o exercício da cidadania. 

Embora não sejam obrigatórios, servem como norteadores para professores, coordenadores e gestão escolar, 

que podem adaptá-los às peculiaridades locais, foi organizado para servir como uma referência para a 

transformação de objetivos, conteúdos e didática do ensino.  

Nestas condições de melhoria surge um novo documento a fim de aproximar os ensinos, de modo que 

alcance tanto os professores quanto a própria proposta de ensino, como uma forma de suporte e novo 

direcionamento da educação, a BNCC (BRASIL, 2017) surge como um novo eixo norteador. Assim, o 

pensamento de uma educação que engloba todas as competências básicas se torna asseguradas à medida 
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que o documento tratado acima dá norte e garante aos estudantes uma aprendizagem mais unificada, visto 

que foram pensadas e desenvolvidas para cada ciclo de aprendizagem. Os professores estão adaptando seus 

métodos de ensino para alcançá-las junto com os alunos, num processo de adaptação. Despertando no aluno 

o pensamento crítico. Uma das competências diz respeito ao pensamento cultural, que é reforçado como 

igualitário, onde não se aplique o dominador e dominado, para além disso ela está em: compreender; planejar; 

refletir; identificar; interpretar; reconhecer; experimentar e usufruir das práticas corporais vislumbrando o seu 

contexto histórico, origem, padrões, preconceitos, valores e sentidos. A BNCC (BRASIL, 2017) trata de seis 

unidades, cada uma das práticas corporais tematizadas compõe uma das seis unidades temáticas divididas 

nos seguintes conteúdos abordados ao longo do Ensino Fundamental. São elas: Brincadeiras e jogos; 

esportes; ginásticas; danças; lutas; práticas corporais de aventura. 

 

Quadro 2 - Unidades temáticas, objetos de conhecimento. 

 

 

UNIDADES 

TEMÁTICAS 

 

                                       OBJETOS DECONHECIMENTO 

1º e 2º ANOS 3º AO 5º ANO 6º E 7º ANOS 8º E 9º ANOS 

 

BRINCADEIRAS E 

JOGOS 

Brincadeiras e jogos 

da cultura popular 

presentes no contexto 

comunitário e regional 

Brincadeiras e jogos 

do Brasil e do mundo 

Brincadeiras e jogos 

de matriz indígena e 

africana 

Jogos eletrônicos  

 

ESPORTES 

Esporte de marca 

Esporte de precisão 

 

Esporte de campo e 

taco 

Esporte de 

rede/parede 

Esporte de invasão 

Esportes de 

marca Esportes 

de precisão 

Esportes de 

invasão Esportes 

técnico- -

combinatórios 

Esportes de 

rede/parede 

Esportes de 

campo e taco 

Esportes de 

invasão Esportes 

de combate 

GINÁSTICA Ginástica geral Ginástica geral Ginástica de 

condicionamento 

físico 

Ginástica de 

condicionamento 

físico Ginástica de 

conscientização 

corporal 
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DANÇAS Danças no contexto 

comunitário e regional 

Danças do Brasil e do 

mundo 

Danças de matriz 

indígena e africana 

Danças urbanas Danças de salão 

 

LUTAS 

 Lutas do contexto 

comunitário e regional 

Lutas de matriz 

indígena e africana 

Lutas do Brasil Lutas do mundo 

PRÁTICAS 

CORPORAIS DE 

AVENTURA 

  Práticas corporais 

de aventura 

urbanas 

Práticas corporais 

de aventura na 

natureza 

Fonte: Base Nacional Comum Curricular, (BRASIL, 2017).  

 

Deste modo vai se trabalhar de forma planejada e unificada tem-se uma maior homogeneidade, pois 

os conteúdos estão organizados de forma clara facilitando assim o trabalho do professor. Ainda sim na 

Educação Física trata de temas que despertam nos alunos a criticidade nas aulas, que dar suporte a 

construção do ser social respeitando ainda o desenvolvimento do educando, para além disso existe a 

necessidade de pontuar a abordagem da Base Nacional Comum Curricular (BRASIL,2017) que é a crítico-

social na qual permite ao aluno receber conteúdos que estão organizados e adequados à realidade vivida 

socialmente por ele. Sua linha de pensamento se baseia na formação humana e integral e na construção de 

uma sociedade mais justa e igualitária. Através dessa abordagem deve -se conduzir o aluno a pensar e 

analisar sua realidade cultural, suas práticas e como pensar em algo para mudar essas realidades.  

 

3 DISCUSSÃO  

 

Tendo em vista que a Educação Física é um campo do conhecimento que está presente na sociedade 

na construção de vínculos sociais, auxiliando assim a formação de cidadãos críticos e conscientes de seu meio 

sociocultural, torna-se uma disciplina pertinente aos conceitos de ambos os documentos, os PCNs (BRASIL, 

1998) e a BNCC (2017) logo se bem trabalhados em todos os ramos da educação traz uma maior 

homogeneidade dos conteúdos, que por sua vez seria interessante para a educação, no mais ambos os 

documentos são distintos em sua implementação já que um surge para orientar e o outro para ditar os 

conteúdos ensinados, cada um na sua particularidade, enquanto nos PCN's (BRASIL, 1998) eles estão 

organizados passo a passo por série, ele mostra o bloco e os objetivos em cada ano e a BNCC (BRASIL, 

2017) organiza os conteúdos por unidade. Ainda pontuando também a própria obrigatoriedade de ensino 
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unificado, vale salientar a dificuldade da efetivação destas competências. Sendo assim elencamos alguns 

avanços e retrocessos da BNCC (BRASIL, 2017) em relação aos PCN’s (BRASIL, 1998): 

 

Quadro 3- Avanços e retrocessos da BNCC em relação aos PCN’s 

BNCC 

Avanços  Retrocessos 

 Diminuição das diferenças regionais e 

do próprio currículo 

 Passividade na discussão de valores 

como desigualdade e solidariedade 

 Direito à educação assegurado  Retirada de abordagens voltadas para 

gênero, discriminação e orientação 

sexual 

 Reavaliação do Projeto Político 

Pedagógico 

 Possíveis avaliações que irão surgir 

para avaliar se as competências foram 

alcançadas 

 Unificação dos currículos   Aluno mecanizado, só em busca de 

metas  

 Aproximação dos currículos  Aluno com carência de criticidade 

Fonte: Os autores, (2019). 

 

Percebe-se um grande embate em relação ao contexto educacional e social ao qual a escola e seus 

alunos encontram-se inseridos bem como também a busca de objetivos que despertem o sentido de equipe, 

colaborando para uma sociedade mais unida. Com isso trazemos um quadro comparativo em relação à 

algumas particularidades de cada documento: 

Quadro 4 – Particularidades de cada documento 

Sobre o currículo escolar 

PCN’s (BRASIL, 1998) BNCC (BRASIL, 2017) 

 Orienta o que deve ser trabalhado   Dita o que deve estar presente no 

currículo 

 Os conteúdos são organizados por 

séries 

 Os conteúdos são organizados por anos 

 Organização de blocos de conteúdos 

por ano 

 Organização de conteúdos por unidades 

Fonte: Os autores apud (PCN’s. BRASIL, 1998), (BNCC. BRASIL, 2017), 2019. 
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Dessa forma concluímos que os PCNs (BRASIL, 1998) estão como um documento oficial que norteiam 

os conteúdos a serem ensinados pelas escolas, compostos por pensamentos e reflexões que guiam os 

professores para o entrelace de conteúdos pertinentes não apenas ao ensino da disciplina, mas também a 

busca de objetivos. Já a BNCC (BRASIL, 2017) fala em competências e habilidades despertando uma 

unificação no currículo buscando melhorar e colaborar positivamente o contexto educacional, então podemos 

dizer que os documentos são distintos, mas se complementam na construção do projeto político pedagógico se 

norteando aos PCN’s (BRASIL, 1998) e se adaptando à BNCC (BRASIL, 2017), vale salientar que a BNCC 

(BRASIL, 2017) deve servir como objeto de estudo e análise e não apenas de cópia para as escolas, para que 

haja uma melhor preparação do professor em completar suas funcionalidades e aplicações. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

   

A análise efetuada entre os dois documentos de âmbito nacional nos permite visualizar a necessidade 

de melhorias no contexto educacional e pedagogicamente falando percebe-se um déficit em relação da 

redução da viabilidade das atividades pedagógicas do professor para com o aluno impossibilitando a 

construção da aprendizagem tendo em vista a busca de atingir determinadas competências e habilidades, 

porém, toda via deve-se buscar estudar e formular currículos em prol da qualidade da educação, educação 

esta que deve ser significativa e contextualizada em meios aos objetivos traçados e as necessidades que 

surgem no cotidiano sem realizar uma carência no processo ensino aprendizagem dos alunos. 

 Ainda sob análise documental a BNCC (BRASIL, 2017) traz uma visão restrita sobre o currículo, uma 

vez que trata de tempos ou etapas de aprendizagem organizadas. Ainda sem dar um enfoque das questões 

culturais e éticas de determinados grupos da sociedade, de forma que busca aproximação dos currículos 

fomentando uma educação para a diversidade. Não existe uma explicitação do papel da escola, da família e do 

estado neste processo de aprendizagem mostrando qual a diferença nas obrigações, mas todos com uma 

função relevante em todo processo. 

Algumas características importantes para educação foram neutralização pelo documento, como a 

discussão voltada para pequenos grupos sociais, mesmo ainda notando os grandes avanços conquistados 

pela educação brasileira frente à maioria dos avanços conquistados nos últimos anos pela educação brasileira. 

Contudo este documento seja realmente significativo e expressivo dentro do contexto educacional brasileiro, 

de forma que assegure os direitos e reconheça que a educação é um processo que está em constante 

transformação. Logo, princípios de cidadania serão também transformados. 
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Capítulo 7 

A FAMÍLIA COMO PARTE DO PROCESSO EDUCACIONAL 

Monique De Oliveira Da Rocha Nogueira1
 

 

RESUMO 

 Neste trabalho apresenta-se uma reflexão sobre a necessidade da participação familiar no cotidiano escolar 
como parte fundamental no processo educativo da criança. O processo do aprendizado começa muito cedo e 
se concretiza por meio de habilidades desenvolvidas. O cuidado e a criação têm muito a ver com a capacidade 
de aprender e com a habilidade de regular as emoções, a neurociência considera que havendo uma 
associação entre uma nova informação e aquela já obtida, o aluno ativará sua memória e isso facilitará a 
compreensão dos conhecimentos e os significados dos conceitos. A socialização entre a família e a escola é 
capaz de formar cidadãos críticos capazes de enfrentar a complexidade de situações que surgem na 
sociedade e irão estar presentes em toda vida. Diante disso, nesta pesquisa irá ser salientado o quanto é 
indispensável a participação na escola para que se tenha êxito nos objetivos educacionais criando uma 
reflexão a fim de encontrar maneiras para fortalecer a relação, pois a família depende da escola e a escola 
depende da família. Assim, educadores e pais devem estreitar laços para facilitar a criação de métodos 
didáticos, estes são o suporte para que o educando avance no seu processo de aprendizagem.  
 
PALAVRAS-CHAVE: família, sociedade, casa, escola. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O artigo abordará a respeito da importância da participação ativa dos pais em relação ao processo 

educacional na educação escolar dos filhos. 

Ressaltando todas as questões que esse processo envolve e as consequências cientificamente 

comprovadas que essa abordagem traz para o processo, enfatizando o uso de metodologias utilizadas pelo 

educador no ambiente escolar. 

É evidenciado pela necessidade de facilitar o trabalho dos educadores e o processo de aprendizagem 

da criança, tornando o ambiente menos estressante, observando atentamente que o comportamento do aluno 

está diretamente relacionado com a vivência dele em casa. A participação dos pais como parte do instrumento 

de ensino e aprendizagem é um fator que deve ser considerado. 

A esse respeito, PIAGET declara:  

 

Uma ligação estreita e continuada entre os professores e os pais leva, pois a muita coisa 
que a uma informação mútua: este intercâmbio acaba resultando em ajuda recíproca e, 
frequentemente, em aperfeiçoamento real dos métodos. Ao aproximar a escola da vida ou 
das preocupações profissionais dos pais, e ao proporcionar, reciprocamente, aos pais um 

                                                           
1 Artigo científico apresentado ao Curso de FORMAÇÃO PEDAGÓGICA, como requisito parcial para obtenção do certificado de 
TITULAÇÃO GRADUADO em MATEMÁTICA. 



 

 

EDUCAÇÃO: AVANÇOS E DESAFIOS 80 

interesse pelas coisas da escola chega-se até mesmo a uma divisão de responsabilidades 
[...] (2007, p.50) 

 

No ambiente onde o indivíduo é criado como alguém que sabe de sua importância para a vida pode ir 

além das expectativas. No momento atual presenciamos uma sociedade acelerada, não só nos pensamentos, 

mas em ações, a tecnologia e a informação vem numa velocidade absurda e muitas vezes não é absorvida 

com o devido aproveitamento, e na maioria das vezes ela não é direcionada corretamente, na medida que ela 

vem contribuir com o conhecimento, ela pode levar o tempo, espaço e a atenção, produzindo distorções no 

comportamento trazendo problemas no processo de ensino/aprendizagem, portanto faz-se necessário usar 

também essa ferramenta de forma positiva como aliada no processo de aprendizagem e alertar das suas 

problemáticas ao comportamento humano, dando o direcionamento correto para seu uso. No entanto, toda 

metodologia que venha agregar ao processo de ensino/aprendizagem para auxiliar o professor, contribui para 

uma melhor qualidade de ensino.  

A construção desse trabalho foi baseada nos textos de alguns educadores, psicólogos, pesquisas 

bibliográficas, enfatizando os estudos realizados pela neurociência. A proposta fundamental é abordar a 

importância da participação efetiva dos responsáveis conscientizando do papel fundamental que eles exercem 

sobre o processo enfrentado pelo educando e o que compõe a dignidade humana e a evolução da sociedade. 

Reduzindo desde problemas como de aprendizagem, a evasão escolar, como também os problemas 

disciplinares que pode afetar também outros alunos no ambiente escolar, além de diminuir a pressão e 

cobranças desmedidas por muitas vezes sofridas pela escola, por parte da família e da sociedade. 

Considerando que o trabalho em conjunto está previsto em Lei, como relata o artigo 205 da Constituição 

Federal: 

 

[...] a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 
incentivada com a colaboração da sociedade visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, 
seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. (BRASIL, 
1988). 

 
 

A FAMÍLIA COMO PARTE DO PROCESSO EDUCACIONAL 

 

Para que a sociedade subsista é necessário que os indivíduos que vivem nela aprendam a lidar com 

as questões problemáticas que o convívio social apresenta de forma equilibrada, a fim de não prejudicar a vida 

do outro, e se respeitando, pois, o ser humano que se conhece e se respeita, sabendo quais são seus limites, 

não ultrapassa o limite do outro. Entende-se por sociedade o conjunto de seres que convivem de forma 

organizada. A palavra vem do Latim societas, que significa "associação amistosa com outros”. 
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 O indivíduo que vive em sociedade tem suas potencialidades e faculdades formadas através de 

experiências adquiridas por outros, e tão logo precisa passar adiante seus conhecimentos, dessa interação 

que ocorre o crescimento, desenvolvimento pessoal e social. Mondin, 1986 p. 154, acredita que: 

  

“O homem é um ser sociável, pois tem a propensão para viver junto com os outros e 
comunicar-se com eles, torná-los participantes das próprias experiências e dos próprios 
desejos, conviver com eles as mesmas emoções e os mesmos bens”.  Battista Mondin 
(1986, p.154) 

 

Santo Tomás de Aquino (1225-1274), fala ainda que o homem é um ser naturalmente sociável: 

 “O homem é, por natureza, animal social e político, vivendo em multidão, ainda mais que 
todos os outros animais, o que evidencia pela natural necessidade. ” (S.Th, I, 96, 4).   

 

Raras exceções que o indivíduo deve-se manter fora da sociedade, podemos citar dois exemplos 

como a alienação mental ou anomalia, o homem é desprovido de razão e busca viver distanciado dos demais; 

e a excellentia naturae, que é a hipótese do homem isolar-se buscando a comunhão com Deus e o seu 

aperfeiçoamento espiritual, de outro modo o indivíduo não consegue viver em sociedade e, por tanto, deve-se 

ser avaliado para que tão logo ele seja direcionado ao convívio, tanto materialmente quanto espiritualmente, a 

natureza humana necessita da convivência com seus semelhantes, esse convívio promove o desenvolvimento. 

São as experiências vividas ao longo da trajetória, sejam elas boas ou ruins, que fazem parte do 

processo de amadurecimento, e o que o faz avançar na caminhada é o reconhecimento dos seus erros e 

limitações e a busca pelo seu aperfeiçoamento, não com o intuito de se sobrepor aos outros, mas sim ser bom 

para si mesmo, quando as questões internas são bem trabalhadas, o convívio em sociedade fica mais fácil, 

pois o respeito as opiniões e as divergências enfrentadas ao longo do caminho, não fazem com que o indivíduo 

jogue as reponsabilidades de seus fracassos em cima dos outros, fazendo com que o relacionamento com o 

próximo seja objeto de atos criminosos, mas sim de boa convivência, só assim é possível viver bem em 

sociedade.  

Engana-se quem acredita que a formação de cidadão se dá apenas na fase jovem, ela se dá início 

ainda na primeira infância, se inicia em casa, no ambiente onde foi gerado desde o seu nascimento, adquirindo 

valores, se conceituando dentro do ambiente que vive, admitindo regras, obedecendo aos superiores e dará 

continuidade na escola, certo que a escola é para ensinar matérias pertinentes ao nível escolar, mas também é 

na escola que se adquire conceitos como a extensão de sua casa, e o comportamento do aluno precisa estar 

de acordo com os princípios e valores adquiridos e que condizem para que se viva em grupo, por tanto faz se 

importante a união entre pais e escola para que haja maior interação entre as partes, assim promovendo na 

vida do aluno uma absorção maior de conteúdos apresentados pelo profissional de educação. 
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Ao serem observados comportamentos que interferem no processo de ensino e aprendizagem, a 

escola precisa estar atenta para que o aluno seja avaliado por bons profissionais, é interessante para a vida do 

aluno o acompanhamento dos pais em reuniões, em grupo ou particular, com o atendimento de psicólogos, 

terapeutas educacionais e assistentes sociais, para que os problemas que iniciados  ainda em casa e acabam 

culminando num transtorno na escola devam ser resolvidos da forma mais respeitosa possível. 

Infelizmente muitos alunos não conseguem se expressar bem em casa, por ter alguma dificuldade, 

emocional ou de distanciamento, e acaba prejudicando no ensino. Segundo a UNESCO, as escolas devem 

estar aptas a transferir valores e ensinamentos que colaborem com a formação de cidadãos responsáveis. 

Essa educação é tão prioritária quanto a tradicional, já que os estudantes de hoje serão os responsáveis pelas 

decisões de amanhã. Para isso é preciso que inicie esse processo dentro de casa. 

Para que esse processo seja iniciado deve se considerar que as fases de desenvolvimento se 

organizam nos grupos: primeira infância (0 a 6 anos), segunda infância (7 a 11 anos), adolescência (12 a 21 

anos), vida adulta (22 a 59 anos) e terceira idade (60 anos em diante) e que os primeiros anos de vida 

representam a fase de maior abertura e absorção para se aprender coisas novas. Estudos comprovam que o 

amor materno por exemplo, pode ter muitos benefícios. Crianças que recebem das mães afetos e apoio 

emocional, são ajudadas no desenvolvimento do hipocampo, importante área cerebral, que cresce duas vezes 

mais rápido do que aquelas que são tratadas com distanciamento. Os primeiros anos de vida representam a 

fase de maior abertura e absorção para se aprender coisas novas. Nessa fase que criam conceitos importantes 

que levam pela vida. E apesar de os fatores genéticos entrarem na equação enquanto tendências intrínsecas, 

as experiências (fatores extrínsecos) também ditam os rumos de melhor ou pior aproveitamento na 

aprendizagem. Sendo assim, tanto os estímulos quanto sua falta irão impactar inclusive na estrutura do 

cérebro a longo prazo. Uma pesquisa realizada pelo Núcleo Ciência pela Infância sobre “O impacto do 

Desenvolvimento na primeira Infância sobre a Aprendizagem”, explica que a construção dos circuitos cerebrais 

é altamente influenciada pelas experiências no início da vida, diretamente mediadas pela qualidade das 

relações socioafetivas, principalmente pelas interações da criança com seus cuidadores. 

Nos primeiros meses e anos de vida são fundamentais para obtenção de habilidade mais complexas, a 

cientista cognitiva, Laura Schulz diz que, as mentes humanas não aprendem apenas com pequenas 

quantidades de dados. As mentes humanas pensam novas ideias. Ela retrata que o investimento nesses 

aprendizes por mães e pais, cuidadores e professores assim como investir em outras formas poderosas e 

elegantes de tecnologia, engenharia e design nos possibilita um futuro mais promissor. 

É preciso que a criança na primeira infância tenha a área mental bem desenvolvida não só para que 

processos físicos como engatinhar, manter-se em pé, andar, correr, pular, se desenvolvam, mas também para 

fazer atividades mais precisas como desenhar e escrever, e que estas sejam bem empenhadas, uma vez que 

o desenvolvimento social se inicia no processo de linguagem. Neste momento é onde a criança é capaz de 
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trocar informações com outras crianças e adultos, possibilitando o aprendizado de normas sociais, cultura, 

tradições, entre outros. Piaget também considera que a base para um bom desenvolvimento é o vínculo afetivo 

com a mãe, o pai, os familiares e demais cuidadores. Para almeida, 1.999, p. 27: 

 

“As relações afetivas se evidenciam, pois, a transmissão do conhecimento implica, 
necessariamente, uma interação entre pessoas. Por tanto, na relação professor-aluno, uma 
relação de pessoa para pessoa, o afeto está presente. ” (Almeida, 1999, p. 27) 

 

Com o mundo moderno e os compromissos assumidos, o ambiente familiar já não tem a presença dos 

pais em tempo integral com as crianças pequenas, o que antes era apenas de responsabilidade da família, 

hoje também é um dos pilares da educação infantil que considera o ser integral em todos os seus aspectos de 

desenvolvimento. E muitas das vezes os cuidadores e os educadores, que ficam na posição dos pais, para 

isso é importante a integração casa/escola. O bebê já sente amor e diversas abordagens da psicologia, 

incluindo a psicanálise, mostram como o amor e o carinho são importantes para que a criança cresça 

saudavelmente, logo nos primeiros meses. O ambiente acolhedor, fornece a criança a oportunidade de crescer 

saudavelmente, desenvolvendo suas habilidades ao máximo, esses sentimentos da criança em relação aos 

pais e adultos mais próximos são imprescindíveis para o desenvolvimento da inteligência emocional. 

“Piaget confere muita responsabilidade aos pais e professores, pois deles depende em 
grande parte a estimulação que faz a estrutura mental da criança desenvolver –se de forma 
rica ou flexível, ou pobre ou rígida. O mesmo acontece com relação ao desenvolvimento da 
emocional idade. ” (Bordenave/Martins Ferreira, 2000, p.62) 

 

Já as crianças criadas em ambientes perturbadores presenciando muitas brigas, violência, abuso 

psicológico e físico, entre outros, são fatores de risco para que as crianças tenham dificuldade em desenvolver 

sua habilidade plenamente. Essas crianças quando já implementada num ambiente de ensino e socializando 

com as demais de seu grupo apresentam problemas emocionais e atrapalham não só a própria educação 

como de todo o ambiente escolar. Não raramente, esses pequenos passam a sofrer de transtornos mentais 

mais tarde na vida e podem ter dificuldades no social, na carreira, nos estudos, entre outros. Uma criança que 

tem dificuldades de se socializar na primeira infância por exemplo, quando não for característico a idade, como 

o egoísmo, característica que vai se desenvolvendo nesse período, mas quando há exceções, são observados 

muita das vezes por profissionais, o contato dos pais com os professores direcionados as necessidades da 

criança, o comportamento podem até alertar precocemente os primeiros sintomas de vários transtornos 

diagnosticados na infância, como é o caso do autismo e do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade 

(TDAH).   
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As dificuldades no aprendizado e do convívio social de uma criança podem ser um convite para a 

reflexão: o que está acontecendo no ambiente social e familiar dessa criança que pode estar atrapalhando seu 

desenvolvimento. Como dito anteriormente, os vínculos afetivos são indispensáveis para um desenvolvimento 

pleno e de qualidade. Ausência dos pais, a presença de algum irmão com quem a criança é sempre 

comparada, situações nas quais ela é inferiorizada, entre outros, são todos fatores que prejudicam.  Assim 

como buscar ajuda quando necessário, junto com os profissionais da educação. Em parceria com a família, a 

instituição de ensino auxilia para que os pequenos aprendam a propagar a filosofia do respeito, do diálogo, da 

compreensão, a entender seu papel na sociedade e enxergar formas de interagir e aprender junto com os 

colegas. 

Os que iniciam cedo esse convívio possui mais facilidade para entender e se colocar no lugar do outro, 

criando um sentimento de empatia. A socialização precisa ser ensinada para que desde pequenas as crianças 

consigam conviver com outros seres humanos em harmonia. Tanto o poder público quanto os profissionais 

ligados a essa faixa etária precisam estar verdadeiramente preparados para trabalhar com ética e 

responsabilidade para desenvolver essa socialização com qualidade. É relevante implementar em sala de aula 

o uso de jogos que promovam a socialização e estimulem o raciocínio, reflexão, argumentação e decisão dos 

estudantes de maneira desafiadora e progressiva. 

Na adolescência conflitos sociais são ainda maiores, e estes influenciam diretamente na vida, 

precisando estes ser os mais cuidados, uma vez que o processo de passar da infância para adolescência é 

considerado o período mais difícil e crucial para a vida social, insurgem questões de todos os tipos, e a escola 

precisa que o acompanhamento desse jovem junto coma  família seja algo ainda mais forte, por muitas vezes 

esses jovens não tiveram oportunidades de ser direcionados e coordenados em suas emoções, tem em seio 

familiar completamente d ‘estruturados e nesta fase muitos já foram apresentados as drogas e meninas já 

encaram a maternidade precocemente. 

Faz se necessárias orientações como palestras, reuniões individualizadas e em grupo com auxílios de 

psicólogos, afim de trabalhar as emoções, não só dos filhos como também dos pais, que muitas das vezes 

enfrentam o despreparo da maternidade e/ou dificuldades econômicas, entre outras, tornando-os ausentes. 

 
O psicólogo escolar é um agente de mudanças dentro da instituição, onde funciona como um 
elemento catalizador de reflexões, um conscientizador dos papéis representados pelos 
vários grupos que compõem a escola. (ANDALÓ, 1984) 
 

Nessa fase a socialização torna se mais complexa para alguns, e os que são tímidos tendem a sofrer 

um isolamento perigoso, as vezes fruto de uma depressão não avaliada pelos pais, e que a escola com um 

olhar mais atencioso consegue identificar. Augusto Cury ressalta essa necessidade: 
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Precisamos formar jovens que façam a diferença no mundo, que proponham mudanças, que 
resgatem seu sentido existencial e o sentido das coisas.  (Ricoeur apud Cury, 1960, p.153)  

 
 

Um jovem que entende seu valor, o sentido da vida, que tem planos, sonhos, alguém para partilhar 

seus medos, angustias dificilmente enfrenta as crises de uma forma mais dolorosa quanto aquele que é 

deixado de lado e não tem prazer pela vida, é comuns jovens assim viver num mundo paralelo ocasionando 

problemas e criando a todo tempo conflitos. 

É comum vermos hoje crianças e jovens se refugiando através do uso indiscriminado da tecnologia, 

obtendo conteúdos nocivos que não acrescentam na sua evolução moral e nem intelectual, expostos ao 

cyberbullying e outros perigos que a rede trás. E cabe aos pais e a escola trabalhar de forma que o uso das 

tecnologias agregue valores na vida do educando. 

O criador da World Wide Web, publicou uma carta aberta para celebrar os 30 anos dela, alertando 

sobre o mau uso, considerando que o excesso de informação pode gerar a desinformação. Sir Tim Berners-

Lee, teme que se a sociedade civil não entender como utilizá-la para trazer benefícios, não teremos o que 

comemorar em 2049. Neste discurso, podemos refletir o uso irracional das ferramentas tecnológicas, que 

muitas das vezes tem substituído a orientação familiar, o afeto, e sendo usado como forma de distração de tal 

forma que seu uso tem gerados danos, psicológicos, comportamental, isolamento social e deixando de lado os 

benefícios que um ambiente acolhedor pode trazer positivamente nos indivíduos, em todas as fases, mas 

principalmente na primeira infância. O uso de novas tecnologias na educação é uma realidade cada vez mais 

palpável, é uma ferramenta educativa e muito capaz de trazer benefícios para a experiência de aprendizado, 

tudo que é atrativo para um educando pode ser transformado em uma ferramenta de apoio.  

É importante criar alertas aos pais para que haja limite do uso por parte de todos dentro de casa e 

também ocorra o acompanhamento e a participação dos pais, para que não se perca a interação, pais e filhos, 

pois o ambiente familiar deve ser sempre favorecido como um fator imprescindível. As palestras com 

profissionais que abordem essas questões e também orientando o aluno a realizar pesquisas e debates a 

respeito, dando a ele oportunidade de se expressar e entender a importância do seu uso só vem a contribuir 

para a formação do educando. 

Essa reflexão de que é preciso tirar proveito da WEB, WhatsApp, YouTube, Facebook e outras 

invenções da rede mundial de computadores deve ser avaliada pelos pais e também pela escola. 

O educando precisa participar de projetos e escolhas que irão contribuir para o seu futuro e 

crescimento como cidadão e o espaço escolar oferece isso. 
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Capítulo 8 

A IMPORTÂNCIA DA ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA DA ESCOLA: CURRÍCULO, PLANEJAMENTO E 
AVALIAÇÃO 

 

THE IMPORTANCE OF PEDAGOGICAL SCHOOL ORGANIZATION: CURRICULUM, PLANNING AND 
EVALUATION 

 

Eleilde de Sousa Oliveira1 
  Almervanda de Souza Campelo2 

Nilteane Conceição da Silva G. M. Mendes3 
Helilma de Andréia Pinheiro4 

Ana Paula Mota Ferreira5  
Luciana Cutrim Dias6 

 

RESUMO 

Desde os primórdios da humanidade, o planejamento tem sido utilizado pelos homens, sem que estes percebessem a 
sua real importância, entretanto com o passar dos anos, houve a necessidade de adequá-lo para os diversos setores. No 
tocante ao planejamento escolar, este era utilizado a princípio, como uma forma de controlar a ação dos professores 
para que não interferissem no regime político da época. Nos dias atuais, o planejamento é uma ferramenta indispensável 
para nortear e organizar o trabalho do professor. Tendo em vista a problemática supracitada, o presente trabalho buscou 
compreender a organização pedagógica da escola no que se refere ao currículo, avaliação e planejamento, procurando 
também compreender os seus conceitos. Trata-se de uma pesquisa qualitativa a qual foi produzida através de uma 
revisão bibliográfica. Os resultados apontam que o planejamento pedagógico precisa estar atrelado a todos os processos 
que permeiam o ensino, uma vez que o planejamento é que vai nortear todas as ações pedagógicas que compõem o 
processo de ensino/aprendizagem.  

 Palavras-chave: Avaliação. Currículo. Planejamento 

 

ABSTRACT 

Since the dawn of humanity, planning has been used by men, without their realizing its real importance, however over the 
years, there has been a need to adapt it to various sectors. Regarding school planning, it was used at first as a way of 
controlling the teachers' action so that they did not interfere with the political regime of the time. Nowadays, planning is an 
indispensable tool to guide and organize the teacher's work. In view of the aforementioned issues, the present work 
sought to understand the pedagogical organization of the school with regard to curriculum, assessment and planning, also 
seeking to understand its concepts. This is a qualitative research which was produced through a literature review. The 
results indicate that the pedagogical planning must be linked to all the processes that permeate the teaching, since the 
planning will guide all the pedagogical actions that compose the teaching / learning process. 

Keywords: Evaluation. Curriculum. Planning 
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1 INTRODUÇÃO  

  

Instaurar um novo método de gestão democrática, o qual conte com a            participação de todos os 

sujeitos envolvidos de forma direta ou indireta com a             prática educativa, causa uma mudança de padrão 

nos sistemas públicos de ensino            e supera o modelo tradicional centralizador. No entanto, a ruptura 

desse modelo            centralizador, só ocorrerá se houver o entendimento holístico da função política e social 

da escola, levando em consideração a sua função principal: a de formar             cidadãos para o domínio de 

saberes e instrumentos políticos e culturais. 

A organização pedagógica da escola está ligada diretamente com a autonomia que a escola tem de 

decidir sobre os processos de ensino/aprendizagem. Portanto, a elaboração, execução, acompanhamento e a 

avaliação do Projeto Político Pedagógico da escola, é essencial para a organização das práticas escolares. 

Nesse sentido, autonomia deve ser entendida como a liberdade que a escola tem para escolher os conteúdos 

e os métodos de ensino, sem a qual fica comprometido o caráter pedagógico de sua intervenção escolar 

(PARO, 2001). Com base nisso, o presente trabalho tem por objetivo compreender os conceitos de currículo, 

avaliação e planejamento, e suas implicações na organização pedagógica da escola.  

 

2 CURRÍCULO 

  

Santos e Moreira (1995), classificam o currículo de duas formas: se este currículo valorizar mais o 

conteúdo que a forma, a palavra está sendo compreendida    como conhecimento escolar, que é então tratado 

didaticamente e pedagogicamente  pela escola, determinando o que seja aprendido e aplicado pelo aluno. Mas 

se o   currículo for compreendido como experiências a serem vividas pelo aluno, o que está sendo considerado 

é a forma, e o currículo passa a ser compreendido como uma experiência de aprendizagem.  

O currículo envolve questões de ordem teórica e prática, que se referem à educação formal e estão 

relacionadas ao processo de ensino/aprendizagem, ao conhecimento escolar e à vivência da escolarização. 

Entretanto, apresenta uma diferença entre o que é vivenciado e o que é planejado em termo de currículo 

(CAVALCANTI, 2011). Desse modo, o currículo precisa abranger as peculiaridades  de cada região, buscando 

sempre adequar-se a realidade da escola, de modo a   cumprir o que foi planejado.  

  

3 PLANEJAMENTO 

  

O planejamento é o instrumento que direciona todo o processo educacional, pois estabelece e 

determina as grandes urgências, indica as prioridades básicas, ordena e determina todos os recursos e meios 
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necessários para a consecução de grandes finalidades, metas e objetivos da educação (MENEGOLLA & 

SANT’ANNA, 2001).  

O planejamento educacional é um ato de intervenção técnica e política  que se efetiva em três níveis 

(Planejamento no âmbito dos Sistemas e Redes de  Ensino, Planejamento no âmbito da Unidade Escolar e 

Planejamento no âmbito do Ensino), tais níveis são distintos ao mesmo tempo, inter-relacionados (CALAZANS, 

1990).  

 

3.1 Planejamento no âmbito dos Sistemas e Redes de Ensino  

  

O planejamento educacional é uma forma singular de intervenção do Estado em educação, visando a 

implantação de uma determinada política educacional do Estado, estabelecida com a finalidade de levar o 

sistema educacional a cumprir funções que lhe são atribuídas enquanto instrumento deste mesmo Estado 

(BAIA HORTA, 1991).  

O Plano Nacional de Educação reflete a política educacional de um povo, num determinado momento 

histórico do país. É o de maior abrangência porque interfere nos planejamentos feitos no nível nacional, 

estadual e municipal (MEC,      2006, p. 31). No regime autoritário muitos educadores criaram uma resistência 

à          elaboração de planos, uma vez que estes eram supervisionados ou elaborados por técnicos que 

determinavam o que professor deveria ensinar.  

Com base nisso, Kuenzer (2003), enfatiza que “num regime político de contenção, o planejamento 

passa a ser bandeira altamente eficaz para o controle e ordenamento de todo o sistema educativo”. 

  

3.2 Planejamento no âmbito da Unidade Escolar  

  

O Projeto Político Pedagógico (PPP), é o planejamento geral que envolve  o processo de reflexão, de 

decisões sobre a organização, o funcionamento e a   proposta pedagógica da instituição. É um processo de 

organização e coordenação da ação dos professores. Ele articula a atividade escolar e o contexto social da 

escola. É o planejamento que define os fins do trabalho pedagógico (MEC, 2006,  p.42). 

Alguns gestores e professores podem achar que o PPP é apenas um  instrumento burocrático sem 

muita relevância, no entanto ele é um instrumento democrático que define a identidade da escola e a direciona 

em relação à qualidade  do ensino oferecido.  
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3.3 Planejamento no âmbito do Ensino  

O trabalho docente deve ser uma atividade intencional, planejada conscientemente visando a atingir 

objetivos de aprendizagem. Por isso precisa ser  estruturado e ordenado (LIBÂNEO, 1994). Deste modo, o 

planejamento de ensino é um elo entre a escola e o contexto social. Sendo assim, deve levar em consideração 

a relação entre o planejamento de ensino e o planejamento global da escola, enfatizado em seu PPP.  

Apesar do planejamento da ação educativa ser de suma importância para  o bom andamento do 

processo de ensino/aprendizagem, alguns professores ainda  insistem em não planejarem a sua prática 

educativa, improvisando suas atividades  em sala de aula. Essa falta de planejamento tem como consequência 

o fato de não alcançarem os objetivos em relação à formação de um cidadão crítico e consciente. Tal 

consequência, serve como parâmetro de avaliação do trabalho do próprio  professor.  

  

4 AVALIAÇÃO  

  

A avaliação pode ser caracterizada como uma forma de ajuizamento da   qualidade do objeto avaliado, 

fator que implica uma tomada de posição a respeitodo mesmo, para aceitá-lo ou para transformá-lo. A 

avaliação é um julgamento de valor sobre manifestações relevantes da realidade, tendo em vista uma tomada 

de   decisão (LUCKESI, 2002).   

Diversos indicadores são utilizados para avaliação do ensino em nível nacional, dentre eles estão o 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB), a Prova Brasil e o Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB). Existem três níveis integrados de avaliação da qualidade de ensino: avaliação em 

larga escala em redes de ensino (realizadas no país, estados ou municípios); avaliação institucional da escola 

(feita em cada escola pelo seu coletivo) e a avaliação da aprendizagem em sala de aula, sob responsabilidade 

do professor (FREITAS, 2009).   

A avaliação nos sistemas de ensino possui três propósitos: fornecer resultados para a gestão da 

educação; subsidiar a melhoria dos projetos pedagógicos das escolas e propiciar informações para a melhoria 

da própria  avaliação, o que a caracteriza como meta-avaliação (DEPRESBITERIS, 2001). A avaliação possui 

também um aspecto interno e outro externo: 

[...] no âmbito interno, possibilita a avaliação como instrumento de ação formativa, levando 
instituições e os professores a refletirem a respeito de suas práticas e de seus objetivos e, 
assim, a melhorar sua ação docente e sua identidade profissional. Por outro, em âmbito 
externo, oferece informações para que tanto os pais quanto a sociedade, especialmente os 
sistemas de ensino, possam efetivar um relacionamento produtivo com a instituição escolar 
(PENIN, 2009, p. 23-24).  
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A avaliação deve ser compreendida como instrumento atrelado à regulação, monitoramento e 

acompanhamento do trabalho pedagógico cujo objetivo é a garantia da aprendizagem.     

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

O ambiente da sala de aula exige do professor reflexão e planejamento  de suas ações. Quando esse 

planejamento não é feito, há um comprometimento no  processo de ensino/aprendizagem, além de um reflexo 

negativo na avaliação do  trabalho deste profissional.  

O planejamento pedagógico é de suma importância para se alcançar um  ensino de qualidade. Desse 

modo, o planejamento, o currículo e a avaliação devem estar interligados de maneira que um seja 

complemento e ao mesmo tempo  extensão um do outro.   

A educação é responsável pela transformação social do sujeito e da sociedade, portanto não pode 

existir educação significativa sem que haja um  planejamento da mesma. É necessário que a escola construa 

um currículo capaz de  abranger novas metodologias, visando promover o desenvolvimento da autonomia        

dos estudantes para que estes aprendam na escola e também fora dela, criando assim, um processo dinâmico 

de aprendizagem.  
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Capítulo 9 

A INCLUSÃO DIGITAL E A EJA: EDUCAÇÃO ABERTA ÀS DIFERENÇAS 
 

Maria Dorothea Chagas Correa1 

 
 

RESUMO 

Este trabalho  salienta a importância e o desenvolvimento do letramento digital em um grupo da EJA, em 

Campinas, na Escola  “Aletheia”. Os Jovens e Adultos que voltam a estudar têm como característica comum o 

mundo do trabalho. O trabalho e todas as discussões que surgem são a realidade deles e devem ser um dos 

eixos condutores do ensino e da aprendizagem. O significado de inclusão está muito além de se restringir a 

apenas um aspecto social. Neste sentido, o olhar que se dirige à experiência do grupo da EJA, unindo as 

alfabetizações (letramento e digital), oferece reflexões importantes no sentido de disseminar a desigualdade 

educacional que o país enfrenta. Para Moran(1998) flexibilidade mental, a adaptação a ritmos diferentes. 

Pensando no recurso da informática como um instrumento a acrescentar na formação desses alunos, o 

computador pode contribuir não apenas para a inclusão digital mas também, no que se refere a uma classe de 

alfabetização de adultos, como recurso para apropriação de algo novo, uma motivação à aprendizagem.  

 
Palavras-Chave: Letramento Digital; EJA; Inclusão 
 
 
Abstract: 

This work stresses the importance and the development of digital literacy in a group of adult and youth 
education in Campinas, at school "Aletheia". Young people and adults returning to school have common 
characteristic of the world of work. The work and all the discussions that arise are their reality and should be a 
conductive axles on teaching and learning. The meaning of inclusion is far beyond to restrict only a social 
aspect.  In this sense, the look is headed back to the experience of the Group of the EJA, uniting the 
alfabetizações (digital literacy), offers important reflections in order to disseminate the educational inequality 
that the country faces. For Moran (1998), the use of technologies, mainly communication, collaborates with the 
educational processes, increasing linguistic, geographical connections and develops cooperative learning, 
interpersonal, group research; develop intuition, mental flexibility, adaptation to different rhythms. Thinking on 
the resource of information technology as a tool to add in the formation of these students, the computer can 
contribute not only to the digital inclusion but also, with regard to an adult literacy class, as a resource for 
appropriation of something new, a motivation to learning. 

Keywords: Digital Literacy; EJA; Inclusion 
 

1. Introdução 

O objetivo deste trabalho, é salientar a importância e o desenvolvimento do letramento digital em um 

grupo da EJA, na cidade de Campinas/SP, dentro da Escola de Educação e Pesquisa “Aletheia”. Muitas 
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pessoas não conseguem acessar ou permanecer na educação formal, embora a Constituição Federal a 

declare como direito de todos e dever do Estado. Bárbara (2008) afirma que: 

 

O direito à educação formal tem sido negado a aproximadamente sessenta milhões de 
jovens e adultos que, ou são analfabetos em termos absolutos, ou  são analfabetos 
funcionais – sabem ler e escrever, mas não conseguem compreender o que leem. Esses 
fatores nos infligem um enorme desafio. 

 

É muito  importante a educação na vida do ser humano para que possa manter-se incluído na 

sociedade como um ser participativo. Ler e escrever é uma das principais ferramentas para manter o contato 

com o próximo.  Através da alfabetização, em seus diferentes níveis  cada um é capaz de desenvolver-se de 

um modo diferenciado, até chegar na alfabetização plena: ler, escrever e compreender.  

Os Jovens e Adultos que voltam a estudar têm uma característica em comum: o mundo do trabalho. 

Alguns querem uma ocupação melhor remunerada, outros desejam simplesmente assinar o nome em um 

benefício, ler a Bíblia, o número do ônibus, entender a conta do supermercado, contar dinheiro, fazer troco ou 

uma colocação no mercado. O trabalho e todas as discussões que surgem a partir dele são realidades para 

esses alunos e devem ser um dos eixos condutores do ensino e da aprendizagem.  

Mantoan (2001), afirma que 

 

Quando buscamos transformar o meio escolar em  ambientes acolhedores estamos aludindo 
a situações em que respeitamos os caminhos das descobertas e, portanto, as respostas que 
o aluno é capaz de dar para resolver uma situação-problema ou para realizar uma tarefa. 

 

As lições do educador Paulo Freire formam as bases da maioria dos programas de educação de 

jovens e adultos no país: o respeito à experiência e à identidade cultural dos estudantes e aos saberes 

construídos por eles. 

É fundamental refletir sobre o público da EJA, suas características e especificidades. A EJA refere-se 

não apenas a uma questão etária mas, sobretudo, de especificidade cultural ou seja, embora se defina um 

recorte cronológico, os jovens e adultos aos quais se dirigem as ações educativas deste campo educacional 

não são quaisquer jovens e adultos, mas uma determinada parcela da população desescolarizada. São 

sujeitos sociais e culturais, marginalizados nas esferas socioeconômicas e educacionais, privados do acesso à 

cultura letrada e aos bens culturais e sociais. 

As escolas existem para formar todas as gerações e não apenas alguns de seus membros, os mais 

privilegiados social, cultural e intelectualmente. Pensando os vários papéis sociais que estamos inseridos, 

relacionamos a EJA por meio da reflexão sobre a inclusão, uma vez que os sujeitos que fazem parte dessa 

modalidade são sujeitos que pertencem a grupos sociais que se caracterizam pela não participação e/ou pelo 
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sentimento de não pertencimento ao mundo letrado. O significado de inclusão está muito além de se restringir 

a apenas um aspecto social. 

 

2. A Inclusão Digital 

 

Inclusão Digital é a denominação dada, genericamente, aos esforços desenvolvidos por governos, 

organizações do terceiro setor e empresas privadas no sentido de possibilitar que determinadas pessoas 

possam obter conhecimentos necessários para utilizar, com um mínimo de proficiência, os recursos de 

tecnologia de informação e de comunicação existentes, assim como dispor de acesso físico e regular a esses 

recursos (projetosampa.org, 2004).  

Os dados sobre a inclusão digital no Brasil também revelam um grande número de “analfabetos 

digitais”. Frischtak (2006) informa que, “apesar dos avanços recentes, o Brasil permanece numa posição 

incômoda no âmbito da inclusão digital. O grau de disseminação das chamadas tecnologias de informação e 

comunicação (TICs) é relativamente baixo” .  

A pesquisadora Neide de Aquino Noffs, da Faculdade de Educação da PUC-SP, diz que a inclusão 

digital nas escolas da rede pública ainda não é uma realidade. "O laboratório de informática existe, mas não é 

usado com frequência. Não é uma atividade rotineira para os alunos; não é como a biblioteca, que fica aberta o 

tempo todo", afirma Noffs. Segundo ela, para se falar em inclusão digital na educação, não basta instalar 

computadores em escolas públicas. É preciso capacitar o professor para que ele transforme a sua aula 

utilizando a ferramenta digital. Além disso, é preciso manter o laboratório de informática permanentemente 

aberto, com um profissional que o assuma e fique responsável pela alfabetização digital. "Primeiro, é preciso 

quebrar a barreira do acesso. Depois, é preciso manter esse acesso", (CUNHA, 2003).  

Para tornar a inclusão digital algo real e com uma abrangência cada vez maior deve haver empenho 

no processo de construção desta cultura de informatização. Tornar possível o trabalho colaborativo entre 

professores e alunos para construção do conhecimento, aproveitando ao máximo esta ferramenta e a 

interconectividade proporcionada pela mesma.  

Seguindo a reflexão de Castells, Kenski (2008) também salienta que “nem todos, no entanto, 

conseguem participar deste novo momento. Ao contrário, são poucos os privilegiados que, em todo o mundo, 

convivem nessa sociedade em rede”.  Ela explica que o problema é político e econômico e gera a 

fragmentação social de forma contundente.  Neste sentido, o olhar que se dirige à experiência do grupo da 

EJA, unindo as alfabetizações (letramento e digital), oferece reflexões importantes no sentido de disseminar a 

desigualdade educacional que o país enfrenta.  

Para Chaves (2007), aprender não é simplesmente assimilar e absorver, nem mesmo reunir e coletar 

informações. Para ele, “Aprender é tornar-se capaz de fazer aquilo que antes não conseguíamos fazer.” 
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(CHAVES 2008) A escola não deve ter apenas o papel de transmitir conhecimentos. Deve permitir que os 

alunos tenham chances de participar de novas e diferentes aprendizagens. 

 
As práticas pedagógicas buscam hoje, mais do que nunca, a transferência do foco de 
aprendizagem do docente para o aprendiz e dos conteúdos para os processos de 
aprendizado, enfatizando o aprendizado significativo e a formação totalizante do indivíduo: 
conhecimentos, habilidades e valores. (MASETTO 1998). 
 

A educação de qualidade privilegia o aprender a aprender e a capacidade de intervenção alternativa, 

baseada numa cultura educacional que prioriza a atitude de  [...] ligação ostensiva entre teoria e prática, 

capacidade de questionamento crítico, participação evidente em atividades que fomentem a cidadania com 

base na construção de conhecimento; prática crítica da ciência (DEMO 1994).  

Buscando um novo significado, a escola estimula educadores e alunos a pensarem e executarem 

projetos de transformação.  Como diz Lévy (1998), a construção do conhecimento passa a ser igualmente 

atribuída aos grupos que interagem no espaço do saber. Ninguém tem a posse do saber, as pessoas sempre 

sabem algo, o que as tornam importantes quando juntas, de forma a fazer uma inteligência coletiva. "É uma 

inteligência distribuída por toda parte, incessantemente valorizada, coordenada em tempo real, que resulta em 

uma mobilização efetiva das competências." (1998). O grande desafio para a aquisição de diferentes formas 

de aprender é transformar o aluno em um ser reflexivo, conectado, compartilhado com o processo ensino-

aprendizagem.  

Na sociedade informatizada, ao se apropriar da tecnologia da informática no seu fazer pedagógico, o 

professor passa a ser um pesquisador em serviço onde, através da pesquisa e da prática, aprende e ensina a 

partir do que aprende, passando a assumir o papel de um orientador/mediador (MORAN 2000). E despertar a 

consciência do professor como profissional da informação pode ser o caminho para a busca de respostas na 

forma de ações integradas à inovação: formas de ensinar e, também, formas de aprender, porque o uso das 

tecnologias auxilia na mudança das aulas, tornando-as mais atrativas, participativas além de transformar a 

metodologia.  

Para Moran, a utilização das tecnologias, principalmente da comunicação, colabora com os processos 

educativos, de várias maneiras. Segundo o autor, o aluno aumenta as conexões linguísticas, geográficas e 

interpessoais, desenvolve o aprendizado cooperativo, a pesquisa em grupo, a troca de resultados; desenvolve 

a intuição, a flexibilidade mental, a adaptação a ritmos diferentes. Ainda, que é possível desenvolver formas 

novas de comunicação (1998 ). Diante disso, há uma mudança no papel da escola, do professor e dos 

estudantes. 

A aquisição da informação, dos dados dependerá cada vez menos do professor. Hoje as 
tecnologias podem trazer dados, imagens, resumos de forma rápida e atraente. O papel do 
professor – o papel principal – é ajudar o aluno a interpretar esses dados, relacioná-los, a 
contextualizá-los. O professor é um facilitador, que procura ajudar cada um a conseguir 
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avançar no processo  de aprender. (...) O aluno não é unicamente nosso cliente que 
escolhe o que quer. É um cidadão em desenvolvimento (MORAN 1998). 

 

O ensino e a aprendizagem passaram a ter, novos desafios, possibilidades e novas incertezas com a 

chegada da tecnologia. E como diz Soffner, “Tecnologia é tudo aquilo que o ser humano inventa para tornar a 

sua vida mais fácil ou, então, mais agradável”. Continuando a reflexão: 

 

...a tecnologia moderna é fruto da realização do sonho de indivíduos que incluíram em seu 
projeto de vida a tarefa de construir ferramentas que tornassem mais fácil a concretização de 
atos cotidianos. São engenheiros, matemáticos, cientistas e ativistas que pensaram a 
tecnologia como meio de potencialização individual e coletiva. (2005). 

 

O mundo atual foi envolvido pela revolução do conhecimento e o impacto das transformações 

tecnológicas pode ser visto na educação, no entretenimento e no trabalho. Novas tendências, novas 

tecnologias e novas culturas surgem fazendo com que haja mudanças nas relações interpessoais e 

profissionais. Surge então, uma nova sociedade, a sociedade da informação, que inclui cada vez mais as 

pessoas. 

Somos frutos de um momento histórico que vê o mundo de elementos concretos de forma diferente, 

vivemos o desabrochar de uma nova forma de gerir o conhecimento, de uma nova subjetividade. Novas 

linguagens surgem com o uso das novas tecnologias, como a informática e a internet por exemplo; e a soma 

destas novas linguagens faz surgir uma nova cultura que influencia a sociedade.  

Inclusão digital significa a democratização do acesso às tecnologias e como consequência, a 

possibilidade de usufruir desse suporte para melhorar as condições de vida, inserindo todos nesta nova 

sociedade onde o computador é ferramenta essencial, não só por ter mudado a vida das pessoas, mas por ter 

alterado a organização e a comunicação da sociedade, estabelecendo relações entre si e com o 

conhecimento. 

Almeida (2000), estudioso do assunto, refere-se ao computador como “uma máquina que possibilita 

testar idéias ou hipóteses, que levam à criação de um mundo abstrato e simbólico, ao mesmo tempo em que 

permite introduzir diferentes formas de atuação e interação entre as pessoas.”  

Os novos comportamentos e as novas formas de comunicação, oriundas do desenvolvimento da 

tecnologia, refletem na escola e as práticas pedagógicas que usam as novas mídias e tecnologias como 

ferramentas de aprendizagem oferecem novas perspectivas aos alunos que, vivem em seu cotidiano, de uma 

forma ou de outra, essa realidade de acesso às novas mídias e tecnologias.  
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3. A Escola Aletheia 

 

O relato, em questão, é sobre um grupo da EJA que frequenta a Escola de Educação e Pesquisa 

“Aletheia”, situada em Campinas/SP. O nome Aletheia significa, em grego, buscando a verdade. Como diz 

Marilena Chauí, em grego, a verdade se diz aletheia, significando não oculto, não escondido, não dissimulado. 

A verdade nasce da decisão e da deliberação de encontrá-la, da consciência da ignorância, do espanto, da 

admiração e do desejo de saber. 

Uma das principais características desta escola é buscar articular as dimensões pessoal, social e 

ambiental, construindo um currículo que parte da vida e a ela se volta. Sua proposta pedagógica, com base 

Vygotskyana, é ver o aluno em seu aspecto  integral.  A ação, a interação e a troca movem o processo de 

aprendizagem. E é nesse contexto que a filosofia desta escola baseia-se nos pilares: aprender a aprender, 

aprender a fazer e aprender a conviver, pois acredita ser a educação fundamental para o desenvolvimento do 

ser humano. Capacita o aluno a pensar por si através de atividades e conteúdos variados, que favorecem o 

desenvolvimento das competências de cada um.  Assim, para ela, educar significa conjugar um ensino forte 

com uma visão ética, moral e social do ser humano.                       

Em seus vinte e quatro anos de existência, com vistas a aprofundar e orientar de forma mais 

sistematizada a atuação da escola cidadã, são desenvolvidos projetos pedagógicos e pesquisas abertas ao 

relacionamento humano onde o conhecimento é construído na interação educando/educador, proporcionando 

vivência de valores socioculturais e éticos através de atividades contínuas e inter-relacionadas. Esta postura 

permite uma visão globalizadora do conhecimento: ação/reflexão/ação valorizando muito além da capacidade 

de ler e interferir na realidade.   

 Moran (1998) afirma que  

 
O fantástico desenvolvimento de tecnologias pessoais, móveis, mais baratas e cada vez 
mais interativas está propiciando mudanças significativas nas formas de trabalho, de lazer, 
de comunicação com pessoas próximas e distantes. Modificam-se as concepções de espaço 
e de tempo, do que é real e virtual, do que é tradicional e inovador. 

 
 
 

A tecnologia se faz presente e necessária na vida de todas as pessoas e por toda parte ela se 

encontra: assistindo televisão, falando ao telefone, acessando à Internet, fazendo o imposto de renda e muitos 

outros. O domínio das tecnologias de computação e comunicação acaba se tornando fator essencial para a 

inclusão e participação de forma ativa na sociedade atual. 

Pensando no recurso da informática como um instrumento a acrescentar na formação dos alunos, o 

computador pode contribuir não apenas para a inclusão digital  mas também, no que se refere a uma classe de 

alfabetização de adultos, como recurso para apropriação de algo novo, uma motivação à aprendizagem, e que 
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segundo Mortari (2001) representa “uma oportunidade de investigar diferentes aspectos do processo de 

aprendizagem na educação de adultos... a motivação encoraja e traz o desejo de explorar e de conhecer algo 

novo, mesmo que não seja fácil assumir a responsabilidade de enfrentar e de superar as dificuldades”. 

A Escola Aletheia oportunizou a esse grupo um processo educativo que os “alfabetizasse” nas duas 

linguagens (a escrita e digital), diminuindo o abismo que os separa desses “dois mundos” existentes na 

sociedade atual.  

A intenção foi colocar os alunos em contato com os recursos tecnológicos, para quebrarem o “tabu” da 

informática, mostrando-lhes que eram capazes de utilizar o computador. Os primeiros contatos serviram para o 

reconhecimento da máquina, conhecimentos básicos, mas importantes para os alunos da EJA, até mesmo 

para que se sentissem confiantes diante do novo aprendizado. 

Posteriormente, foram utilizados jogos educativos, módulos (aulas virtuais), com o intuito não só de 

trabalharem os conteúdos dados em sala de aula, mas também como forma de manusearem o mouse e 

teclado, em sintonia com a tela do computador. 

 

4. Portal Relacional Mundo do Saber 

 

 A escola precisa de educadores e alunos que pensem e executem projetos ousados, de 

transformação. De acordo com os PCNs²2(BRASIL, 2000), “ao manter uma postura tradicional e distanciada 

das mudanças sociais, a escola como instituição pública acabará também por se marginalizar”. 

 A sala de aula deve ser um espaço aberto tanto às sugestões e críticas quanto à construção e busca 

pelo novo, pois todos sempre têm a possibilidade de aprender, basta encontrar a maneira de tornar esta 

aprendizagem significativa. A ideia central é introduzir o computador como uma ferramenta a mais no trabalho 

pedagógico do professor. 

Partindo desta premissa, o Portal Relacional Mundo do Saber, nascido em 2001, no Larcom/Unicamp, 

com o olhar voltado para todos os alunos do Ensino Infantil, Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II, EJA 

e, também, para todos os níveis socioeconômicos não é, apenas, uma solução de educação mediada por 

computador, mas, uma ferramenta pedagógica que utiliza uma metodologia própria que estimula, reforça e 

avalia os conteúdos apresentados em sala de aula e, que sugere mudanças no processo de ensino e 

aprendizagem através de reflexões sobre os temas estudados e a realização de atividades agradáveis, 

multidisciplinares, desafiadoras e lúdicas. 

                                                           
2 Parâmetros Curriculares Nacionais são referências para o Ensino Fundamental e Médio de todo o país com o objetivo de garantir a 
todas as crianças e jovens brasileiros, mesmo em locais com condições socioeconômicas desfavoráveis, o direito de usufruir do 
conjunto de conhecimentos reconhecidos como necessários para o exercício da cidadania. 
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O Mundo do Saber é um portal relacional, que visa trazer soluções educacionais avançadas. Gera 

metodologias de construção de módulos educacionais (aulas virtuais) e jogos educacionais, voltados para o 

suporte ao ensino e à aprendizagem apoiados por computador para escolas da rede pública municipal e 

particular e propicia, também, o estudo e implantação do sistema para gerenciamento e distribuição dos 

conteúdos via Internet. Um de seus objetivos é fazer com que os alunos utilizem o computador de forma 

divertida e aprendam ao mesmo tempo, juntando o lúdico à aprendizagem. 

Seus principais objetivos são: 

  

• Ser instrumento de avaliação para o professor fora da sala de aula.  

• Proporcionar contribuições educacionais para os alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental I, Ensino 

Fundamental II e EJA (Educação de Jovens e Adultos).  

• Auxiliar a metodologia utilizada pelo professor em sala de aula;  

• Mensurar ganhos de produtividade no aprendizado dos alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental I, Ensino 

Fundamental II e EJA (Educação de Jovens e Adultos).  

 

Atualmente, quase dois mil e quinhentos módulos já foram desenvolvidos para o Ensino Infantil, 

Fundamental I e II e para a EJA; todos criados  por professores atuantes em suas salas de aula.                                        

Por conta de convênios firmados com as prefeituras, o Mundo do Saber conta hoje, com a participação 

dos professores de várias cidades do interior de São Paulo: São José do Rio Preto, Penápolis, Guará, Casa 

Branca, Santos, Salto, Pedreira, Tapiratiba, Santa Cruz das Palmeiras, Coroados.  

O Portal Relacional Mundo do Saber preocupa-se em dar significado ao ensino e ao aprendizado, 

possibilitando maior interação entre alunos e professores em um ambiente de aprendizagem agradável. Auxilia 

na formação de novos profissionais que queiram quebrar paradigmas, e assim, possam contribuir para o 

processo de construção do caráter, da consciência e da cidadania, passando pela produção do conhecimento, 

fazendo com que o aluno compreenda o mundo em que vive, para usufruir dele, mas, sobretudo, que esteja 

preparado para transformá-lo. 

  

 5. A EJA 

 

Em Campinas, dentro da Escola de Educação e Pesquisa “Aletheia”, existe um grupo da EJA que 

frequenta o laboratório de informática, duas vezes por mês, durante duas horas cada vez, que busca uma 

oportunidade de ascensão social ou mesmo uma satisfação pessoal em elevar o nível de conhecimento. A 

escola escolhida é uma instituição particular, que atende alunos do Ensino Infantil e Ensino Fundamental I e 
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tem como característica articular as dimensões pessoal, social e ambiental, pois acredita que deve sempre 

estar sintonizada com a vida comunitária e com seus movimentos sociais, estabelecendo com eles um diálogo. 

Nesse sentido, torna-se lugar de convívio e legitimação de diversos saberes e fazeres. 

O grupo da EJA que frequenta a escola é adulto, são pessoas com considerável experiência de vida, 

nas quais se inclui relacionamentos, filhos, genros, noras, netos, trajetória de trabalho, ganhos e perdas. Ao 

contrário das classes mais abastadas, mantêm seus sonhos dentro dos limites que lhe são próprios, portanto o 

uso de computadores ou de outras tecnologias é feito de  forma precária e informal. Como o grupo já vem com 

uma experiência de vida, a educadora responsável por ele, leva em conta essa bagagem ao separar e 

preparar os conteúdos, devido à peculiaridade de cada um, buscando também ferramentas pedagógicas que 

promovam um desenvolvimento pessoal, uma abertura para novas descobertas.  

As novas tecnologias que avançam aceleradamente dentro do contexto educacional, a cada dia se 

revestem de uma função quase indispensável como ferramentas pedagógicas de acesso à informação, 

interação social e profissional. Aos alunos da EJA deve ser oportunizado o contato com as mídias, de forma 

direcionada, numa relação de ensino aprendizagem na busca de ampliar suas relações sociais e profissionais.  

De acordo com Gadotti, a escola:  

 

“se faz presente na cidade, criando novos conhecimentos e relações  sociais e  humanas, 
sem abrir mão do conhecimento historicamente produzido pela humanidade de forma 
científica e transformadora” (1993). 

 

Desta forma, boas ideias nascerão e não se perderão.  

 Moraes afirma que:  

“...para educar na Era da Informação ou na Sociedade do conhecimento é necessário  
aprofundar as questões de didática, dos métodos de ensino, dos conteúdos curriculares, 
para poder encontrar caminhos mais adequados e congruentes com o momento histórico 
atual.”(1997). 

  

 
Não é da escola o papel de transmitir apenas conhecimentos. Ela deve ser transmissora de novas 

tecnologias que permitam aos alunos oportunidades de participarem de novas e diferentes aprendizagens. Se 

por um lado acontecem rápidas mudanças tecnológicas, por outro existe  um número considerável de pessoas 

que não possuem acesso a essa tecnologia e que, sequer, conseguiram, ainda, partilhar dos códigos escritos 

(os não alfabetizados e os analfabetos funcionais).   

O trabalho desenvolvido pela educadora deste grupo parte da vivência de cada um, como: assinar o 

próprio nome em um benefício, importância dos alimentos, leitura da Bíblia, alfabeto móvel. Quando a 

educadora propôs as idas ao laboratório de informática, foi uma decepção para os estudantes; medos e 
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inseguranças surgiram. Afirmavam que nada sabiam sobre computadores e que já estavam “velhos” para 

aprender. A resistência foi grande. 

Porém, após algum tempo, constata-se que querem aproveitar ao máximo cada minuto, unindo o 

processo de aprendizagem ao prazer de um “passeio” (é desta forma que chamam a ida ao laboratório de 

informática). O laboratório de informática passa a ser, então, a extensão da sala de aula e o computador 

estimula os alunos e a professora a acreditarem na criação de novas linguagens de interação.  E desta forma, 

nasce um desafio entre o aprender e o ensinar.  

Inovar no ambiente escolar se faz necessário e esta inovação pode acontecer através de discussões 

sobre o uso de tecnologias, metodologias educacionais que promovam a busca pelo ensino e aprendizado 

inovador, cuidando para que haja a mediação e a troca constante entre o professor e os alunos.  

Antes dos alunos da EJA irem ao laboratório de informática, há o cuidado na escolha prévia dos 

módulos - conjunto de atividades interativas, lúdicas, dinâmicas, que ajudam a rever e refletir sobre a matéria 

dada ou, ainda, avaliam o conteúdo de uma disciplina, de forma que haja muita similaridade entre o que se 

trabalhou em sala de aula com a atividade virtual desenvolvida. São utilizados módulos abordando temas como 

alimentos, trânsito, dias da semana, dinheiro, alfabetização, leitura, escrita, soma entre outros, com utilização 

de animações, atividades dinâmicas e divertidas que colaboram para a aprendizagem. Uma tarefa que antes 

levava muito tempo para ser realizada, agora é feita rapidamente. 

 

Através da educação podemos ajudar a desenvolver o potencial que cada aluno tem, dentro 
das suas possibilidades e limitações. Para isso, precisamos praticar a pedagogia da 
compreensão contra a pedagogia da intolerância, da rigidez, a do pensamento único, da 
desvalorização dos menos inteligentes, dos fracos, problemáticos ou “perdedores”. Praticar a 
pedagogia da inclusão.(MORAN, 1997) 

 
 

Diferentes formas de ensino acontecem devido ao desenvolvimento tecnológico, e a tecnologia 

educacional é importante  para integrar o aluno com a sociedade da informação e a educação, e o uso do 

computador, abre possibilidades para todos através da informática.  

Os alunos participam com entusiasmo das aulas no laboratório de informática, fixam melhor os 

conteúdos e passam a lidar com os computadores com mais habilidade. A inclusão digital tem sido um dos 

pontos relevantes nas conquistas deles.      

Conforme Moran (2000), “todos estamos experimentando que a sociedade está mudando nas suas 

formas de organizar-se, de produzir bens, comercializá-los, de divertir-se, de ensinar e de aprender”.

 Incorporar o uso da tecnologia como instrumento pedagógico e as diferentes e várias estratégias 

trazidas pelos ambientes digitais é tarefa que acontece com a evolução teórica e, também, com o 
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amadurecimento de várias experiências concretas acontecidas neste novo modelo. “A educação é o caminho 

fundamental para transformar a sociedade”. (FREIRE, 1997). 

 

                       Fig. 1:  Exemplo de atividade virtual     

 

                      Fig. 2: Reconhecer e contar cédulas 

 

 

Fig. 3: Alfabetização através de receitas 
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Fig.4: Alfabetização com os produtos do supermercado 

 

 

Fig. 5: Juntar as sílabas para formar nomes. 

 

 

Fig. 6: Procurar nomes de substantivos conhecidos. 
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6. Conclusão 

Ensinar com as novas mídias é uma revolução, mas os paradigmas convencionais do ensino, que 

mantêm distantes professores e alunos têm que ser mudados. A Internet é um novo meio de comunicação, 

ainda incipiente, mas que pode ajudar a rever, a ampliar e a modificar muitas formas atuais de ensinar e de 

aprender. Paulo Freire (1994) diz: “sem a curiosidade que me move, que me inquieta, que me insere na busca, 

não aprendo e nem ensino”.  

Pode-se ensinar e aprender com programas que incluam o melhor da educação presencial com as 

novas formas de comunicação virtual. E a inclusão digital tem sido um dos pontos relevantes nas conquistas 

deste grupo da EJA e percebe-se que as atividades do Mundo do Saber contribuem para um salto qualitativo 

no conhecimento. Pode-se exemplificar com uma aluna que, ao ser perguntada se precisava de ajuda, afirmou 

que não pois, agora, já sabe ler. A “aula-passeio” incentiva os alunos a se arrumarem e, felizes, irem ao 

laboratório o que contribui para diminuir a depressão e resgatar a auto-estima. Uma das coisas mais 

importantes da EJA, além da aquisição da leitura e da escrita é a descoberta de um outro mundo, que contribui 

para restaurar sonhos. Como diz Moran (2000), os avanços das novas tecnologias vêm afetando vários 

aspectos da vida cotidiana e escolar. Nesse sentido, a escola, como parte importante da sociedade e do 

mundo, não poderia ignorar esse processo.  

A educação e a tecnologia tornaram-se parceiras e através delas acontece a inclusão no mundo 

digital. Valente (1993) diz: as possibilidades de uso do computador como ferramenta educacional estão 

crescendo e os limites dessa expansão são desconhecidos. 

Após algumas etapas de avaliação, ficou constatado que os alunos deste grupo da EJA, participam 

com mais entusiasmo das aulas no laboratório de informática, fixam melhor os conteúdos e passam a lidar com 

os computadores com mais habilidade.  O uso do computador como ferramenta propõe um novo paradigma e 

demanda, portanto, a construção de novos conceitos e práticas pedagógicas.  

E o papel do professor passa a ser redefinido, porque não se limita ao processo de ensinar, mas de 

“fazer aprender”, como fala Perrenoud, por meio da criação e da gestão de situações de aprendizagem. O 

professor torna-se um mediador, um incentivador, um facilitador da aprendizagem individual e também do 

grupo; passa a organizar com os alunos a pedagogia construtivista. Suas aulas presenciais são repensadas, 

transformando-as em aulas lúdicas, interativas, virtuais.  Para Moran (2000), a utilização das tecnologias, 

colabora com os processos educativos de várias maneiras. Segundo o autor, o aluno aumenta as conexões 

linguísticas, geográficas e interpessoais, desenvolve o aprendizado cooperativo, a pesquisa em grupo, a troca 

de resultados; desenvolve a intuição, a flexibilidade mental e a adaptação a ritmos diferentes.  

Papert (2007), diz que a aprendizagem é um ato natural, como comer, por exemplo, ou conversar face 

a face. E o professor como mediador faz emergir, através da relação entre teoria e prática, o entendimento de 
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que os problemas existentes não são resolvidos apenas por técnicas. A aprendizagem significativa acontece 

quando há trocas e os alunos podem, também, participar do processo. Ainda de acordo com este autor, 

quando o conhecimento é distribuído pelos minúsculos pedaços, não se pode fazer mais do que memorizá-lo 

na aula e escrevê-lo em um teste. Quando ele está integrado em um contexto de uso, pode-se ativá-lo e 

corrigir falhas menores. O uso do computador como ferramenta pedagógica propõe um novo paradigma e 

demanda, portanto, a construção de novos conceitos e práticas. Sem que se entre na velha discussão entre 

teoria e prática, mas acreditando-se que a teoria na prática não é outra, o Mundo do Saber tem por objetivo 

proporcionar subsídios que favoreçam a construção da autonomia e a transformação social sabendo-se que a 

educação de qualidade é um direito de todos. 

São muitas as dificuldades enfrentadas pelos professores que atuam na EJA. Por isso, buscam cada 

vez mais instrumentos que possam permitir compreender e analisar a realidade social onde está inserida a 

escola, os alunos e para que sirva o que está sendo apreendido e aprendido dentro das salas de aula. E é 

através dos professores que pode surgir a elaboração,  de uma proposta metodológica de ensino eficiente de 

informática aplicada a EJA, evitando a exclusão social e estimulando a inserção em rede social num mundo 

globalizado e informatizado, despertando a consciência para um ensino de atitudes, competências e éticas  

profissionais no uso de ferramentas tecnológicas. 
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RESUMO 
  
A falta de comprometimento de muitas famílias que não dão assistência aos seus filhos, que não os 
acompanha no processo de desenvolvimento no âmbito escolar, poderá causar dificuldades no processo 
ensino-aprendizagem dessas crianças, que precisam de um acompanhamento afinco nos anos iniciais. A 
presente monografia aborda a interação da família e do coordenador no processo de socialização da criança 
nos anos iniciais, e, é neste contexto que a pesquisa aponta para a necessidade de compreender de que forma 
a família e a escola contribuem para a socialização da criança, levando em consideração a aquisição de 
valores éticos e morais, bem como a construção da identidade e a capacidade de relacionar-se e interagir. 
Assim, o estudo apresenta como problema, quais as influências da família e do coordenador pedagógico no 
processo de socialização da criança, nas séries iniciais. Onde o objetivo geral consta em Analisar o papel da 
família e do coordenador no processo de socialização da criança na vida escolar nos anos iniciais; e como 
objetivos específicos Avaliar a necessidade da interação da família na vida educacional de alunos nos anos 
iniciais; analisar a importância da socialização nos anos iniciais da vida escolar da criança; discutir as 
colaborações que a aliança entre família e coordenador possa proporcionar ao processo de ensino 
aprendizagem do educando; identificar o perfil das famílias e dos novos educandos na contemporaneidade. 
Neste aspecto a metodologia utilizou-se da revisão bibliográfica fundamentado em Fachini (2013), Ferreira 
(2004), Pimenta (2004) e demais, onde concluiu-se que a escola através de ações pedagógicas viabiliza meios 
de construção de valores em substituição a estas aquisições. Dessa forma devem agir em parceria 
coordenação pedagógica e família. 
 
Palavras- chave: Família. Coordenador Pedagógico. Criança. Séries Iniciais. 
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INTRODUÇÃ0 
 
 

A parceria entre família e coordenador pedagógico, infere ao conhecimento assistemático, do meio 

familiar em conhecimentos sistematizados, aplicados no meio escolar, no qual contribui ao processo de 

desenvolvimento do educando. A escola ao promover o conhecimento, contribui ao indivíduo à possibilidade de 

transformação social, na necessidade da interação entre a família e o espaço escolar. 

Ressalta-se, neste aspecto a relação entre família com a escola, no sentido de fortalecer o processo 

de ensino e aprendizagem, que nesta articulação prisma o papel do Coordenador Pedagógico frente à relação 

escola e família, no qual justifica o tema do estudo, a influência da família e do coordenador pedagógico no 

processo de socialização da criança nas séries iniciais. De acordo com Silva (2008), o caminho percorrido, 

caminho de cooperação tornar-se-á efetivo se os pais compreenderem que à escola não cabe exercer a função 

moral da família.  

Neste, contexto o objetivo geral do estudo consiste em analisar o papel da família e do coordenador no 

processo de socialização da criança na vida escolar nos anos iniciais; e como objetivos específicos, avaliar a 

necessidade da interação da família na vida educacional de alunos nos anos iniciais; analisar a importância da 

socialização nos anos iniciais da vida escolar da criança; discutir as colaborações que a aliança entre família e 

coordenador possa proporcionar ao processo de ensino aprendizagem do educando; identificar o perfil das 

famílias e dos novos educandos na contemporaneidade. 

A escola deve utilizar todas as oportunidades de contato com os pais, para passar informações 

relevantes sobre seus objetivos, recursos, problemas e também sobre as questões pedagógicas. Só assim, a 

família irá sentir diante disto o problema do estudo indaga: Quais as Influências da Família e do Coordenador 

Pedagógico no Processo de Socialização da Criança nas Séries Iniciais? 

Deste modo, é imprescindível, a relação da família com a escola, no sentido de fortalecer o processo 

de ensino e aprendizagem, tendo como hipóteses que se pressupõe a parceria entre família e o coordenador 

pedagógico como fundamental para que a criança tenha êxito na escola e se desenvolva na sociedade como 

cidadão que tenha a perspectiva de transformá-la, bem como seja emocionalmente sadio. 

Deste modo estudo fez-se realizado, com a revisão bibliográfica, onde a pesquisa se apresenta 

qualitativa e descritiva com intuito de melhor compreensão da temática abordada, em artigos publicados, 

revistas e textos sobre o assunto, assim como também na busca via internet em sites e revistas eletrônicas. 

 

1 CARACTERIZANDO A FAMÍLIA 

 

A palavra família origina-se etimologicamente do vocábulo famulus, que significa servo ou escravo, 

que primitivamente considera a família como o conjunto de escravos ou criados de uma mesma pessoa, pois 



 

 

EDUCAÇÃO: AVANÇOS E DESAFIOS 110 

desde o seu nascimento, o indivíduo inicia sua aprendizagem das regras e os procedimentos a seguir na vida 

em sociedade, no meio familiar. 

Para ELSEN (2002), a família é um sistema no qual se conjugam valores, crenças, conhecimentos e 

práticas, formando um modelo explicativo de saúde - doença, desenvolvendo a dinâmica de funcionamento, 

promovendo a saúde prevenindo e tratando a doença de seus membros. O autor supracitado, ainda elenca a 

família como uma unidade de pessoas em interação, um sistema semi-aberto, com uma história natural 

composta por vários estágios, sendo que a cada um deles correspondem tarefas específicas por parte da 

família. 

Assim, a família se apresenta como uma instituição constituída de elementos que formam laços 

afetivos entre pai, mãe, filhos onde compartilham do mesmo ambiente, cultura, valores éticos, que norteiam a 

trajetória desta sociedade 

A Constituição Federal de 1988 reconhece a entidade da família como aquela constitucionalmente 

formada pelo progenitor (homem ou mulher) sem cônjuge, ou companheiro, que sozinho (a) cria e educa uma 

ou várias crianças (filhos). No Brasil, a partir da década de 70, esse tipo de organização familiar foi 

reconhecido pela nossa Carta Magna: 

 

A família mono parental ou unilinear desvincula-se da ideia de um casal relacionado com seus filhos, 
pois estes vivem apenas com um dos seus genitores, em razão de viuvez, separação judicial, divórcio, 
adoção unilateral, não reconhecimento de sua filiação pelo outro genitor, produção independente, etc. 
(SANTOS e SANTOS, 2009, p.08). 
 
 

Nesse tipo de estruturação familiar há apenas um dos genitores para desempenhar dois papéis. A 

criança nesse modelo familiar tem que aprender a conviver na ausência de um dos pais. E essa ausência pode 

ser fruto de decisões voluntárias (ruptura de casamentos e uniões) ou involuntárias (falecimentos, abandono 

de um dos cônjuges, nascimentos extra matrimoniais, etc). 

A organização da família contemporânea foi construída e desconstruída de acordo com os aspectos 

sociais, econômicos, políticos e religiosos. As novas relações passaram a conviver, ou não, com os filhos do 

primeiro relacionamento e com os filhos do cônjuge do segundo casamento. Desses novos relacionamentos 

surgiram novos filhos que passaram a conviver juntos nessa nova família reconstituída. 

 

1.1 A Relação Família e Escola – Interação 

 

A noção de família esta presente nos diferentes contextos sociais, e em diferentes épocas históricas. 

Assim a palavra família nos remete a pensar em um grupo ordenado composto por membros ocupando papel 

específico. Nisto é viável salientar o processo evolutivo da relação família e escola, que se deu antes do século 
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XVII, no quais os valores e os conhecimentos relacionadas às práticas profissionais e morais eram 

apreendidas, em sua maioria, no seio dos grupos familiares.  

Educação, Família, Escola, Sociedade, Ambiente e Formação são áreas que aparecem associadas e 

vinculadas sempre que a elas nos referimos. Não é possível uma Educação adequada e completa sem a 

existência da Família. Por isso, se devem fazer estudos e aprofundar o conhecimento, consciencializar a 

opinião pública de que os problemas familiares são problemas sociais e procurar começar a Educação Familiar 

desde a infância, já que a criança irá chegar à fase adulta e formará, por sua vez, uma nova família. 

Portanto, há a necessidade de uma compreensão para que este processo venha tanto contribuir, 

quanto envolver o aluno no contexto da aprendizagem, nas quais pode - se elencar: obrigações essenciais dos 

pais, da escola; envolvimento dos pais em atividades de colaboração; envolvimento dos pais em atividades 

que afetam a aprendizagem e o aproveitamento escolar e o envolvimento dos pais no projeto político da 

escola. 

A inclusão dos pais no Projeto Político da escola reflete a participação efetiva dos pais na tomada de 

decisões quanto às metas e aos projetos da escola. Em resumo, a participação da família na educação de 

seus filhos deve envolver tomada de decisões que venham contribuir ao cognitivo e ao comportamental, 

situações estas que contribuirá ao seu aprendizado. 

 

1.2 A Escola na Sociedade   

 

 A escola como instituição social, que visa uma educação formal dentro de seus preceitos, organiza – 

se de forma a garantir que cada ação pedagógica resulte em uma contribuição para o processo de 

aprendizagem de cada educando. Nesse aspecto a escola caracteriza – se como inclusiva por garantir 

qualidade de ensino educacional a cada um de seus alunos, reconhecendo e respeitando a diversidade e 

respondendo a cada um com suas potencialidades e necessidades. 

Os analistas da educação brasileira afirmam que somente no final do Império e começo da República, 

que delineou - se uma política educacional estatal, fruto do fortalecimento do Estado. Até então, a política 

educacional era feita quase que exclusivamente no âmbito da sociedade civil, pela Igreja Católica. Durante a 

Colônia (1500-1822), a educação assegurava o domínio dos portugueses sobre os índios e os negros 

escravos. No final deste período e durante o Império (1822-1889), delineou-se uma estrutura de classes, e a 

educação, além de reproduzir a ideologia, passa a reproduzir também a estrutura de classes.  

A partir da Primeira República (1889-930), esta passa a ser valorizada como instrumento de 

reprodução das relações de produção (Freitag, s.d.). Até os anos 20, a educação brasileira comportou-se como 

um instrumento de mobilidade social. Os estratos que detinham o poder econômico e político utilizavam-na 

como distintivo de classe.  
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Na transição de uma sociedade oligárquica para urbano-industrial, redefiniram-se as estruturas de 

poder, e o esforço para a industrialização resultou em mudanças substantivas na educação. Foi criado o 

Ministério da Educação e Saúde, em 1930; estruturou-se a universidade pela fusão de várias instituições 

isoladas de ensino superior; criou-se o sistema nacional de ensino, até então inexistente.  

A Constituição de 1934 foi a primeira a estabelecer a necessidade de elaboração de um Plano 

Nacional de Educação que coordenasse e supervisionasse as atividades de ensino em todos os níveis. Foram 

regulamentadas as formas de financiamento do ensino oficial em cotas fixas para a Federação, os Estados e 

os Municípios, fixando-se ainda as competências dos respectivos níveis administrativos.  

          Atualmente, há necessidade obrigatória de alguma escolarização para a inserção no mercado, pois 

neste há necessidade de adaptação as regras. Os indivíduos se relacionam de acordo com seus interesses 

comuns, almejando uma determinada posição social. Contribuindo para o contexto Rita Amélia Vilela (2001, 

p.90) elenca: 

Através dos sistemas escolares (e das práticas sociais no interior destes sistemas) se desenvolve um 
processo peculiar de imposição dos caracteres dos grupos sociais e do poder estabelecido. Na obra 
de Weber é possível como através dos processos de inculcação e legitimação de determinados tipos 
de conduta e de certos bens culturais, se estabelece o processo de manutenção e reprodução dos 
módulos reinantes na estrutura social. 

 
 

A educação escolarizada é também um meio pelo qual o indivíduo pode ascender socialmente, uma 

vez que a educação poderia ser considerada uma forma de poder, onde aquele que a possuem são 

prestigiados e desfrutam de um tratamento diferenciado. 

O estudo da relação família-escola ganha grandes proporções quando é necessário ver a 

criança/aluno como participante de algo fora dos muros da escola, é importante percebê-la não apenas como 

aluno, mas sempre lembrar que fora da escola ela é filho, irmão, sobrinho, neto, amigo, etc. Escola e família 

fazem parte de processos de desenvolvimentos fundamentais para a vida humana. Uma relação recíproca e 

estável entre escola e família pode facilitar a aprendizagem e o desenvolvimento da criança. 

É o que se pode perceber também no depoimento da pesquisadora Nilda Alves (2003, p.100), na 

entrevista concedida para a professora Marisa Costa em uma obra que registra as opiniões de vários 

pesquisadores brasileiros sobre o futuro da escola. 

 

Aqui no Brasil, a educação escolar vem sendo exigência crescente da população, seja para ter um 
lugar “protegido” para seus filhos (contra as  drogas e outras ameaças), seja para permitir que 
consigam “uma vida  melhor” (com maior possibilidade de emprego e de ganhos diversos, inclusive 
respeito social), ou, ainda, como lugar de trocas sociais para si mesmo. 

 

A escola continua sendo um lugar em que tanto as famílias quanto alunos e alunas depositam muita 

esperança, com a crença de que pode mudar a vida de quem passa por ela. No entanto, também se encontra 
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um número considerável de pessoas que não apostam nas possibilidades das crianças, dos jovens e das 

comunidades que vivem em situação de pobreza para uma mudança de vida, restringindo os significados para 

as suas aprendizagens.  

 

2 A CRIANÇA NA EDUCAÇÃO ESCOLAR 

 

A criança é um sujeito histórico e, assim sendo, vivência sua infância dentro do contexto histórico em 

que está inserida, compartilhando e produzindo, juntamente com os adultos, os valores culturais, sociais, 

econômicos e religiosos de seu tempo, ou seja, “[...] elas trazem a marca da geração a que pertencem” 

(AGOSTINHO, 2005 p. 73). Nesse sentido, segundo Lopes e Vasconcellos (2005), as diferentes infâncias em 

seus diferentes contextos produzem diferentes espaços sociais e geográficos destinados às crianças.  

Dessa forma, a concepção de infância é atravessada pela dimensão do espaço social e do tempo 

histórico em que o sujeito criança está inserido. Essas dimensões produzem diferentes formas de ser criança e 

constroem uma subjetividade infantil relativa ao espaço, cultural/socialmente, construído por cada grupo social. 

Ou seja, existe uma estreita relação entre a vivência da infância e o local onde ela será vivida. Sendo que, as 

crianças ao se apropriarem dessas diferentes dimensões dão-lhes novos significados, reconfiguram e 

reconstroem seus espaços, criando suas diferentes histórias e geografias. 

Nessa perspectiva de criação de espaços sociais para a infância, a educação escolar se tornou um 

direito da criança e um dever do Estado, tornando o espaço institucional da escola um lugar socialmente 

reservado para as crianças. Dentro desse contexto, a educação de crianças pequenas emerge como um 

campo educacional que busca construir sua própria identidade a partir das especificidades e necessidades da 

pequena infância.  

 

Assim coloca-se como desafio para nós, profissionais da educação infantil, direcionar o foco de 
nossas observações nas crianças e na forma como elas ocupam o espaço, vendo como se 
relacionam com ele, tornando-o lugar, obtendo as possíveis pistas que elas mesmas nos fornecem 
para subsidiar a prática pedagógica para elas voltada, contribuindo, assim, para a implementação de 
uma “pedagogia da educação infantil”. (AGOSTINHO, 2005, p. 63) 

 

Assim sendo, o espaço da creche e pré-escola deve ser o espaço das crianças e não somente para as 

crianças, em outras palavras, deve ser um ambiente onde o protagonismo infantil se exerça em sua plenitude 

propiciando a elas a oportunidade de exercer o seu direito a brincadeira, imaginação, ação, palavra, 

construção, significação e ressignificação, enfim, produção das culturas infantis Certamente, uma das 

especificidades relativas à educação infantil é a relação indissociável entre o cuidar/educar. As instituições 

educativas e os profissionais que nelas atuam precisam ter clareza: 
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[...] de que essas diferenciam das instituições escolares tanto pelo objeto, que é a criança e não 
sujeito escolar-aluno, como pela definição de suas funções, que são diferentes da pedagogia escolar. 
Cuidar e educar devem ser atendidos como dimensões importantes que envolvem questões 
educacionais, pois todo cuidado é educativo, não existindo, portanto, momentos diferenciados para 
cuidar e educar. (SILLER; CÔCO, 2007, p. 9)  

 

Outro aspecto importante a ser observado na educação infantil é o tempo/espaço para as brincadeiras. 

A criança aprende nas mais diversas situações e as brincadeiras são um poderoso instrumento de 

aprendizagem para ela. Através delas a criança significa e ressignifica o mundo que a rodeia, usa a 

imaginação, compete, interage com as outras, experimenta a vitória e a derrota, enfim, “[...] não há dúvida que 

brincar significa sempre libertação. Rodeadas por um mundo de gigantes, as crianças criam para si, brincando, 

o pequeno mundo próprio [...]” (BENJAMIM, 2002). 

 

2.1 O Coordenador Pedagógico e a Educação Escolar nas Series Iniciais 

 

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDBEN Nº 9394/96, para atuar na 

coordenação é preciso ter formação inicial em nível superior em Pedagogia ou Pós-Graduação. Assim, como 

pré-requisito fundamental para o exercício da função, segundo o Art. 67, parágrafo único da referida lei, é 

necessária a experiência docente para atuação como Coordenador Pedagógico (BRASIL, 1996). 

De acordo Pimenta e Lima (2004), a identidade do Professor Coordenador Pedagógico (PCP) se 

constrói durante a sua caminhada profissional, com as experiências, história de vida, em grupo e na sociedade. 

Para Cruz, Castro e Lima (2009), ao se discutir identidade, sobretudo aquela que se refere à identidade 

profissional, faz-se necessário entendê-la, primeiramente, como uma construção social. Autoras como Franco 

(2008), Cruz Castro e Lima (2009), dentre outros/ as, percebem que uma das dificuldades encontradas pelos 

coordenadores para a atuação eficiente no seu local de trabalho está relacionada à falta de uma formação 

inicial, que interfere diretamente na construção da sua identidade. 

Libâneo (2007) afirma que o curso de Pedagogia, que constitui a formação inicial do pedagogo no 

Brasil, deve formar um profissional qualificado para atuar em vários campos que envolvam conhecimentos 

pedagógicos. Desse modo, este profissional deve ser capaz de atender às demandas sócio-educativas 

decorrentes das transformações que ocorrem na sociedade. 

De acordo com pesquisas da Fundação Victor Civita, realizadas por Placco, Almeida e Souza (2011) e 

por Serpa (2011), não oferece preparo necessário para a formação desse profissional. De acordo com a 

primeira pesquisa, compete ao Coordenador Pedagógico, então: 

 

[...] em seu papel formador, oferecer condições ao professor para que aprofunde sua área específica 
e trabalhe bem com ela, ou seja, transforme seu conhecimento específico em ensino. Importa, então, 
destacar dois dos principais compromissos do CP: com uma formação que represente o projeto 
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escolar [...] e com a promoção do desenvolvimento dos professores [...] Imbricados no papel 
formativo, estão os papéis de articulador e transformador”. (PLACCO; ALMEIDA; SOUZA, 2011, p. 
230). 

 
 

Segundo Serpa (2011, p. 14), o coordenador “vive crise de identidade”, pois, em seu cotidiano, realiza 

tarefas que não concernem com a sua principal função: formação docente. Esse profissional, muitas vezes, 

realiza tarefas que não lhe competem: cuidar de questões financeiras e burocráticas, substituir os professores 

que faltam, ser o ajudante do diretor, um inspetor que detecta problemas de comportamento dos discentes e 

docentes.  

O coordenador pedagógico é um integrante decisivo para alguns encaminhamentos com as crianças e 

com os professores. Principalmente por ter uma visão global da escola, ser um articulador, participar com um 

olhar crítico dos planejamentos e ter a preocupação pela formação continuada dos professores, sobretudo da 

sua própria formação.  

Desta forma seu papel vai além de orientar no processo de ensino aprendizagem é uma chave 

fundamental para o avanço educacional visando sua mais complexa plenitude. Desta forma o papel do 

coordenador pedagógico tanto nos CEIs quanto nas escolas é o de contribuir ativamente na construção do 

processo ensino aprendizagem e para um ambiente mais democrático e participativo. 

Segundo Libâneo (2001), a participação dos envolvidos na comunidade escolar, é fundamental para 

garantir a democracia na comunidade escolar, envolvendo-se no processo educacional da instituição estarão 

presentes, tanto nas decisões e construções de propostas (planos, programas, projetos, ações, eventos) como 

no acompanhamento e avaliação de tudo o que ocorre neste espaço. 

Enfatiza-se, segundo o autor supracitado, a importância do coordenador pedagógico como uma eixo, 

tanto nas escolas como também nas instituições de educação infantil, de forma a enfatizar e realizar 

formações, articulando movimentos dentro deste espaço de educação, visualizando e contribuindo com as 

necessidades do grupo que está envolvido, encorajando-os ao diálogo nas situações problemas, a partir das 

reflexões sem expor os envolvidos, acreditando e fazendo por uma gestão democrática e coerente de acordo 

com os documentos que norteiam a educação. 

 

4 OS ASPECTOS DE INFLUÊNCIA DA FAMÍLIA E DO COORDENADOR PEDAGÓGICO NA 

SOCIALIZAÇÃO DA CRIANÇA NAS SÉRIES INICIAIS 

  

A família exerce grande influência sobre o desenvolvimento do indivíduo e sua participação na 

sociedade. Atualmente, devido às transformações sociais, a relação entre a família e a escola apresentou um 

avanço. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) aponta em seu artigo 1º: A educação abrange os 

processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas 
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instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 

manifestações culturais. 

Assim, a família é o primeiro agente educador cuja função é transmitir os princípios culturais e sociais, 

e cabe a escola acompanhar as emergentes transformações sociais. Neste contexto o papel da coordenação 

pedagógica é pouco abordado no trabalho. Menciona-se a sua atuação na recepção dos pais (juntamente com 

direção e uma professora auxiliar) no momento da entrada ou saída das crianças, quando então os recados 

são anotados para posteriormente serem transmitidos à professora. Trata-se, portanto, de uma função de 

mediação, pois, em vez de os responsáveis se dirigirem diretamente à professora, tem na coordenação essa 

possibilidade de ver suas demandas atendidas e encaminhadas (FACHINI, 2013).  

Além dessa função de ouvir as solicitações, a coordenação orienta em relação ao auxílio nas tarefas 

por parte das famílias, destacando a importância desse acompanhamento para o desenvolvimento das 

crianças. Também aparece como função da coordenação apresentar a instituições aos pais (FERREIRA, 

2002). 

Ao pensar o trabalho pedagógico primordial que se tenha clareza destas diferenças e que sejam 

reconhecidas e valorizadas as diversidades culturais presentes nos espaços escolares. André e Dias (2010, p. 

71) sugerem que “além de um ativo envolvimento do professor e das mediações do coordenador, destacamos 

o papel fundamental das interações sociais no processo de formação do professor-investigador” 

O dever da família com o processo de escolaridade e a importância da sua presença no contexto 

escolar é publicamente reconhecido na legislação brasileira e nas Diretrizes do Ministério da Educação 

aprovadas no decorrer dos anos 90. Algumas destas constatações podem ser verificadas em publicações 

como o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei 8.069/90 em seu artigo 205 destaca que, a educação, 

direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da 

sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9394/96) em seu artigo 12º abrange os deveres da 

família como uma das responsáveis pelo desenvolvimento educacional da criança, bem como a escola em 

criar processos de articulação com a família, além de mantê-la informada sobre sua proposta pedagógica e 

outras informações como freqüência e rendimento do aluno.  

Mas também destaca alguns princípios necessários no processo educacional da criança: Art. 2º A 

educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade 

humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania 

e sua qualificação para o trabalho. (LDB, 1996, p.13). Desta forma, verifica-se que a educação pode ocorrer, 

tanto no lar como em outras instituições formais, como na escola e no trabalho. Além de esta ser uma 

obrigação tanto do Estado como também da família. 
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Portanto, à família requer o acompanhamento, não somente, da aprendizagem da criança, mas ao tipo 

de educação que lhe é fornecida no ambiente escolar. Considera-se que a escola mediante um trabalho 

educativo, demonstra a possibilidade de constituir-se em um espaço de superação das necessidades e 

problemas através da aplicação de projetos pedagógicos que venham favorecer a valorização tanto da 

informação como da formação de seus educandos. Resgatando os conhecimentos acumulados, construindo 

novos conceitos e desenvolvendo o ato de pensar e construir sobre o mundo.  

          Sendo assim é visível a importância de também se dar atenção aos pais, que participam ativamente 

neste processo de adaptação. Algumas dicas são importantes para que estes pais não se sintam culpados. Em 

muitos casos, cabe à escola fazer esta intervenção, através de conversas e recados explicativos, pois as 

atitudes dos pais refletem e influenciam de forma negativa ou positiva no período de adaptação, dependendo 

da postura adotada por cada família. 

          Uma orientação segura nestes primeiros dias, por parte da escola, transparece uma postura séria e 

compreensiva, transmitindo que a equipe está confiante e que tem certeza de suas atitudes frente aos 

primeiros momentos. Contudo, Malheiro (2010) acredita que os pais e responsáveis não podem transferir 

totalmente para a escola a difícil tarefa de educar, esquivando-se da sua principal responsabilidade: 

acompanhar a formação integral do seu filho. 

Logo, acredita-se que as transformações tecnológicas, sociais e econômicas favorecem mudanças na 

estrutura familiar, afetado diretamente a elaboração do conhecimento e as formas de interação no cotidiano 

das famílias, que por sua vez influenciam as mudanças sociais e influenciarão relacionamentos e sistemas 

sociais, dentre eles a escola. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Abordar sobre a relevância da família e do coordenador pedagógico ao processo de socialização da 

criança nas séries iniciais, visa analisar a relação família e escola ao processo educacional, observando o 

papel do coordenador pedagógico, no seu papel profissional na comunidade escolar.  Principalmente, ao que 

tange a socialização, que se define como uma interatividade necessária ao desenvolvimento da criança, 

principalmente nas séries iniciais, momento da participação tanto da família quanto do meio escolar onde se 

envolvem (professores, coordenadores pedagógicos). 

Como a escola não se apresenta como espaço de socialização da criança, mas que ao ingressar ao 

meio educacional está porta-se de hábitos, adquirido no meio familiar. Assim, conclui-se que a escola através 

de ações pedagógicas viabiliza meios de construção de valores em substituição a estas aquisições. Dessa 

forma devem agir em parceria coordenação pedagógica e família. 

 



 

 

EDUCAÇÃO: AVANÇOS E DESAFIOS 118 

REFERÊNCIAS 

 

AGOSTINHO, K. A. Creche e pré-escola é “lugar” de criança? In: FILHO, A. J. M. (Org.). Criança pede 
respeito: temas em educação infantil. Porto Alegre: Mediação, 2005. 
 
ANDRÉ, Marli; DIAS, Hildizina Norberto. O coordenador pedagógico e a formação de professores para a 
diversidade. In: PLACCO, Vera; ALMEIDA, Laurinda. O coordenador pedagógico e o atendimento à 
diversidade. São Paulo: Edições Loyola, 2010. 
 
BRASIL. Congresso Nacional. Lei nº. 9394, de 20 de dezembro de 1996. Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDBEN). Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Brasília, DF, 1996. 
________Constituição Brasileira, Direitos Humanos e Educação, 2008, Caxambú, 31ª Reunião Anual da 
ANPED: resumos. Rio de Janeiro, ANPED, 2008. 
 
BENJAMIM, Walter. Reflexões sobre a criança, o brinquedo e a educação. 1. ed. São Paulo: Editora 34, 
2002. 
 
CRUZ, Maria Minelly de Oliveira; CASTRO, Selma Barros Daltro de; LIMA, Ana Carla Ramalho Evangelista. 
Caminhos da coordenação pedagógica: uma análise histórica, 2009.  
 
DESSEN, M. A.; POLONIA, A. da C. A Família e a Escola como contextos de desenvolvimento humano. 
Paidéia, v. 17, n. 36, 2007. 
 
ELSEN, I. Cuidado familial: uma proposta inicial de sistematização conceitual In:Maringá: Eduem, 2002. 
 
FACHINI, M. A. A. Coordenação pedagógica. Fundamentos teóricos e práticos da coordenação pedagógica. 
Campo Grande: UCDB/Portal Educação, 2013. 
 
FERREIRA, N. S. A. As pesquisas denominadas “estado da arte”. Educação & Sociedade, Campinas, ano 
23, n. 79,2002. 
 
LIBÂNEO, José Carlos. Pedagogia e pedagogo, para que? 9. ed. São Paulo: Cortez, 2007. 
 
MALHEIRO, J. Os responsáveis pela educação. Portal da família. Disponível em: < http://www. 
portaldafamilia.org/artigos/artigo791.shtml>. Acesso em 09 outubro. 2015. 
 
PIMENTA, Selma Garrido. LIMA, Maria do Socorro Lucena. Estágio e docência. São Paulo: Cortez, 2004. 
 
PLACCO, Vera Maria Nigro de Souza. ALMEIDA, Laurinda Ramalho de. SOUZA, Vera Lucia Trevisan de 
(Coord.). O Coordenador Pedagógico e a formação de professores: intenções, tensões e contradições. 
Pesquisa desenvolvida pela Fundação Carlos Chagas por encomenda da Fundação Victor Civita. Estudos & 
Pesquisas Educacionais. São Paulo: Abril, 2011. 
 
SANTOS, Jonabio Barbosa dos & SANTOS, Morgana Salles da Costa. Família monoparental brasileira. Rev. 
Jur., Brasília, v. 10, n. 92, out./2008 a jan./2009. Disponível em < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/revistajuridica/Artigos/PDF/JonabioBarbos a_Rev92.pdf > Acesso 
em 11/10/15. 
 



 

 

EDUCAÇÃO: AVANÇOS E DESAFIOS 119 

SERPA, Dagmar. Coordenador pedagógico vive crise de identidade. Edição especial “Os caminhos da 
coordenação pedagógica e da formação de professores”. Fundação Victor Civita, Edição Especial, nº 6. junho, 
2011. 
 
VASCONCELLOS, Celso S. Coordenação do Trabalho Pedagógico: do projeto político-pedagógico ao 
cotidiano da sala de aula. 8. ed. São Paulo: Libertad, 2007. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             



 

 

EDUCAÇÃO: AVANÇOS E DESAFIOS 120 

Capítulo 11 

A MEDIAÇÃO COMO MECANISMO DE COMBATE A VIOLÊNCIA ESCOLAR: QUEM ESTÁ LEGITIMADO A 

MEDIAR NOS CONFLITOS ESCOLARES? 

 
Paulo Ricardo Silva Lima 1 

Laryssa Matias de Lima Santos 2 
João Paulo dos Santos Garcia 3 

 

RESUMO 

A escola é um ambiente acolhedor e responsável pela educação social, entretanto, por se tratar de uma 

entidade de convivência e interação social corriqueiramente surgem conflitos. Desse modo, a aplicação da 

mediação nas contendas internas é capaz de reduzir e resolver os conflitos. Nessa senda, o presente trabalho 

buscou investigar quem pode ser mediador no contexto escolar, bem como identificar os benefícios que a 

mediação proporciona as partes em conflito. Por fim, com os resultados encontrados no presente estudo, 

pôde-se constatar que a mediação é um meio alternativo de resolução de conflitos eficiente, podendo ser 

desenvolvida em todos os níveis de educação.  

PALAVRAS-CHAVE: Mediação; Educação; Resolução de conflitos. 

ABSTRACT  

The school is a welcoming environment and responsible for social education, however, because it is an entity of 

social coexistence and social interaction conflicts arise. In this way, the application of mediation in internal 

disputes is able to reduce and resolve conflicts. In this way, the present work sought to investigate who can be 

mediator in the school context, as well as to identify the benefits that mediation provides the conflicting parties. 

Finally, with the results found in the present study, it was possible to verify that mediation is an efficient 

alternative means of conflict resolution and can be developed at all levels of education. 

KEYWORDS: Mediation; Education; Conflict resolution. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A violência e a indisciplina são os maiores problemas vivenciados nas escolas no século XXI, diante 

desse problema social, muitos autores buscaram encontrar estratégias para inibir comportamentos violentos 

nas instituições de ensino, desenvolvendo normas e regulamentos para controlar as condutas e relações 

interpessoais de crianças e adolescentes, todavia, as regras impostas pela escola no que tange o 

comportamento adequado dos alunos já não são tão intimidadoras, sendo, portanto violadas.  
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Diante desse cenário de conflitos no âmbito escolar, muitas unidades educacionais têm buscado 

respostas para as seguintes indagações: Como resolver os conflitos dos alunos de forma amigável? Quais os 

meios ideais de se evitar que novos problemas surjam? O que a escola pode promover para manter um 

ambiente de paz equilibrado? 

Foi pensando nessas questões que algumas escolas passaram a aplicar a mediação, meio 

autocompositivo de resolução de litígios utilizado comumente no meio jurídico, de forma adaptada a fim de 

findar com a violência e a indisciplina presente na escola. Nessa senda, a mediação é desenvolvida para gerar 

uma cultura de paz, justiça e ao mesmo tempo trabalhar o respeito, a solidariedade, a tolerância e outros 

valores necessários para a convivência social e democrática.   

Sendo assim, as escolas têm realizado novas atividades que vão além do ensino tradicional, tendo 

uma preocupação na formação do indivíduo, bem como no desenvolvimento de sua autonomia e 

responsabilidade de suas atitudes. Ao optar pela mediação de conflitos, a escola proporciona que os alunos 

contribuam diretamente na criação de novas regras de convivência, garantindo também que estes exercitem 

ações de cunho social, pautadas em princípios e valores éticos.   

Nesse ínterim, a presente pesquisa buscou analisar como a mediação pode ser o elemento ideal para 

combater a violência e a indisciplina nas salas de aula, identificando assim modelos de parcerias entre escolas, 

universidades, e o poder judiciário, institucionalizados no Brasil que alcançam resultados satisfatórios no 

tocante a redução de conflitos e o incentivo a convivência social nas escolas de forma apaziguadora, como 

também identificar as pessoas legitimadas dentro da escola para se tornarem mediadoras de conflitos. 

Destarte, trata-se de uma pesquisa de revisão bibliográfica e documental, na modalidade qualitativa.  

 

2. CONCEITUANDO O CONFLITO ESCOLAR: BREVE CONTEXTO HISTÓRICO 

 

Compreendendo o ser humano como um ser dotado das questões sociais, onde a interação social 

propicia a inter-relação com o seu próprio ser e com os seus semelhantes, possibilitando assim com que os 

conflitos surjam no bojo dessa relação social. Antes mesmo de vir ao mundo o ser humano já está inserido 

dentro de um contexto social em que ele não escolheu mas que ele irá fazer parte quando da sua vinda ao 

mundo. A grande diversidade na sociedade nos remete a pensar que isso faz com que os conflitos surjam 

sejam eles embasados nos mais diversos motivos, ou incompatibilidade entre as pessoas. 

Um dos primeiros conflitos que surge e que a história nos remonta a pensar foi o que o texto bíblico 

nos apresenta, onde os irmãos Caim e Abel divergiam, o conflito os fez pairam em um resultado trágico. São 

várias as definições propostas de conflito, mas uma das mais abrangentes é apresentada por Jares (2002, p. 

43), que sustenta tratar-se de um “fenômeno de incompatibilidades entre pessoas ou grupos, e está 

relacionado tanto com questões estruturais como com as mais pessoais”. 
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Mas em si o conflito social nada mais é do que compreender no seio da sociedade que eles não estão 

ligados diretamente com a violência física, mas sim as mais variadas circunstancias que a sociedade faz surgir 

em que as pessoas discordem dos fatos postos, com base ou não nas condutas reguladas pela sociedade 

atrás da moral, ética, bons costumes e ate mesmo da própria legislação vigente. 

A escola é compreendida como um espaço aberta e propicio a disseminação do conhecimento, bem 

como a formação social, histórica e cultural do ser humano, o que possibilita diante do aglomerado de pessoas 

a fazer com que os conflitos surjam diante da grande incompatibilidade de gostos, interesses e vontades, bem 

como por ser um local onde se vive, conversa, brinca, namora e também onde emergem os conflitos. 

Hoje os maiores índices de violência e conflitos dentro do espaço escolar estão estritamente ligados a 

questão bullyng. O bullying começou a ser estudado na década de 70, mais em nosso país só teve um olhar 

diferenciado na década de 90 e mais precisamente no século XXI, onde os altos índices de violência e 

adoecimento mental dos estudantes fizeram com que o governo e os pesquisadores da seara educacional 

pudessem se reportar a essa temática. 

Quantas vezes nos deparamos nos sites de notícias e até mesmo nos grandes meios de comunicação 

com manchetes onde o tema principal é a violência dentro do espaço escolar. Alunos, ex-alunos que sofrem e 

sofreram agressões retornando ao ambiente escolar para assassinar os colegas, com um espírito de vingança, 

como pudemos ver em meados de março do corrente ano (2019) na cidade de Suzano em São Paulo. 

A base para o surgimento desses conflitos estão associados a ausência do respeito as diferenças, ao 

espírito de que mesmo não existindo o aceite mais o respeito a diferença deve prevalecer. Como a formação 

inicial do sujeito acontece dentro de casa, dentro da primeira instituição social que o ser humano passa, que é 

a “Família”, onde leva-se para o ambiente escolar todos os princípios adquiridos dentro daquela instituição 

familiar. 

Diante disso, percebe-se que não só a sociedade, mais a escola também é um local propício ao 

desenvolvimento dos conflitos, o que resta a instituição escola é buscar mecanismos de controle que busque a 

redução dos momentos de conflitos que podem inclusive levar ao adoecimento mental tanto dos alunos como 

dos próprios funcionários da escola. 

 

3. A MEDIAÇÃO JURÍDICA ADAPTADA PARA RESOLUÇÃO DE CONFLITOS ESCOLARES 

 

Nota-se que a atual sociedade, repleta de conflitos e males, carrega desde os primórdios da história da 

humanidade os impasses e medos existentes, e diante dessa saga o ser humano que é um ser complexo e 

suas relações passam por transformações, necessidades, anseios, enfim, situações que na realidade são 

naturais. Nesse ínterim a mediação de conflitos, que, por sua vez, estabelece como norma base a resolução 

de conflitos, fundamenta-se para o desenvolvimento pessoal e do próprio sistema que sem sombra de dúvidas 
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constitui um marco nas relações interpessoais, pois, demonstra a vulnerabilidade de soluções impostas e a 

futilidade do rancor que tempera as relações.  

O tema em tela se debruça nos conflitos existentes na educação, é certo que não é um tema novo, 

mas se faz pertinente discutir sobre o mesmo, nossa realidade é conflituosa e nesse âmbito entre ciências 

jurídicas e educação, há a necessidade extrema em  utilizar as técnicas de mediação como aparato de tentar 

minimizar as diversas situações de violência, brigas existentes entre crianças, adolescentes e jovens, no meio 

escolar. Diante disso, há um novo procedimento existente, chama-se “automediação”, cabível entre conflitos 

pela unidade escolar.  

Destaca-se que existem programas específicos que foram desenvolvidos com a finalidade de incluir a 

mediação como ferramenta para ajudar na pacificação e socialização no âmbito escolar. Esses programas 

permitem estruturar os membros da escola como mediadores, estabelecendo a paz e a mediação como 

fundamento da resolução pacífica de conflitos. Assim, se faz necessário apresentar a abordagem utilizada, ou 

seja, mediação nas escolas, os alunos que interajam nesta seara demonstram uma melhora de forma coletiva 

e individual, visto que, há melhorias na sua consciência, repercutindo assim no mundo das relações. É 

importante citar também que os pais exercem uma função peculiar e podem participar dessa interação social. 

Insta salientar que a mediação possui caráter pedagógico e contribui com irrigação da paz e resolução pacífica 

dos conflitos.    

 Assim, para justificar o tema proposto, apresentamos quatro casos que demonstram os conflitos 

vivenciados na escola, são eles:  

 

Caso 01 - Na oficina de “letramento de matemática”, os alunos estavam fazendo bagunça 
(jogavam bolinhas de papel e gritavam, de forma geral, entre eles). A professora não impedia 
nem controlava as manifestações. Todos estavam falando ao mesmo tempo, juntos e aos 
gritos. O aluno “V” teve um incômodo com o aluno “R” e desferiu contra ele um soco. O aluno 
“R” esbravejou, aparentando raiva, mas não devolveu a agressão que sofreu. A solução da 
professora foi a de levar os alunos à diretoria, o que aconteceu com muita resistência dos 
envolvidos. Dias depois, houve o encontro como aluno “R”, o qual falou sobre a agressão 
sofrida. Contou que ficou tirando cópias na sala da diretora como punição, mas que o aluno 
“V” passou a encará-lo, estufando o peito, falou que “não arrumaria briga porque não queria 
conversar novamente com a diretora”. O conflito não foi equacionado com a conversa 
realizada com a gestora da unidade escolar, por conseguinte, a tensão não foi resolvida.  
 
Caso 02- Em uma observação de sala de aula, constatou-se que os alunos mostravam bom 

comportamento na presença da professora. A professora teve que sair por alguns instantes 

para resolver problemas administrativos e os alunos começaram a conversar, levantar de 

seus lugares e brincar de tapas. Ao retornar, demorou algum tempo para que todos se 

acomodassem e a figura da professora se faz importante como representação da autoridade 

ou de autoridade pedagógica na condução dos processos formativos naquele espaço. 2 Por 

questões éticas não será citado o nome de qualquer pessoa contatada durante as 

observações e entrevistas. No máximo, quando necessário, se utilizará a inicial, fictícia, do 
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primeiro nome. Cabe ressaltar, também, que todas as informações privilegiadas neste artigo 

foram coletadas na pesquisa realizada, conforme metodologia apontada.  

 

Caso 03 A escola se estabelece dentro de verdades ou de posicionamentos que a tornam 
insensível em diversos planos. Em determinada visita, soube-se que uma aluna pegou piolho 
e sua tia raspou a cabeça da mesma. No dia seguinte, a mãe mandou a aluna “S” para a 
escola de boné. A escola, na pessoa de seus funcionários e da professora, cumpriu a regra 
de que nenhum aluno poderia entrar ou andar de boné em seu interior. Pela insensibilidade 
da escola, a aluna “S” foi “zoada”, como ela argumenta, por todos os colegas de sala.  
 
Caso 04 No refeitório, para pensar sobre os passos do projeto, duas alunas, “S” e “S”, 
puxaram conversa perguntando: “você é do Conselho Tutelar?” Ao responder de forma 
negativa, explicando o que estava fazendo na escola, elas começaram a relatar vários 
episódios de agressão física e verbal que presenciaram. Desde professora chamando alunos 
de “macaco”, proibição do uso de maquiagem às alunas, até agressões verbais e físicas 
entre alunos. (ALVES; PIMENTA, 2010, p.135-138.) 
 
 

Nota-se que os casos mencionados acima demonstram a necessidade de implementação entre 

sistema educacional e a interação de professores, alunos e pais. Desta forma, é importante frisar que há uma 

nova visão sobre esses conflitos, cuja novidade é a postura para preencher as lacunas que todas as partes 

carecem. É o que pressupõe Baccelar, vejamos: 

  

Quando os casos se solucionam mediante consenso que resolva não só a parte do problema 
em discussão, mas também todas as questões que envolvam o relacionamento entre os 
interessados. Com a implementação de um “modelo mediacional” de resolução dos conflitos, 
o Estado estará mais próximo da conquista da pacificação social e da harmonia entre as 
pessoas (BACELLAR,1999, p.130).  

 

Insta salientar que embora os conflitos sejam estabelecidos como exclusão,fica claro que nos tempos 

atuais há o nascimento de uma cultura conflitual, onde, em diversas situações fica perceptível que há uma 

complexidade e a necessidade de buscar meios para alcançar determinada pretensão.É o entendimento de 

SILVA, segue:   

 

A adoção de meios alternativos de solução de litígios está associada a processos e 
movimentos de informalização e desjudicialização da justiça, à sua simplicidade e celeridade 
processual, através do recurso a meios informais para melhorar os procedimentos judiciais e 
à transferência de competências para instâncias não judiciais, o que não leva ao 
enfraquecimento do Poder Judiciário. [...] Sobre tais formas alternativas de resolução de 
conflitos tenho a dizer que elas podem existir paralelamente à forma tradicional. (SILVA, 
2008, p. 21).  

 

Assim, diversos autores, se manifestam positivamente, esclarecendo que a indicada autocomposição, 

pode ocorrer tanto extrajudicial como judicialmente, cuja aceitação é facilitada e sua aplicação amplia-se, pois 

o real objetivo é buscar novas alternativas de deslinde conflitual, é o pressupõe os autores Morais e Spengler, 

observamos:  
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Esse novo modelo de composição dos conflitos possui base no direito fraterno, centrado na 
criação de regras de compartilhamento e de convivência mútua que vão além dos litígios 
judiciais, determinando formas de inclusão de proteção dos direitos fundamentais. Existem 
outros mecanismos de tratamento das demandas, podendo-se citar a conciliação, a 
arbitragem e a mediação. Trata-se de elementos que possuem como ponto comum o fato de 
serem diferentes, porém não estranhos ao Judiciário, operando na busca da “face” perdida 
dos litigantes numa relação de cooperação pactuada e convencionada, definindo uma 
“justiça de proximidade e, sobretudo, uma filosofia de justiça do tipo restaurativa que envolve 
modelos de composição e gestão do conflito menos autoritariamente decisórios”. (MORAIS; 
SPENGLER, 2008, p. 75). 
 

Outro viés que pode ser destacado é a importância da aplicabilidade da mediação nas escolas, diante 

dos problemas de violência nas escolas brasileiras. Diante disso, aponta-se que todos são responsáveis por 

uma melhoria na educação.    

É importante destacar que a mediação é um processo que um  terceiro imparcial, se direciona a duas 

ou mais pessoas com o objetivo principal de buscar pela resolução de um conflito, sem interferir ou sequer 

propor soluções, até alcançar um acordo entre os conflitantes.  

Segundo o autor Sales, entende-se que:  

A mediação possibilita a transformação da “cultura do conflito” em “cultura do diálogo” na 
medida em que estimula a resolução dos problemas pelas próprias partes. A valorização das 
pessoas é um ponto importante, uma vez que são elas os atores principais e responsáveis 
pela resolução da divergência (SALES, 2007, p. 184). 
 

 Outrossim, Importante destacar que o autor Ortega, esclarece que:  

 

A mediação é a intervenção, profissional ou profissionalizada, de um terceiro – um 
especialista – no conflito travado entre duas partes que não alcançam, por si mesmas, um 
acordo nos aspectos mínimos necessários para restaurarem uma comunicação, um diálogo 
que, é necessário para ambas (...) com o reconhecimento da responsabilidade individual de 
cada um no conflito e o acordo sobre como agir para eliminar a situação de crise com o 
menor custo de prejuízo psicológico, social ou moral para ambos os protagonistas e suas 
repercussões em relação a terceiros envolvidos (ORTEGA, 2002, p. 147). 

 

Diante disso, esclarecemos que a mediação no âmbito da rede de ensino deve fixar a pacificação 

como algo natural e necessário em qualquer ambiente, isso não se trata de algo negativo, mas pelo contrário 

são mudanças que promovem o crescimento pessoal e social. Na mediação, a percepção de que há um 

conflito é interessante, pois para que as partes sintam e respeitem suas diferenças, deve se permitir que o 

mediador exerça seu papel, e tentar resolver tal dilema, trabalhando assim com o potencial de que os desvios 

serão integrados e formulada a solução.  

Ressalta-se dentre as pesquisas feitas, descobriu-se que há um estudo realizado pelos pesquisadores 

MATOS e CRAVALHOSA, que se basearam em formulários a 6.903 alunos de escolas que foram escolhidas, 

estabelecendo como faxetária de idades médias entre 11, 13 e 16 anos. Nessa pesquisa foram  analisadas a 

violência na escola entre vítimas. Percebe-se que foram demonstrados os seguintes dados, observa-se:  
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Mais de metade dos alunos inqueridos são do sexo feminino (53.0%); 25.7% dos jovens 
afirmaram terem estado envolvidos em comportamentos de violência, tanto como vitimas, 
provocadores ou duplamente envolvidos; As vítimas de violência são maioritariamente 
masculinas (58.0%); Os inqueridos que se envolveram em comportamentos de violência em 
todas as suas formas situavam-se nos 13 anos de idade; Os jovens provocadores de 
violência são aqueles que têm hábitos de consumo de tabaco, álcool e mesmo de 
embriaguez. Também são os que experimentaram e consumiram drogas no mês anterior à 
realização do inquérito; Quanto às lutas, nos últimos meses anteriores ao inquérito, 19.08% 
dos jovens envolveram-se em comportamentos violentos; Os vitimados pela violência são os 
que andam com armas (navalha ou pistola) com o intuito da sua própria defesa; Os 
adolescentes que veem televisão quatro horas ou mais por dia são os que estão mais 
frequentemente envolvidos em atos de violência; As vítimas e os agentes de violência não 
gostam de ir à escola, acham aborrecido ter que a frequentar e não se sentem seguros no 
espaço escolar; Para os atores de violência a comunicação com as figuras parentais é difícil; 
16.05% das vítimas vivem em famílias monoparentais e 10.9% dos provocadores vive com 
famílias reconstruídas; Quanto aos professores, os alunos sujeitos e alvos de violência 
consideram que estes não os encorajam a expressar os seus pontos de vista, não os tratam 
com justiça, não os ajudam quando eles precisam e não se interessam por eles enquanto 
pessoas; Em relação ao relacionamento entre grupo de pares, estes adolescentes referem a 
pouca simpatia e préstimo e não aceitação por parte dos colegas de turma, a dificuldade em 
obter novas amizades, ausência quase total de amigos íntimos. (MATOS e CRAVALHOSA, 
2001, p.65). 
 

Nota-se que o estudo vem reforçar a suma importância dos contextos sociais dos alunos que 

aparecem focados como índices desencadeadores de comportamentos violentos, com desagregação familiar, 

com conflitos internos e externos. Desta forma, a mediação é um instrumento que mobiliza as partes 

envolvidas, com a finalidade de autocomposição, onde promove uma ponderação dos valores, posturas e 

métodos em relação aos envolvidos. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Destarte, a mediação jurídica quando adaptada para resolver conflitos no ambiente educacional 

colabora para a redução do preconceito em todas as suas esferas, contribui para fortalecer a democracia e a 

liberdade de expressão dentro da comunidade escolar e social, e concomitantemente coopera para a 

transformação da cultura de paz.  

Diante do exposto, a mediação pode ser desenvolvida por qualquer pessoa que tenha interesse em 

resolver as lides de forma humanizada no seio escolar, desde que se tenha a figura de um profissional capaz 

de capacitar os interessados a realizar a mediação.  

Hoje, muitas escolas através de convênios e parcerias com universidades e núcleos de resolução de 

litígios conseguem treinar docentes e discentes para mediar conflitos. Essa prática tem impacto positivo no 

tocante à redução da violência e descriminação que tem sido um problema social que interfere diretamente no 

desenvolvimento educacional do aluno.  
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Assim, a mediação apresenta-se como método eficaz e válido para a aplicação no tratamento 

envolvendo dilemas escolares onde, por sua vez, tenta-se manter vínculos entre os litigantes, sendo 

respeitados os interesses dos mediados, bem como mantida a essência desse instrumento, visto que essa é a 

maneira inteligente e célere de solucionar definitivamente a questão litigiosa, não sobrecarregando as 

questões mais simples do Poder Judiciário. 
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Capítulo 12 

A PROFISSÃO DOCENTE: UM ESTUDO COM PROFESSORES SUBSTITUTOS DO CENTRO DE 

EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

 

Marcella Thaiane de Lima Silva - UFPE1 

 

RESUMO 

Este estudo teve como objetivo analisar as representações sociais da profissão docente construídas por 
professores universitários substitutos atuantes no Centro  de Educação que estão em início de carreira na 
UFPE, destacando os consensos e variações dessas representações.Para esse estudo adota-se como  base 
teórica a  Teoria das Representações Sociais na perspectiva societal, proposta  por W.Doise. Um outro pilar 
teórico adotado nessa investigação pauta-se nas colaborações de Huberman(1995) e seus construtos teóricos 
sobre professores em início de carreira. No tocante à  profissão docente, as considerações teóricas tecidas 
nesse trabalho  respaldam-se em estudiosos como  Weber(2003).Participaram da pesquisa dez professores 
em início de carreira vinculados aos Departamentos do Centro de Educação da Universidade Federal de 
Pernambuco. Os sujeitos lecionam nos cursos de licenciaturas diversas. Para coletar os dados utilizou-se 
como instrumento a entrevista semiestruturada. A investigação do qual decorre este trabalho é de natureza 
qualitativa, abordagem que melhor lida com crenças, valores e significados que os sujeitos atribuem a objetos 
ou eventos. Para Minayo e Sanches (1993) a pesquisa de cunho  qualitativo trabalha com valores, crenças, 
hábitos, atitudes, representações, opiniões e adéqua-se a aprofundar a complexidade de fatos e processos 
particulares e específicos a indivíduos e grupos. É empregada, portanto, para a compreensão de fenômenos 
caracterizados por um alto grau de complexidade interna.  A análise de conteúdo posposta por Laurence 
Bardin (1997) orientou a organização dos dados.Os resultados sinalizaram um consenso representacional em 
torno da profissão docente como algo positivo e interessante.Os professores demonstraram interesse em 
continuar exercendo o trabalho docente. Para esses docentes a profissão  docente está alicerçada no 
conhecimento que tecem em sala de aula junto com os alunos.  

Palavras-chave: Educação .Profissão docente. Professores Substitutos 

 

ABSTRACT 
 
This study aimed to analyze the social representations of the teaching profession built by substitute university 
professors working at the Education Center who are in the beginning of their careers at UFPE, highlighting the 
consensus and variations of these representations. For this study, the theory of Social Representations in the 
societal perspective, proposed by W.Doise. Another theoretical pillar adopted in this investigation is based on 
the collaborations of Huberman (1995) and his theoretical constructs on teachers at the beginning of their 
careers. Regarding the teaching profession, the theoretical considerations made in this work are supported by 
scholars such as Weber (2003). Ten early-stage professors linked to the Departments of the Education Center 
of the Federal University of Pernambuco participated in the research. The subjects teach in various 
undergraduate courses. To collect the data, the semi-structured interview was used as an instrument. The 
investigation from which this work arises is of a qualitative nature, an approach that best deals with beliefs, 
values and meanings that the subjects attribute to objects or events. For Minayo and Sanches (1993), 

                                                           
1 Pedagoga, Mestra em Educação. 
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qualitative research works with values, beliefs, habits, attitudes, representations, opinions and adapts to deepen 
the complexity of particular and specific facts and processes to individuals and groups. It is used, therefore, to 
understand phenomena characterized by a high degree of internal complexity. The content analysis proposed 
by Laurence Bardin (1997) guided the organization of the data. The results signaled a representational 
consensus around the teaching profession as something positive and interesting The teachers showed interest 
in continuing to exercise the teaching work. For these teachers, the teaching profession is based on the 
knowledge they weave in the classroom with the students. 
 
KeyWords:  Education. Teacher Profession.  Substitute teachers 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo resulta de uma experiência de pesquisa que busca responder a seguinte questão: 

Quais as representações sociais da profissão docente elaboradas por professores substitutos em início de 

carreira  atuantes nos Centro de Educação da UFPE? Para respondê-la, utilizou-se como cenário de estudo a 

Universidade Federal de Pernambuco. A escolha desse lócus de pesquisa não ocorreu por acaso. A escolha 

desse local de pesquisa é fruto das inquietações que tive ao longo do curso de graduação em pedagogia na 

referida instituição. 

Estudar o início da carreira docente no espaço da UFPE constituiu uma forma de dar maior 

visibilidade ao trabalho desses profissionais.Entende-se que ao examinar as representações sociais que esses  

profissionais construíram do trabalho docente põe-se em saliência  o papel dos elementos simbólicos para a 

construção das práticas desses professores no interior da  universidade. 

Tem-se como objetivo geral analisar as representações sociais da profissão docente construídas por 

professores universitários substitutos atuantes no centro de educação  que estão em início de carreira na 

UFPE. Como objetivos específicos salienta-se: Detectar as impressões atribuídos ao trabalho docente pelos 

professores- atuantes no Centro de Educação; Destacar os aspectos positivos e negativos da profissão 

docente;Identificar  as perspectivas dos docentes   iniciantes para com o próprio caminho profissional. 

 Optou-se por realizar esse estudo à luz da teoria das representações sociais, uma vez que o 

trabalho docente é um objeto inerente às ações pedagógicas desenvolvidas pelos professores no espaço 

universitário.Para fazer uso dessa teoria, utilizou-se como base teórico-metodológica a abordagem societal 

proposta por Doise. 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

Para realizar essa pesquisa, tomou-se como base três pilares teóricos, a saber: "Teoria das 

Representações Sociais", "A Profissão Docente" e "Professores em Início de Carreira". Nas linhas seguintes 

segue uma breve súmula desses materiais acadêmicos. 
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A Teoria das Representações Sociais foi se consolidando ao longo do tempo e dela surgiram “três 

correntes complementares: uma fiel a teoria (por Denise Jodelet), uma mais sociológica (por Willem Doise) e 

uma que enfatiza a dimensão cognitivo – estrutural (por Jean – Claude Abric).” (SÁ, 1998). Nesta pesquisa, 

escolhemos analisar as representações sociais à luz da abordagem societal de Willem Doise para entender 

como diferentes grupos de alunos concluintes do curso de pedagogia representam a profissão docente.   

De acordo com Almeida (2009), Doise (2002) centrou os seus estudos na intervenção dos sistemas de 

crenças compartilhadas sobre a organização e o funcionamento cognitivo, enfatizando a inserção social dos 

indivíduos como fonte de variação dessas representações. Dessa forma, a autora menciona que a abordagem 

proposta indica que há um compartilhamento de crenças comuns entre diferentes membros de uma população 

sobre determinados objetos.  

A vertente societal tem como principal protagonista Willem Doise e almeja  articular explicações no 

grau do indivíduo e explicações de grau social, mostrando como este individuo dispõe de processos que lhe 

permitem interagir/viver em sociedade e, de uma forma complementar, como os variados tipos de dinâmicas 

sociais orientam o funcionamento desses processos.  

Almeida (2009) advoga  que o estudo de Doise atribui três hipóteses importantes, saber: a primeira 

reconhece que diferentes indivíduos de uma mesma população partilham efetivamente certas crenças comuns 

referentes a uma dada relação social – os elementos consensuais; a segunda destaca que os indivíduos 

diferenciam entre si nas relações que eles mantém com essas representações – os elementos de variação. A 

terceira considera a ancoragem em outras realidades simbólicas, como as hierarquias e categorias de valores 

entre os e nos grupos e as experiências que eles partilham com o outro- as ancoragens.  

A análise das representações sociais nessa perspectiva pode ser vista sob quatro níveis de análise.  A 

seguir explica-se cada um desses níveis para o leitor. O primeiro nível focaliza os processos intra-individuais, 

ou seja, a forma como o indivíduo organiza suas experiências com o meio. O segundo nível focaliza os 

processos inter-individuais e considera os indivíduos como intercambiáveis e seus sistemas de interação 

fornecem os princípios explicativos das dinâmicas. O terceiro nível considera os aspectos inter-grupais, nas 

diferentes posições que o indivíduo ocupa nas relações sociais. E o quarto nível, o societal, é sobre  às 

produções culturais e ideológicas de uma sociedade ou grupo que criam ou dão suporte às diferenças sociais. 

Sobre a profissão docente, convém destacar inicialmente o conceito de profissão.   Considerando 

o conceito genérico de profissão como uma palavra que diz respeito a atividades especializadas com um corpo 

de saberes específico e  acessível apenas a certo grupo profissional,  com normas e códigos próprios, e que 

se inclui em determinado lugar na divisão social do trabalho, pode-se indagar até que ponto o trabalho docente 

vem se definindo como uma  profissão. 
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De acordo com  Weber (2003), as profissões podem ser abordadas por diferentes enfoques. Destaca 

Freidson (1998) como um autor que considera “conhecimento e competências especializadas” como elementos 

caracterizadores de uma profissão. A autora (2003 p. 127) refere-se à profissionalização: 

 

[...] como processo que transforma uma ocupação no mundo do trabalho mediante a 

circunscrição de um domínio de conhecimentos e competências específicos, como processo 
que, calcado nas características de profissões estabelecidas (as profissões liberais), nomeia, 
classifica uma ocupação como profissão, associando-lhe imagens, representações, 
expectativas historicamente definidas, ou como processo de reconhecimento social de uma 
atividade ou ocupação, tem sido objeto de debate frequente no âmbito da produção 
sociológica que pretende esclarecer os elementos centrais das sociedades contemporâneas. 

 

Na esteira dessa discussão, para Nóvoa (1992, p.15): "o professorado constituiu-se em profissão 

graças à intervenção e ao enquadramento do Estado, que substituiu a Igreja como entidade de tutela do 

ensino". 

Na literatura  sobre esse tema, em suas origens, os indivíduos que desempenhavam o ato de ensinar o 

faziam por vocação ou sacerdócio. Com o desenvolvimento da sociedade moderna, a docência  passou a 

constituir-se como um ofício em busca da profissionalização. De acordo com Santos (2010), somente a partir 

da década de 80, o uso da expressão trabalho docente surge  de forma recorrente nos textos que tratam do 

assunto. 

Sobre os professores iniciantes, convém salientar os estudos de  Huberman (1995). A literatura mostra 

que a carreira docente evolui em estágios que vão de uma fase “de exploração” a “de estabilização”. A primeira 

consiste no momento em que se faz a opção,se inicia, experimenta e assume papéis. Se essa fase inicial for 

positiva, segue-se à outra que diz respeito à ênfase no domínio das diversas exigências do trabalho, na 

procura de um setor de focalização ou de especialização. Huberman(1995)afirma que há pessoas que cedo se 

“estabilizam” na profissão, outras que o fazem mais tarde, outras que não o fazem nunca e outras ainda que 

vivenciam estágios de regularidade e irregularidades, ou seja, estabilizam para se desestabilizarem em 

seguida.  

Há um grande número de estudos que se referem à profissão docente e aos três primeiros anos da 

carreira.Autores, como Fuller (1969) e Field e Watts (1980),tratam sobre uma sequência das fases da carreira 

do professor. Falam de dois estágios: o da sobrevivência e o da descoberta. O primeiro refere-se ao “choque 

do real”, quando há o confronto entre o profissional e a complexidade da situação profissional, ou seja, a 

distância entre os ideais e as realidades quotidianas da sala de aula. O segundo estágio traduz o entusiasmo 

inicial, a experimentação, a exaltação por estar, finalmente, em situação de responsabilidade, por se sentir 

parte de um determinado corpo profissional, ambos os estágios são vividos em paralelo e é o segundo que 

permite aguentar o primeiro. 
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Explicitadas as bases teóricas que sustentam esses estudos, convém mencionar o percurso 

metodológico. Assim, destaco que a pesquisa é de natureza qualitativa.   levando em consideração o que 

Sanches e Minayo (1993) assinalam, a pesquisa de cunho  qualitativo trabalha com valores, crenças, hábitos, 

atitudes, representações, opiniões e adéqua-se a aprofundar a complexidade de fatos e processos particulares 

e específicos a indivíduos e grupos. É empregada, portanto, para a compreensão de fenômenos 

caracterizados por um alto grau de complexidade interna.  

Na esteira dessa discussão, para coletar os dados da pesquisa entrou-se em contato com os diversos 

professores do Centro de Educação. Todos na condição de substitutos. Os sujeitos pertencem aos mais 

diversos departamentos do Centro. Não houve resistência por parte dos  dez sujeitos para responder as 

questões da entrevista -semiestruturada.  Essas entrevistas foram gravadas, realizadas na própria 

universidade e, posteriormente transcritas com cuidado pela própria pesquisadora. A maioria dos professores 

tem formação acadêmica em Mestrado e, grande parte é aluno de doutorado.A faixa etária desses indivíduos 

está entre vinte e sete / trinta e cinco anos de idade.   

Para análise dos dados foi utilizado a análise de conteúdo proposta por Bardin (1997). Os resultados 

foram dispostos em categorias. Existem variadas formas de organização de categorias, nesta pesquisa os 

dados foram organizados em categorias temáticas. Esse tipo de análise:  

 

[...] consiste em descobrir os núcleos de sentido que compõem comunicação e cuja 

presença ou frequência de aparição podem significar alguma coisa para o objetivo analítico 

escolhido.  O tema é geralmente utilizado como unidade de registro para estudar motivação 

de opiniões, de atitudes, de valores, de crenças, de tendências, etc. As respostas a questões 

abertas, as entrevistas individuais ou de grupo, podem ser e são frequentemente analisados 

tendo o tema por base (BARDIN,2006, p. 99) 

 

As categorias empíricas que sustentam esse trabalho são as seguintes: 1) Impressões dos 

professores a cerca da profissão; 2) Delícias e amarguras da docência; 3) O que os docentes esperam 

do próprio caminho profissional.  

A primeira categoria intitulada "Impressões dos professores a cerca da profissão" consiste em um 

conjunto de elementos mencionados pelos próprios  docentes do Centro de educação sobre a profissão que 

exercem.Destacam que a docência  demanda estudo, construção de conhecimento junto com o aluno e troca 

de conhecimentos.Esse foi um consenso destacado pelos sujeitos.  Eis os discursos dos professores:  

 

A troca de conhecimento é algo muito forte na sala de aula então é uma troca mesmo 
porque os alunos trazem coisas novas resumindo tudo é momento de construção do 
conhecimento mesmo. ( profª Julia CE- Curso de Pedagogia) 
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Significa nessa condição de substituta ser responsável com o conhecimento ser responsável 
por um grupo de alunos que estão comigo trocando discussões e eu me sinto muito 
responsável por isso acho que é um papel desafiador primeiro porque é um impacto a 
primeira vez como professora e estudante eu me questiono também muito são várias 
questões e eu me sinto muito responsável por eles é um desafio muito grande e não é algo 
simples eu também me considero uma pessoa muito nova. ( profª Juliana lima CE Curso de 
Pedagogia) 

 

2) Delícias e amarguras da docência  

 

Essa segunda categoria empírica reúne elementos relacionados aas faces positivas  e negativas da 

docência, ou seja, o que os professores atuantes no Centro de Educação consideram como bom ou ruim na 

profissão que exercem na atualidade. Como pinto positivos destacaram de forma consensual a aprendizagem 

dos alunos. É que veremos a seguir:  

 Sobretudo quando o aluno entende porque aquele texto foi escolhido , aplicar na realidade e 
articular com os desejos de vida e a profissão.  (Profª Doriele CE Curso de Pedagogia) 

Me da satisfação de trocar idéia com professores e alunos. ( Profª Juliana Lima CE Curso de 
Pedagogia) 

 

Eu acredito que são os momentos das discussões com outros alunos então aqui na sala de 
aula só momento mesmo discutir as teorias e como se aplica na prática então até agora as 
aulas estão muito boas estou tendo retorno positivo. (Profª Julia CE- Curso de Pedagogia) 

 

No tocante aos aspectos negativos, os professores mencionaram a falta de estrutura física, alta carga 

horária quando os alunos não estão interessados em aprender.  

Acredito que é a carga horária pesada né do professor o que é o substituto não está restrito 
somente a dar aulas mas não tem é uma conexão com área de pesquisa e extensão. ( Profº 
Ildo- CE- Curso de Pedagogia) 

. Então convencer né os estudantes a realizarem as leituras para desempenhar sua tarefa da 
docência tem sido um desafio.  ( Profª Karla- CE- Curso de Pedagogia) 

 

A falta de compromisso de alguns alunos. ( profª Juliana Lima CE- Curso de Pedagogia) 

 

3) O que os docentes esperam do próprio caminho profissional 

  

Essa categoria sintetiza o que os professores tecem como expectativas para o próprio futuro 

profissional. Em geral, quando foram questionados sobre como estarão daqui a alguns anos se continuarem 

exercendo a docência no magistério superior, todos afirmaram o desejo de continuar na profissão. Ou seja, 
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todos os sujeitos teceram  considerações positivas acerca do próprio trabalho no ambiente universitário, 

mesmo na condição de substitutos.  

Eu penso em prestar concurso para efetivo a articulação entre ensino pesquisa e extensão é 
muito rica e independente de ser aqui na UFPE ou em outra instituição pública eu vou 
entender o contexto , entender a instituição. (Profª Doriele CE Curso de Pedagogia) 

 

Eu pretendo seguir a carreira docente me satisfaz bastante .quero ir em busca sempre de 
pesquisa, construir conhecimento, continua r na área e prestar concurso para efetivo.( profª 
Juliana Lima CE- Curso de Pedagogia) 

São muitas .Eu pretendo continuar em grupos de pesquisa está inserida no ambiente 
acadêmico de pesquisa pra fazer o doutorado, ingressar como efetiva na universidade , mas 
sem perder o vinculo com a escola básica. ( Profª Karla- CE- Curso de Pedagogia) 

Então eu terminei mestrado fiz concurso agora como substituta e a meta de quem passa por 
todas as seleções é realmente a seguir carreira acadêmica e eu quero ser efetivada nesse 
ambiente mesmo. (Profª Julia CE- Curso de Pedagogia) 

Então, Desde muito cedo sempre quis seguir carreira acadêmica estou caminhando para 
seguir e conseguir de fato meus objetivos . ( Profª Ana CE Curso de Pedagogia)  

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O presente trabalho teceu considerações acerca da profissão docente nas representações  sociais de 

professores substitutos  atuante no Centro de educação da UFPE. Para esses docentes a profissão  docente 

está alicerçada no conhecimento que tecem em sala de aula junto com os alunos. no tocante aos aspectos 

positivos e negativos da carreira fizeram menção a alta carga horária de trabalho, condições precárias de 

trabalho. No entanto, os aspectos positivos como por exemplo, aprendizagem dos alunos e a troca de 

conhecimento entre alunos e professores é o que prevalece no consenso representacional do grupo 

pesquisado. As expectativas em relação á profissão são as melhores possíveis, ou seja, são positivas. 
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Capítulo 13 
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RESUMO 

O presente artigo trata dos aspectos mais relevantes da Lei nº 13.146/2015 para a comunidade surda. A lei, 
também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, é ampla e aborda vários pontos do cotidiano de 
uma pessoa com deficiência. Por se tratar de uma lei relativamente recente, que entrou em vigor em 02 de 
janeiro de 2016, é importante pesquisar e incentivar a reflexão sobre esse estatuto. A pesquisa teórica e 
bibliográfica permitiu a apresentação de diversos conceitos fundamentais e aspectos importantes acerca dos 
sujeitos envolvidos para a integração dos surdos em sociedade. Paralelamente a apresentação dos conceitos 
propõe elucidar a importância da comunicação para os surdos, uma vez que a lei dispõe que somente há a 
incapacidade relativa àqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. 
Ao abordar tais questões, enfatiza-se o caráter de evolução de toda a sociedade no caminho da inclusão de 
todos os cidadãos brasileiros.  
Palavras-chave: Lei n° 13.146/2015. Estatuto da Pessoa com Deficiência. Inclusão.  
 
ABSTRACT 
This article deals with the most relevant aspects of Law n º 13.146/2015 for the deaf community. The law, also 
known as the Statute of Persons with Disabilities, is broad and addresses several points in the daily life of a 
person with a disability. As it is a relatively recent law, which came into force on January 2, 2016, it is important 
to research and encourage reflection on this statute. Theoretical and bibliographic research allowed the 
presentation of several fundamental concepts and important aspects about the subjects involved for the 
integration of the deaf in society. At the same time, the presentation of the concepts proposes to elucidate the 
importance of communication for the deaf, since the law provides that there is only the incapacity related to 
those who, because of a temporary or permanent cause, cannot express their will. In addressing these issues, 
the character of evolution of the entire society in the path of inclusion of all Brazilian citizens is emphasized. 
Keywords: Law nº 13.146/2015. Statute of Persons with Disabilities. Inclusion. 
 

INTRODUÇÃO  

 

Ao longo da história os surdos foram muito discriminados. Inicialmente as narrativas eram de caráter 

mítico e religioso e após o advento do movimento iluminista a ciência os caracterizou como uma aberração. A 

incapacidade de ouvir tornou-se incapacidade de compreender, de falar, de viver em sociedade, entre outras. 

O termo deficiência ampliou-se e tomou conta do sujeito surdo. 
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Devido a essas concepções equivocadas, os surdos foram considerados de forma preconceituosa 

pessoas inferiores por décadas. As comunidades surdas lutaram muito para manter viva a língua de sinais e a 

sua identidade, mas todos os ouvintes carregam uma parcela de culpa por toda essa disseminação de 

conceitos preconceituosos.  

A filosofia oralista desestruturou a cultura e a representação social do surdo, pois o surdo era motivo 

de chacota, piada e inferiorizado. O novo Estatuto da Pessoa com Deficiência ou Lei Brasileira de Inclusão 

(LBI), Lei nº 13.146/2015, trata-se de uma carta de direitos aos deficientes e foi criada em 06 de julho de 2015, 

porém entrou em vigor no dia 02 de janeiro de 2016, beneficiando aproximadamente 45,6 milhões de 

brasileiros que possuem algum tipo de deficiência.  

 A lei aborda temas como acessibilidade, educação, trabalho, combate à discriminação e ao 

preconceito, de maneira que se apresenta rica e ampla. No entanto, um dos principais avanços mobilizados 

por essa lei diz respeito à educação e inclusão escolar, pois passa a ser garantido às pessoas com deficiência 

o direito de estudar sem cobranças extras nas matrículas ou mensalidades, pois o artigo 98 da LBI alterou a 

redação do artigo 8º da Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, que passou a vigorar com a seguinte redação:  

 
Constitui crime punível com reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos e multa: I - recusar, cobrar 
valores adicionais, suspender, procrastinar, cancelar ou fazer cessar inscrição de aluno em 
estabelecimento de ensino de qualquer curso ou grau, público ou privado, em razão de sua 
deficiência (BRASIL, 2015) . 
 

 Para o aluno surdo, que necessita de acompanhamento de um intérprete em sala de aula, 

essa normatização significa inclusão. A língua de sinais é uma língua específica, pois utiliza a visão para 

captar mensagens e movimentos. Em 2002 a língua de sinais adquiriu status linguístico com a sanção da Lei 

nº 10.436/2002 passou a ser “reconhecida como meio legal de comunicação e expressão a Língua Brasileira 

de Sinais – Libras e outros recursos de expressão a ela associados” (Artigo 1º, Lei 10.436/2002). A língua de 

sinais, segundo o artigo 1°, parágrafo único, da Lei 10.436/2002 é compreendida como: 

 

[...] forma de comunicação e expressão, em que o sistema linguístico de natureza visual-
motora, com estrutura gramatical própria, constitui um sistema linguístico de transmissão e 
fatos, oriundos de comunidades de pessoas surdas do Brasil (BRASIL, 2002). 

  

O surdo tem sua própria língua e por isso possui as mesmas possibilidades de desenvolvimento de 

uma pessoa ouvinte. A LBI além de garantir o ingresso sem a cobrança de taxas extras, também obriga as 

escolas a acolherem os estudantes adotando medidas de adaptação necessárias a eles. O capítulo IV trata do 

Direito à Educação e o artigo 27 determina que é dever do Estado, da família e da comunidade assegurar 

educação de qualidade à pessoa com deficiência colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e 

discriminação. O artigo 28 da referida lei define que é função do poder público: 
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Art. 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, 
acompanhar e avaliar: [...] IV - oferta de educação bilíngue, em Libras como primeira língua e 
na modalidade escrita da língua portuguesa como segunda língua, em escolas e classes 
bilíngues e em escolas inclusivas; [...] XI - formação e disponibilização de professores para o 
atendimento educacional especializado, de tradutores e intérpretes da Libras, de guias 
intérpretes e de profissionais de apoio; XII - oferta de ensino da Libras, do Sistema Braille e 
de uso de recursos de tecnologia assistiva, de forma a ampliar habilidades funcionais dos 
estudantes, promovendo sua autonomia e participação. (BRASIL, 2002). 

  

Além dos aspectos gerais desta Lei, que obviamente trazem diversos benefícios para os surdos, 

alguns incisos dizem respeito especificamente a Libras, como os incisos IV, XI e XII. Um grande avanço é a 

garantia pelo poder público de uma educação bilíngue em Libras como primeira língua e a modalidade escrita 

da língua portuguesa como segunda língua.  

É sabido que “todos os cidadãos devem ter o direito de ser educados em sua própria língua” 

(Hornenberger, 1998 apud Gesser, 2009, p. 59). O surdo tem direito à cidadania e a LBI ao garantir a formação 

e disponibilização de tradutores e intérpretes da Libras na educação e em outros serviços públicos viabiliza o 

direito de que o surdo possa usar sua própria língua e construir sua identidade.  

 

1 BREVE PANORAMA SOBRE A LUTA DOS SURDOS POR SEU ESPAÇO NA SOCIEDADE 

 

Gladis Dalcin (2009) discorre sobre a surdez e seu paradigma clínico. Somente a partir do movimento 

iluminista o surdo passou a ter um diagnóstico clínico da surdez e deixou de ser tratado como um “imbecil” ou 

“não humano”. Os surdos passaram a compor a categoria de humanos doentes pela medicina, pedagogia e 

mais tarde pela psicologia e foram catalogados pelo saber médico como uma “anomalia”, algo que deveria ser 

extinto. 

Nesse período, foram feitos diversos estudos sobre a surdez para descobrir as causa e sua possível 

“cura”. As estratégias variaram de choques nos ouvidos até sanguessugas para provocar sangramento. Além 

disso, eram utilizados métodos de esterilização para evitar que a degeneração da espécie humana. No século 

XVIII há um verdadeiro fascínio pela surdez e pela pessoa surda.  

Mais tarde, com o advento da psicologia, iniciou-se o estudo dos comportamentos dos seres humanos. 

A psicologia partia de que a perda da audição causa condutas anormais. Devido a isso, assim como a 

medicina, a psicologia buscava uma cura para a surdez. Através de uma busca detalhada de algum problema 

orgânico e não levando em consideração o aspecto psicológico do sujeito. Em um movimento preconceituoso e 

etnocêntrico aquele que falava com as mãos simplesmente não se comunicava. Não havia reconhecimento 

algum da identidade surda e muito menos de sua língua. Novamente, o surdo foi catalogado como enfermo. 

Há uma concepção sobre a clínica do déficit que se baseia na premissa de que as operações mentais 

são derivadas de estímulos provocados pelas percepções vivenciadas pelos sentidos. Em outras palavras, a 

falta ou a deficiência de um dos sentidos provocaria a alteração dos demais e das operações mentais. No caso 
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específico do surdo uma vez que um dos sentidos é deficiente (a audição) todos os demais seriam 

prejudicados, mas o principal deles é a aquisição da linguagem. Desta forma, devido ao surdo não ouvir, seu 

universo seria mais restrito o que determinaria um empobrecimento psicológico no indivíduo. 

Nesta época a surdez era considerada uma deficiência grave e que deveria ser tratada precocemente 

para evitar danos irreparáveis. No âmbito cognitivo e no âmbito social os surdos eram considerados inferiores. 

Foram apontados níveis de QI inferiores bem como dificuldades de vida em sociedade pela ausência da 

comunicação verbal.  

A comunidade surda luta em todo mundo para a desconstrução das narrativas clínicas que levaram a 

representação social da surdez como deficiência e inferioridade. Os surdos lutam para desconstruir os 

estereótipos formados ao longo de anos da história. Eles precisam ter a oportunidade de conviver com pares 

linguísticos e aprender a língua de sinais, pois sinais caseiros ensinados por pais ouvintes é uma 

representação muito pobre comparada à riqueza linguística da língua de sinais. 

 

2 LEI BRASILEIRA DE INCLUSÃO: 15 ANOS DE TRAMITAÇÃO 

 

A Lei Brasileira de Inclusão (LBI) tramitou por quinze anos até sua aprovação. O projeto inicialmente 

era de autoria do senador Paulo Paim e possuía o lema “nada sobre nós sem nós”. É importante destacar que 

a aprovação dessa lei é resultado do esforço de diversos setores e que vários agentes, inclusive a sociedade, 

estiveram presentes para que a LBI fosse sancionada.  

Em 2000, foi apresentado pela primeira vez o texto do projeto do que viria a ser a LBI; pelo então 

deputado Paulo Paim com o nome de Estatuto da Pessoa com Deficiência. No ano de 2003, Paulo Paim, já 

eleito senador, apresentou uma proposta idêntica ao Senado. E em 2006, ocorreu a aprovação do substitutivo 

do deputado Celso Russomano na Comissão Especial formada para analisar o projeto na Câmara dos 

Deputados. Foi aprovado o substitutivo no Senado. 

Em 2008, houve a ratificação da Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. 

Nessa época vários grupos passaram a alegar que o texto do Estatuto da Pessoa com Deficiência não estava 

de acordo com a Convenção. Após cerca de quatro anos, em 2012, a Secretaria Especial de Direitos Humanos 

da Presidência da República (SDH), motivada pela Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Direitos da 

Pessoa com Deficiência, criou um grupo de trabalho, composto por juristas e especialistas, com o objetivo de 

ajustar o texto de acordo com a Convenção. 

No ano de 2013, o texto alterado e corrigido foi disponibilizado para consulta pública no portal e-

democracia a pedido da deputada Mara Gabrilli, que foi a relatora do projeto na Câmara dos Deputados. De 

julho de 2013 a janeiro de 2014 diversas consultas e audiências públicas foram realizadas para que a 

população pudesse opinar sobre a lei. E, finalmente, em 2014, ocorreu a apresentação do texto final pela 
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relatora Mara Gabrilli, sendo ele aprovado em 2015, na Câmara dos Deputados. Logo em seguida, ocorreu a 

aprovação do texto no Senado relatado pelo senador Romário e a sanção pela então presidente Dilma 

Rousseff. Somente no ano de 2016, essa lei passou a entrar em vigor.  

Um aspecto que chama atenção é que essa lei nasceu do clamor da sociedade e contou com sua 

participação durante todo o trâmite até a aprovação. No portal e-democracia o esboço do projeto de lei foi 

publicado em uma plataforma acessível para que pessoas deficientes pudessem ter acesso e sugerir 

modificações e alterações no texto da lei. 

Em sua íntegra, o projeto de lei era acessível para pessoas com deficiência visual, bem como havia 

vídeos com tradução em Libras disponibilizados pela TV Câmara. Ocorreram diversos eventos regionais para 

ouvir as demandas da população e havia um material de apoio para download que favorecia que ocorressem 

discussões acerca do conteúdo da lei. Esses encontros geralmente eram organizados por deputados de 

diversos partidos e Estados e visavam identificar as demandas da população. Mara Gabrilli, redatora da Lei 

Brasileira de Inclusão, afirma que a legislação é tão grandiosa quanto à luta dos deficientes. 

O conteúdo do texto da Lei Brasileira de Inclusão é baseado na Convenção da ONU sobre os Direitos 

das Pessoas com Deficiência. A Convenção foi o primeiro tratado a ser incorporado pelo ordenamento jurídico 

brasileiro como emenda constitucional. As medidas instituídas pela Convenção são basicamente acesso à 

saúde, educação, trabalho, cultura, lazer, informação etc. O texto da LBI contempla todos esses quesitos e vai 

além ao preocupar-se com a carência dos serviços públicos existentes no Brasil e as demandas advindas da 

população. 

A lei é ampla, possui mais de 120 artigos, pontuando significativos benefícios ao promover a inclusão e 

integração da sociedade relacionando aspectos da educação, saúde, trabalho, assistência social, esporte, 

previdência e transporte.  A LBI não é, de forma alguma, um compilado de leis, é um documento que altera 

algumas leis existentes, eleva ao status de lei alguns dispositivos de decreto harmonizando-os com a 

Convenção da ONU. 

Afinal, a quem se aplica a Lei Brasileira de Inclusão? O artigo primeiro da LBI institui que essa lei se 

aplica à pessoa com deficiência. Surge a indagação: Quem é considerada pessoa com deficiência? O decreto 

nº 7.612 de 17 de novembro de 2011, por sua vez, traz claramente o conceito de deficiência, que coaduna com 

o disposto na LBI. 

O artigo 2° dispõe que são consideradas pessoas com deficiência aquelas que têm impedimentos de 

longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, 

podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais 

pessoas. Esse conceito é amplo e a verificação deve ser feita em cada caso específico. 
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3 AS PRINCIPAIS MUDANÇAS TRAZIDAS PELA LBI COM O BILINGUISMO  

 

De acordo com o artigo 13 da Constituição Federal Brasileira (1988), no capítulo sobre nacionalidade, 

diz-se que a língua oficial do Brasil é a língua portuguesa e, por isto, a maioria da população brasileira faz uso 

dela e de suas variantes para se comunicar. Porém, é importante destacar que em 2002 a Libras foi 

reconhecida como meio legal de comunicação de expressão da comunidade surda. A lei nº 10.436/2002 

expressa que apesar de ser uma língua oficial ela não poderá substituir a modalidade escrita da língua 

portuguesa. 

 Entende-se que o surdo deve ter um ensino bilíngue que o capacite para a utilização das duas 

línguas: a de sinais e a portuguesa. Frise-se que o português deve ser utilizado na modalidade escrita, ou seja, 

deve ser a segunda língua dos surdos. Quando se fala de bilinguismo não se trata de dicotomia, mas sim de 

línguas envolvidas no cotidiano dos surdos. Não há porque falar que o uso da língua de sinais atrapalha a 

aprendizagem da língua portuguesa, pois é justamente o contrário. 

A língua de sinais é majoritária/natural para os surdos e nesse sentido o ensino da escrita para os 

surdos deve ser promovido primeiramente na língua de sinais (como língua de instrução) e posteriormente em 

língua portuguesa. Esse pensamento de que a língua de sinais atrapalha a aprendizagem da língua 

portuguesa é originário dos oralistas convictos. A história da educação dos surdos narra o quanto esse 

pensamento oralista castigou e tentou enfraquecer a cultura surda.  

 
As ações negativas quanto ao uso da língua de sinais estiveram e estão, em grande medida, 
atreladas aos seguidores da filosofia oralista. Muitos pesquisadores têm abolido a visão 
exposta ao afirmarem justamente o inverso: é o não uso da língua de sinais que atrapalha o 
desenvolvimento e a aprendizagem de outras línguas pelo surdo. (GESSER, 1971, p. 58) 

   
A LBI em seu artigo 28, inciso IV, dispõe que a oferta de educação bilíngue, em Libras como primeira 

língua e na modalidade escrita da língua portuguesa como segunda língua, em escolas e classes bilíngues e 

em escolas inclusivas. Observe que esse artigo vem para suprir a necessidade de uma normatização que 

garantisse o bilinguismo. O clamor de toda a população surda que sempre necessitou de uma norma que 

garantisse a sua língua natural como primeira língua. Apesar de sabermos que a escola bilíngue e a educação 

de surdos na perspectiva bilíngue teve início com a aprovação do Decreto 5.626/2005, a partir da aprovação 

da LBI a sociedade pode exigir um estudo bilíngue o que representa um grande avanço para toda a 

comunidade surda. 
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4 A OBRIGATORIEDADE DE MEDIDAS EDUCATIVAS QUE MAXIMIZEM O DESENVOLVIMENTO DO 

ALUNO SURDO 

 

Há muito tempo se discute o direito das crianças surdas a uma educação bilíngue, ou seja, aulas que 

garantam o aprendizado de língua portuguesa com metodologia de segunda língua. No entanto, apesar de na 

educação dos surdos já terem sido aplicados vários métodos e persistem os problemas de alfabetização. A 

aquisição da língua escrita é naturalmente complicada para um aluno surdo, pois ela relaciona-se a uma língua 

oral auditiva, enquanto a Libras é uma língua visual espacial. A criança ouvinte teoricamente possui mais 

facilidade, pois utiliza a gramática interna da fala para adquirir a escrita da língua. 

Os alunos surdos possuem dificuldades quando a didática é ruim, pois eles têm plena capacidade de 

aprender a língua portuguesa da mesma forma que os alunos ouvintes de aprender a língua de sinais. O 

importante é o professor ter estratégias para o ensino desta segunda língua. A Constituição Federal de 1988 

garante atendimento educacional especializado para alunos que dele necessidade. Partindo desse 

pressuposto, depara-se com a necessidade de professores e equipe pedagógica capacitada para garantir o 

desenvolvimento e aprendizagem dos alunos. 

A Lei Brasileira de Inclusão (art. 27, V) veio reforçar essa normatização da Constituição Federal ao 

instituir a obrigatoriedade, por parte do poder público, da adoção de medidas individualizadas e coletivas em 

ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes com deficiência, 

favorecendo o acesso, a permanência, a participação e a aprendizagem em instituições de ensino. Para atingir 

o objetivo da lei é preciso ter em mente a compreensão dos fenômenos linguísticos da língua visa favorecer o 

processo de ensino-aprendizagem. Um professor com domínio da linguística sabe que é necessário que o 

surdo aprenda primeiramente sua língua materna (Libras) para posteriormente aprender sua segunda língua 

(Língua Portuguesa).  

Esses conceitos advêm da Linguística Aplicada, que segundo Moita Lopes (2003) é “uma ciência 

social da linguagem que tem como foco os problemas e questões de uso da língua pelos participantes do 

discurso no contexto social, isto é, usuários da linguagem dentro ou fora do meio de ensino/aprendizagem”.  

Nesse sentido compreender conceitos linguísticos pode favorecer desmistificar tabus e preconceitos 

acerca da aprendizagem de língua portuguesa escrita por surdos. Vygotsky acredita no desenvolvimento sócio-

histórico do indivíduo, sendo a linguagem essencial para as relações sociais e até mesmo para o 

desenvolvimento intelectual dos seres humanos. Devido a isto, é necessário que o aluno surdo tenha contato 

com a Libras desde o início de sua vida escolar. Nesse sentido, percebe-se que “conviver com a diferença não 

é direito dos diferentes apenas; é direito nosso, da maioria, de poder conviver com a minoria; e aprender a 

desenvolver tolerância e acolhimento”. (ARAÚJO, 2015, p. 510) 
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Além disso, percebe-se que os prejuízos e as dificuldades enfrentadas pelos surdos muitas vezes são 

amplificados devido à condição social em que se inserem. O acesso à educação de qualidade encurta 

barreiras e facilita a vida dos surdos, por isso a importância de leis que assegurem que os surdos tenham 

condições de se desenvolver como todas as pessoas. Eles precisam de ambientes com condições linguísticas 

favoráveis para o desenvolvimento linguístico pleno e a formação da cognição.  

Embora, por não ser sua língua materna, normalmente a criança surda possua mais dificuldades com 

a língua portuguesa escrita do que uma criança ouvinte, ela possui afinidade e facilidade para o aprendizado 

da Libras. Todas essas peculiaridades devem ser levadas em consideração na metodologia do professor em 

sala de aula, pois a audição é um importante canal para a aquisição da linguagem, mas não é o único. Por 

esse motivo, em turmas com alunos surdos deve-se explorar também a visão, pois a língua materna dos 

surdos é visual.  

 

5 CONHECER E COBRAR: A IMPORTÂNCIA DA DIVULGAÇÃO DA LBI  

 

As pessoas, especialmente as que possuem algum tipo de deficiência, precisam conhecer a LBI para 

ter condições de cobrar a sua efetividade e exigir seus direitos. É um princípio: para lutar por seus direitos é 

preciso conhecê-los. É necessário que haja ampla divulgação dos direitos trazidos pela LBI para que a 

população possa exigir o seu cumprimento pelo poder público e também pela iniciativa privada. 

O principal avanço da LBI é no quesito da inclusão escolar, pois como discutimos ao longo do artigo, 

atualmente um aluno deficiente não pode ser cobrado por conta disso. É importante que se divulgue cada vez 

mais esse direito. A LBI visa contribuir para a diminuição do preconceito contra o deficiente no ambiente do 

trabalho, pois o artigo 34, parágrafo terceiro dispõe que: 

 

§ 3º É vedada restrição ao trabalho da pessoa com deficiência e qualquer discriminação em 
razão de sua condição, inclusive nas etapas de recrutamento, seleção, contratação, 
admissão, exames admissional e periódico, permanência no emprego, ascensão profissional 
e reabilitação profissional, bem como exigência de aptidão plena.  

 

Nesse ponto, por exemplo, caso uma pessoa seja discriminada em razão de sua condição ao procurar 

um trabalho e não souber que este comportamento tem implicações legais pode deixar de procurar seus 

direitos. Caso ela conheça seus direitos e sinta-se amparada, há a possibilidade de reverter a situação e 

inclusive impetrar danos morais a quem praticou a discriminação. 

Esses são alguns exemplos de práticas de comportamentos que estão previstos na lei e podem 

melhorar a vida e incluir todos os cidadãos. No entanto, há inúmeros outros casos em que o desconhecimento 

sobre os direitos amparados pela lei pode gerar transtornos desnecessários.  
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Há uma frase muito famosa de Rui Barbosa que diz que quem não luta por seus direitos não é digno 

deles, mas acrescentamos que também é preciso que sejam criadas estratégias que permitam a todos os 

cidadãos conhecerem seus direitos para cobrá-los.  

 

6 METODOLOGIA E RESULTADOS 

 

Este artigo expõe e exemplifica a aplicação de uma metodologia que se fundamenta na seleção e na 

priorização de dados bibliográficos que representa o estado da arte sobre a temática abordada, além da 

pesquisa documental em normas e legislações brasileiras. A pesquisa teve abordagem qualitativa e foi 

considerado para o levantamento bibliográfico nas bases de dados pesquisas desenvolvidas no período de 

2016 a 2019 com abordagens sobre a LBI.  

Considerando o cenário atual da educação inclusiva e os avanços legais para garantir o acesso de 

todos a um ensino de qualidade, sem exclusão, realizamos uma investigação bibliográfica com o intuito de 

verificar as contribuições que a LBI, especificamente nos aspectos relacionados à inclusão dos surdos no 

ambiente escolar. 

 A escola deve atuar numa perspectiva inclusiva, incluindo em seu quadro de servidores profissionais 

que atuem como promotores de acessibilidade comunicacional, dentre os quais podemos mencionar os 

tradutores e intérpretes de Libras, no sentido de que haja a inclusão dos alunos surdos nas atividades 

oferecidas pela instituição. 

A pesquisa caracteriza-se como bibliográfica e documental, a investigação seguiu os princípios da 

pesquisa qualitativa, partindo de evidências e reflexões, onde procuramos conhecer à legislação no que diz 

respeito aos aspectos inclusivos para a educação.  

A análise e discussão dos dados apresentados através da pesquisa documental relacionadas 

diretamente a situações práticas das leis voltadas para a perspectiva inclusiva, dentre as quais temos a 

LBI/2015, a Lei nº 10.436/2002, que reconhece a Libras como língua oficial da comunidade surda do Brasil, e o 

decreto 5626/2005 que regulamentou a Lei da Libras e traz orientações sobre a formação do intérprete para 

atuar no contexto escolar. Ao passo que a regulamentação da profissão do intérprete de Libras ocorreu por 

meio da publicação da lei 12.319/2010. 

Para construir uma análise minuciosa dos dados foi necessária uma revisão detalhada de todo o 

material coletado para verificar o que era realmente importante no momento da interpretação das informações 

mais relevantes para a pesquisa, e assim contribuir para um resultado estruturado e mais confiável possível. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

As discussões que versam a temática da inclusão no cenário brasileiro, percorrem caminhos que nos 

levam ao reconhecimento da importância de ampliarmos os olhares em busca de uma sociedade inclusiva que 

vai além do quesito acessibilidade. Levando em consideração a complexidade envolvida neste processo de 

evolução histórica, faz-se necessário refletir cautelosamente todos os aspectos que compõem tal contexto, 

principalmente no que diz respeito à inserção da pessoa com deficiência.       

A atenção dada ao longo do tempo revela desafios e conquistas alcançadas por meio legais, porém 

ainda há necessidade de democratizar os direitos assegurados por lei tornando-os acessíveis à todos. O 

desenvolvimento deste estudo permitiu demonstrar o grau de importância da Lei Brasileira de Inclusão para a 

integração de toda a sociedade. É importante destacar que todos os direitos só terão sua efetiva aplicação se 

houver cobrança da sociedade. Antes de criticar ou abordar aspectos negativos da lei, esse artigo apresenta 

os benefícios da lei caso haja sua devida aplicação, o que exige conhecimento e cobrança por parte da 

sociedade. É uma lei ampla e riquíssima que deve ser estudada e divulgada para que seus dispositivos sejam 

popularizados. 

A deficiência não deve ser vista como um fator impeditivo de integração na sociedade, no trabalho ou 

nas escolas. A Lei é fruto do clamor da sociedade que foi marginalizada por muito tempo devido a sua 

condição de deficiente. Ao abordar o princípio da legalidade ficou clara a necessidade de que os dispositivos 

previstos em lei sejam cumpridos por todos e a administração pública deve servir como exemplo e ser a 

primeira a garantir a aplicabilidade dos direitos da pessoa com deficiência. 

As alterações que esta lei trouxe ao Código Civil mostram que o deficiente deve ser visto como uma 

pessoa plenamente capaz dentro de suas singularidades. Quebrou-se o mito de que as deficiências impedem 

o exercício da cidadania. O respeito ao bilinguismo e a obrigatoriedade de práticas educativas especiais trarão 

ao aluno surdo uma nova forma de agir e viver em sociedade. O surdo terá mais oportunidade e também se 

sentirá incluído, pois terá sua identidade respeitada. No entanto, tudo isso ocorrerá se as pessoas tiverem 

conhecimento da lei e dos seus respectivos direitos e deveres. É necessária a divulgação da LBI para que toda 

a população, e não somente as pessoas deficiência, possam conhecer e exigir seus direitos. 
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Capítulo 14 

A URGÊNCIA DAS DISCUSSÕES SOBRE GÊNERO NOS CURSOS DE FORMAÇÃO DE PROFESSOR EM 
GEOGRAFIA: BREVE ANÁLISE DOS PROJETOS PEDAGÓGICOS DA UEMG E UNIMONTES  

(MINAS GERAIS, BRASIL) 

 

Victória Caroline Vidal1 

Rahyan de Carvalho Alves2 

 

Resumo 

As questões relacionadas a gênero têm sido amplamente discutidas nos meios de comunicação, na sociedade, 
na política, em determinados segmentos religiosos e nos centros de ensino. Esta pesquisa tem como objetivos 
contribuir ao debate sobre a importância dos estudos de gênero no processo de ensino-aprendizagem de 
Geografia do Ensino Básico ao Superior e analisar como o tema é promovido na licenciatura em Geografia da 
Universidade do Estado de Minas Gerais – UEMG e da Universidade Estadual de Montes Claros – 
UNIMONTES. A metodologia realizada consistiu em análise bibliográfica das temáticas Geografia e Gênero e 
Gênero na Educação,  pesquisa documental dos Projetos Pedagógicos e das ementas das disciplinas a fim de 
identificar se as discussões de gênero consta nos documentos dos cursos de Geografia e se há disciplinas 
específicas. Como resultados, verificou-se que ainda há cursos que não ofertam disciplinas sobre a categoria 
gênero além de ter alguns que a mencionam superficialmente nos documentos formais do curso. A ausência 
da discussão de gênero no currículo de um curso de formação de professor sugere, implicitamente, que o 
assunto não é importante e por isso não merece ser debatido em sala de aula. A omissão à discussão  ocorre 
justamente  quando a sociedade brasileira requer uma posição crítica e transformadora do ensino frente às 
ações retrógradas da política atual. 
Palavras-chave: Geografia; Gênero; Projeto Pedagógico. 
 

Introdução 

 

As questões relacionadas a gênero têm sido amplamente discutidas nos meios de comunicação, na 

sociedade, na política, em determinados segmentos religiosos e nos centros de ensino. É uma temática 

abordada por várias áreas do conhecimento como Sociologia, Direito, História e Geografia. Destaca-se as 

autoras que são referência na temática como Scott (1995), Saffioti (1994), Vianna e Unbehaum (2006), Costa 

(2011), Reis (2015), entre outras. 

Em conformidade com Ferraz, Borges e Nascimento (2017, p. 2) a discussão de gênero permite a 

“compreensão das formas de representação dos diversos grupos que constituem a pluralidade da sociedade, 

bem como a superação do modelo binário que “mantém” a ordem social pautada no masculino e no feminino.” 

                                                           
1 Graduanda em Geografia na Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes). E-mail: victoria.caroline.vidal.13@gmail.com 
2 Professor da Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), integrante do Grupo de Estudos GECES (UFMG), do Projeto de 
Pesquisa do Programa Biotemas e Ccoordenador da área Geografia do Núcleo de Promoção à Cidadania (Unimonntes). E-mail: 
rahyancarvalho@yahoo.com.br 
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Nessa perspectiva, o debate sobre gênero reconhece a pluralidade social ao evidenciar os grupos 

sociais minoritários que, por vezes, são  ofuscados e desvalorizados historicamente, concedendo-lhes lugar de 

falaao passo que contesta os papéis sociais atribuídos ao feminino e masculino. 

A perspectiva de gênero é evidenciada pelos movimentos feminista e de mulheres na década de 1970, 

“em linhas gerais, gênero é uma construção sociológica, político cultural do termo sexo, não é uma variável 

demográfica, biológica ou natural apenas, mas traz toda uma carga cultural e ideológica.”  (COSTA, 2011, p. 

80).  

Dessa forma, há uma distinção entre sexo e gênero, enquanto o primeiro indica diferenças anatômicas, 

gênero refere-se a uma construção social que delimita as condutas apropriadas aos papéis de gênero feminino 

e masculino, concepção que diferencia no tempo e no espaço. Este conceito está presente na afirmação de 

Simone de Beauvoir (1980, p. 46) quando diz que “[...] ninguém nasce mulher, torna-se mulher.”  

Historicamente, as relações entre homens e mulheres são marcadas pela desigualdade que reforça 

“[...] a submissão e a violência numa relação desigual que exclui e segrega.”  (COSTA, 2011, p. 77).  Tais 

relações são estabelecidas hierarquicamente, subjugando as mulheres aos homens.  

Na Geografia, os estudos sobre gênero “consideram as relações sociais e os movimentos de 

diferentes opções sexuais que estão se consolidando e como contribuem para a reprodução do espaço.” 

(COSTA, 2011, p. 78) 

A temática foi incorporada primeiramente pelas ciências sociais, mas estas deram pouca importância 

às implicações espaciais. Assim, emergiu a Geografia Feminista ou de Gênero que enfoca o estudo de gênero 

nas análises espaciais tendo em que vista que “[...] o espaço pode revelar a luta de classe, e a estrutura de 

poder entre os gêneros” (REIS, 2015, p. 12). A construção teórica da relação entre gênero e espaço: 

 

“[...] propõem levantar a discussão acerca das relações de gênero como um elemento de  
análise para o entendimento da sociedade contemporânea e das distribuições espaciais das 
atividades humanas, destacando neste caso o trabalho das mulheres na produção do 
espaço.” (REIS, 2015, p. 12). 

 

Dessa forma, a Geografia enquanto ciência que estuda a organização e produção do espaço deve 

abranger a perspectiva de gênero compreendo-a como “parte das práticas espaciais que permite desvendar a 

base da organização geográfica das sociedades”. (REIS, 2015, p.12). 

Ao docente é atribuído a responsabilidade de evidenciar a perspectiva de gênero no ensino de 

Geografia para os educandos compreenderem a dinâmica da sociedade - como a hierarquização dos gêneros - 

e suas implicações na produção e reprodução social e espacial.  

Algumas geógrafas de viés feminista (tal como Gillian Rose, Gill Valentine, Linda McDowell, Sarah 

Holloway, Cindi Katz, Doreen Massey, Rosalyn Deutsche etc) passaram a criticar as abordagens geográficas 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Gillian_Rose_(ge%C3%B3grafo)&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Gill_Valentine&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Linda_McDowell&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Sarah_Holloway&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Sarah_Holloway&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Cindi_Katz&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Doreen_Massey_(ge%C3%B3grafa)
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Rosalyn_Deutsche&action=edit&redlink=1
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que, de certo modo, ignoraram o gênero como elemento de diferenciação social ao considerar “a sociedade 

como um conjunto neutro, assexuado e homogêneo” e sem “levantar as profundas diferenças que existem 

entre homens e mulheres na utilização do espaço.” (REIS, 2015, p. 12). 

Em concordância com Reis (2015), a Geografia, por vezes, tem negligenciado as questões de gênero 

no processo de ensino-aprendizado, “desconsiderado que os sujeitos têm gênero, assim, é impossível fugir de 

discussões que envolvam esses temas” (ESCOUTO; TONINI, p. 189, 2018). 

Então são questões fundamentais para a formação de cidadãos conscientes. Mas como 

responsabilizar esta deficiência no ensino aos professores da educação básica de Geografia se não tiveram 

uma formação que lhes ofertasse suporte à questão? 

Partindo deste questionamento, esta pesquisa tem como objetivos contribuir ao debate sobre a 

importância dos estudos de gênero no processo de ensino-aprendizagem de Geografia do Ensino Básico ao 

Superior e analisar como o tema é promovido na licenciatura em Geografia da Universidade do Estado de 

Minas Gerais – UEMG e da Universidade Estadual de Montes Claros – UNIMONTES. 

O artigo está organizado em quatro partes: na primeira, discute-se sobre a conceituação de gênero e a 

abordagem geográfica da questão; na segunda, a importância da temática no processo de ensino-

aprendizagem e a omissão do termo gênero no segundo Plano Nacional de Educação - PNE; no terceiro, 

analisa-se os Projeto Pedagógicos e as ementas das disciplinas da licenciatura em Geografia das 

universidades supramencionadas, e por último, a conclusão, reafirmando-se a urgência das discussões de 

gênero na estrutura curricular de Geografia  e o papel da universidade para a superação de preconceitos e 

discriminações no espaço escolar e social. 

 

Metodologia 

 

A metodologia realizada consistiu em: 

 a) análise bibliográfica das temáticas Geografia e Gênero e Gênero na Educação, pautando-se nas 

seguintes referências bibliográficas: Brandão e Lopes (2018), Costa(2011), Escouto e Tonini(2018), Hruschka 

e Maio (2015), Reis (2015), Rodrigues, Fagundes e Ribeiro (2018), Vianna e Unbehaum (2006), dentre outras.  

b) consulta aos Projetos Pedagógicos da Licenciatura em Geografia da UEMG (2016), das Unidades: 

Carangola e Frutal, e da UNIMONTES (2019), verificando também as ementas das disciplinas a fim de 

identificar se a temática consta nos documentos dos cursos de Geografia e se há disciplinas específicas 

voltadas às questões de gênero.  
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Fundamentação Teórica  

 

A Constituição Federal Brasileira de 1988 prevê em seu artigo 3º, inciso IV, “promover o bem de todos, 

sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação” (BRASIL, 

1988, p.11),“considerando o estabelecido cabe ao Ministério de Educação (MEC) estabelecer políticas para o 

cumprimento do objetivo constitucional.” (HRUSCHKA; MAIO, 2015, p. 79). 

Nessa direção, a educação não deve esquivar-se dos princípios estabelecidos na Constituição de 

promover medidas a fim de amenizar as discriminações presentes na sociedade brasileira. Conforme Louro 

(2008, p. 23) esclarece “As certezas acabaram. Tudo isso pode ser fascinante, rico e também desestabilizador. 

Mas não há como escapar a esse desafio. O único modo de lidar com a contemporaneidade é, precisamente, 

não se recusar a vivê-la.”  

Assim, a única forma de os conflitos e tensões relacionados a gênero seremdesarraigados da 

sociedade é reconhecê-loe discutí-lo no âmbito educacional, ao invés de ocultar e desconsiderar o assunto, 

para a superação de preconceitos e discriminações que resultam da falta de informação.  

A educação tem a responsabilidade de “[...] mediar os conflitos que estão presentes na sociedade, 

dada a instabilidade social do tema”. (FERRAZ, BORGES, NASCIMENTO, 2017, p. 2). Por sua vez, ao 

promover discussões sobre tais questões, paulatinamente, serão rompidos os ciclos de preconceitos e a sua 

reprodução social. 

No espaço escolar, os estudos sobre gêneros “[...] ajudariam no processo educativo de convivência 

com a diversidade sexual, de gênero e racial.” (BRANDÃO; LOPES,  2018 p. 100). Ao esclarecer sobre gênero 

desde o ensino fundamental, a gestão escolar e os professores contribuem para uma convivência harmoniosa 

dos educandos no contexto escolar e social, uma vez que poderia diminuir obullying praticado àqueles que 

apresentam comportamentos tidos como destoantes dos papéis de gênero atribuídos, impactando na 

diminuição do abandono escolar. 

Brandão e Lopes (2018) citando Cleomar Manhas (2014) mencionam uma pesquisa do Fundo das 

Nações Unidas para a Infância - Unicef, publicizada em 2010, com estudantes do ensino fundamental no Brasil 

que apontaram, dentre os principais motivos do abandono escolar, as desigualdades de gênero.  

Acrescenta-se a campanha  da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura - Unesco lançada em 2014 no estado do Paraná, contra a homofobia: 

 

[...] a iniciativa da UNESCO mostra ações bem sucedidas de escolas públicas no combate 
ao preconceito e à discriminação contra estudantes homossexuais, que acontecem em todo 
o mundo. No Vídeo “Boas práticas no combate ao bullying homofóbico nas escolas”, 
publicado em 27/05/2014, a UNESCO reuniu algumas práticas no combate ao bullying 
homofóbico, “cuja responsabilidade é de toda a escola com a participação e o envolvimento 
de todos — professores, funcionários, alunos e pais. O bullying é um problema global e 
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provoca evasão escolar. É possível proteger agredidos e transformar agressores” (UNESCO, 
2014apudHRUSCHKA; MAIO, 2015, p. 79) 

 

As práticas educativas de combate aos preconceitos devem ser realizadas mediante o diálogo entre a 

escola e a comunidade, através de esclarecimentos e reflexões críticas, podendo implicar na diminuição de 

atos de ódio que são frutos da desinformação.  

Em concordância com Seffner (2017, p. 28) a escola deve “[...] se esforçar em ampliar os laços de 

solidariedade entre todos e todas, pois o espaço público é ambiente de negociação dos marcadores sociais da 

diferença”. É, sobretudo, por meio da educação que as almejadas transformações sociais podem ser 

alcançadas, como a diminuição das diversas desigualdades sociais e o rompimento de estereótipos de 

gêneros.  

Ferraz, Borges e Nascimento (2017, p. 5) defendem que a ação dos professores devem ser norteadas 

“pela valorização das diferenças e das diversidades; e pela defesa da igualdade de direitos.” Acrescenta-se a 

responsabilidade dos docentes em ensinar os alunos a aprender a lidar com opiniões contrárias e com a 

diversidade através da luta contra o preconceito na escola, reforçando o respeito e a solidariedade mútua.  

A temática gênero na educação passou a ser uma demanda social pois aborda problemas como a 

cultura do estupro3, a desigualdade salarial entre homens e mulheres4,  feminicídio5 e assassinatos de pessoas 

LGBTQIA+6, “esses são alguns problemas que tem que ser reconhecidos e enfrentados para acabar com a 

cultura machista, racista e homofóbica que existe nesse país” (ESCOUTO; TONINI, 2018, p. 189-190).  

Conforme Costa (2011, p. 79) “´[...] a Geografia, assim como outras ciências sociais, tem na escola o 

compromisso de contribuir para formar o “ser humano inteiro”, discurso lido em muitos momentos, mas muito 

difícil de realizar na prática do espaço social denominado “escola”. 

Apesar da relevância destas questões na educação, a menção a gênero foi retirada do Plano Nacional 

de Educação – PNE em 2014, conforme esclarecem Hruschka e Maio: 

 

As temáticas gênero e diversidade sexual têm gerado muitas discussões na política 
educacional brasileira atual, em função da aprovação do Plano Nacional de Comissão 
Especial Educação (PNE). A da Câmara dos Deputados que analisou o PNE – PL (BRASIL, 
2010), havia proposto o texto base do projeto na 8035/10 questão que trata de gênero no 
Inciso III do art. 2º como “superação das desigualdades educacionais, com ênfase na 
promoção da igualdade racial, regional, de gênero e de orientação sexual”, porém no 

                                                           
3 Em 2016, foram registrados pelas delegacias de polícias brasileiras 49.497 casos de estupro, conforme 11º Anuário Brasileiro de 
Segurança Pública. Nesse mesmo ano, no Sistema Único de Saúde foram registrados 22.918 incidentes, 68% dos registros se 
referem a estupro de menores. (CERQUEIRA, et al, 2018). 
4 “[...] os resultados desagregados por nível de instrução apontam que o diferencial de rendimentos é mais elevado na categoria  
ensino superior completo ou mais, em que as mulheres receberam 63,4% a menos do que os homens.” (IBGE, 2018, p. 5). 
5 “Atlas da Violência indica que houve um crescimento dos homicídios femininos no Brasil em 2017, com cerca de 13 assassinatos 
por dia. Ao todo, 4.936 mulheres foram mortas, o maior número registrado desde 2007.” (CERQUEIRA et al, 2019, p. 35). 
6 Em 2017, forma denunciados 1.720 casos de violência contra a população no país, de acordo com o Instituo de Pesquisa 
Econômica Aplicada - IPEA e Fórum Brasileiro de Segurança Pública - FBSP. (CERQUEIRA et al, 2019). 
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Substitutivo do PNE do Senado Federal a redação do artigo foi alterada para “superação das 
desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de 
todas as formas de discriminação.” (2015, p. 79) 

 

A menção a categoria gênero e orientação sexual no Plano Nacional de Educaçãoprovocou debates 

acirrados na sociedade brasileira. De um lado, segmentos religiosos e políticos conservadores que 

discordaram do texto por defenderem que tais assuntos não devem ser tratados no espaço público,  como a 

escola, mas sim na esfera privada com a orientação dos familiares.Do outro lado, “segmentos minoritários da 

sociedade civil organizada, entidades de defesa dos direitos humanos, pesquisadores do campo alinhados ao 

debate contemporâneo sobre gênero, algumas autoridades governamentais empenhadas com as mudanças 

por meio do PNE.” (BRANDÃO, LOPES, 2018, p. 116). 

A frágil representatividade política dos segmentos favoráveis das questões de gênero e sexualidade na 

escola comprometeu o resultado final do texto do PNE, “o qual recebeu uma designação mais genérica “todas 

as formas de discriminação”, sem especificar os conteúdos” (BRANDÃO, LOPES, 2018, p. 116). 

Então, conforme defendem Escouto e Tonini (2018, p. 190) “[...] já que a educação básica vem 

perdendo campo nessas temáticas, é preciso que a educação superior se mobilize para reverter esse triste 

quadro de intolerância e preconceito que vem sendo aumentado.”  

Aproveitando-se de sua autonomia e pautados na importância das discussões sobre gênero na escola, 

as universidades devem se mobilizar e, em espacial, o curso de Geografia, adequando os currículos à 

temática, para desenvolver uma formação preparada para combater com os diversos preconceitos presentes 

na nossa sociedade. 

 

Resultados 

 

Realizamos uma pesquisa documental dos Projetos Pedagógicos do curso de Licenciatura em 

Geografia da Universidade do Estado de Minas Gerais – UEMG (2016), Unidade Carangola e Frutal, e da 

Universidade Estadual de Montes Claros – UNIMONTES (2019) para analisar se a discussão sobre gênero 

consta nestes documentos e se há questões específicas voltadas à temática. 

No Projeto Pedagógico do cursoda unidade Carangola da UEMG, constatou-se a menção à gênero na 

apresentação do curso no tópico “Caracterização e Organização da Matriz Curricular”: 

 

Os cursos de formação deverão garantir nos currículos conteúdo específicos darespectiva 
área de conhecimento ou interdisciplinares, seus fundamentos emetodologias, bem como 
conteúdos relacionados aos fundamentos da educação,formação na área de políticas 
públicas e gestão da educação, seus fundamentose metodologias, direitos humanos, 
diversidades étnico-racial, de gênero, sexual, religiosa, de faixa geracional, Língua Brasileira 
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de Sinais (Libras), educaçãoespecial e direitos educacionais de adolescentes e jovens em 
cumprimento demedidas socioeducativas. (2016, p. 21, grifo nosso). 

 

No mesmo tópico é apresentadoque o objetivo do curso consiste em promover uma formação 

transformadora dos discentes para a inserção nas instituições de educação de ensino básico da rede pública 

de ensino através do 

 

[...] diálogo e a promoção de atitudes ecologicamente-corretas e de ações e articulações 
antirracistas e antidiscriminatórias (CNE/CP RESOLUÇÃO Nº1/2004) por meio da introdução 
do debate inerente as questões: étnico-racial, de gênero, sexual, religiosa como princípios 
de equidade e garantir a aprendizagem da LínguaBrasileira de Sinais (Libras) [...]. ( 2016, p. 
21-22, grifo nosso). 

 

Ademais, a Unidade Carangola oferta a disciplina obrigatória intitulada “Território, Gênero e 

Sexualidade” a ser cursada no 8° período,com carga horária de 60 horas. Apresenta nos objetivos e na 

ementa: 

 

Objetivos: Compreender a inserção do debate sobre as questões de gênero e sexualidade 
na ciência e dentro da disciplina geográfica; analisar as desigualdades de gênero e suas 
manifestações territoriais; refletir sobre os agentes da produção do espaço, considerando as 
relações de gênero e suasterritorialidades. 
Ementa: Ciência e questões de gênero. Gênero, sexualidade e sua dimensão espacial. 
Identidadee representações sociais sob a ótica das questões de gênero. Feminismo e 
Geografia. Agentes eprocessos da produção do espaço sob a perspectiva das relações e 
conflitos de gênero. (2016, p. 96). 

 

Além da disciplina específica, a categoria gênero é mencionado nos objetivos da disciplina de 

Geografia da População: 

 

[...] contribuir para a compreensão de fenômenos associados às populações, tais como: 
composição, faixa etária, gênero, renda, expectativa de vida e IDH’s. Conhecer suas 
distribuições e movimentações no espaço territorial e sua relação com o meio. (2016, p. 63) 

 

Já no Projeto Pedagógico do curso da Unidade Frutal-UEMG, não há nenhuma disciplina específica da 

temática gênero, mas consta na ementa da disciplina “Pluralidade Cultural e Orientação Sexual” a ser cursada 

no 3 ° período: 

 

A educação na perspectiva dos estudos culturais. Trata-se do reconhecimento das 
características étnicas, sexuais e culturais dos diferentes grupos sociais em prol da 
legitimação de direitos, cidadania e democracia. Identidade/subjetividade. 
Gênero/sexualidade. Raça/etnia. Formação de educadores. (2016, p. 37, grifo nosso) 
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 Quanto à menção de gênero no Projeto Pedagógico do curso ofertado na Unimontes (2019), 

mesmo destacando que a formação profissional do novo professor de geografia deve ser alicerçada nos 

princípios teórico-conceitual, técnico e de competências e habilidades no qual o curso consiga promover 

através de “[...] uma educação que respeite as diversidades de pessoas com deficiência, religião, orientação 

sexual, de gênero, étnicas, culturais, sociais, cognitivas e políticas”. (UNIMONTES, 2018, p.17), mas não há 

nenhuma disciplina específica que trate de gênero, constando apenas na ementa da disciplina “Geografia da 

População”: 

Teorias populacionais e componentes da dinâmica demográfica. Transição 
demográfica.Dinâmica migratória e organização do espaço. Temas emergentes nos estudos 
populacionais (asquestões socioambientais, éticas, estéticas e relativas à diversidade étnico-
racial, de gênero,sexual, religiosa, de faixa geracional e sociocultural). Novos padrões 
familiares e diversidadesétnico-racial, de gênero, sexual e religiosa.Geografia da População 
na escola. (2019, p. 73) 

 

Como resultado de nossa pesquisa pudemos verificar uma preocupação da UEMG em incluir as 

discussões de gênero na estrutura curricular do curso de Licenciatura em Geografia, ofertando disciplina 

específica à temática, caso da Unidade Carongola, ou incluindoem ementa de disciplina,  como da Unidade 

Frutal.  Dessa forma, estando em conformidade com a Resolução CNE/CP n°2/2015 que prevê  “que os cursos 

de formação de professore devem garantir que seus currículos abordem a temática de gênero”. (FERRAZ; 

BORGES; NASCIMENTO, 2017,  p. 5). 

Todavia, não encontramos registros formais de uma preocupação incisiva da Unimontes em promover 

a temática, situação evidenciada pela ausência de disciplina específica na estrutura curricular,  mencionada  

somente em uma das ementas. 

 

Conclusão 

Para que as implicações da hierarquização de gêneros sejam amenizadas, a educação deve exercer 

protagonismo na transformação deste contexto ao promover conhecimentos e saberes em prol do respeito às 

diversidades de gêneros.   

A omissão do termo na PNE é um alerta aos educadores tendo em vista que trará sérias 

consequências a médio e longo prazo na sociedade, por isso, é preciso tomar providências antes que mais 

nada possa ser feito frente à crescente onda de desinformação da sociedade brasileira. 

Na formação dos docentes de Geografia, a categoria gênero deve ser enfatizada para a compreensão 

dos discentes sobre importância dos gêneros na sociedade, superando, assim o viés conversador, neutro, 

assexuado e homogêneo que até então apresenta resquícios na ciência geográfica.  
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O papel da universidade é ofertar lugar de reflexão crítica sobre os problemas sociais atuais e formar 

professores cientes de sua importância para orompimentodo ciclo de preconceitos e discriminações, situação 

possível através de uma estrutura curricular que inclua a pluralidade social.  
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Capítulo 15 

ABORDAGEM DE TEMÁTICAS DA DITADURA CIVIL-MILITAR NO JORNAL “GAZETA DE SERGIPE” 
(1968-1978) 

 

Mayra Ferreira Barreto1 

RESUMO 

A pesquisa intitulada Abordagem de temáticas da ditadura civil-militar no jornal “Gazeta de Sergipe” (1968-
1978) apresenta reflexões a respeito da utilização de jornais sergipanos como fonte para o ensino de história 
nos anos finais do ensino fundamental, valorizando-os como potencial didático para a aprendizagem histórica, 
especialmente na abordagem de temáticas e/ou objetos do conhecimento (BNCC, 2019), relacionadas com o 
período da Ditadura Civil-Militar no Brasil. O trabalho dialoga com estudos no campo de educação histórica, em 
particular, aos estudos de Rüsen (2006); Isabel Barca (2001, 2004, 2006); Peter Lee (2006); Schmidt (2009); 
Germinari (2011); Barbosa (2007). Como proposta metodológica a pesquisa está dividida nas seguintes 
etapas: seleção do impresso; coleta de fontes nos jornais selecionados; análise do material coletado e 
produção escrita. Desta forma, o trabalho tem como motivação pensar em práticas para o ensino de história, 
discutir representações a respeito da Ditadura Civil-Militar no Brasil e suas relações com o presente, além de 
compreender aspectos da produção do conhecimento historiográfico através da utilização do método histórico 
investigativo. 
 
Palavras-chave: Ensino de História. Fontes históricas. Imprensa sergipana. Ditadura Civil-Militar. 
 
 
ABSTRACT 

The research entitled Approaching themes of the civil-military dictatorship in the newspaper “Gazeta de 

Sergipe” (1968-1978) presents reflections on the use of Sergipe newspapers as a source for teaching history in 

the final years of elementary school, valuing them as didactic potential for historical learning, especially when 

addressing themes and / or objects of knowledge (BNCC, 2019), related to the period of the Civil-Military 

Dictatorship in Brazil. The work dialogues with studies in the field of historical education, in particular, with the 

studies of Rüsen (2006); Isabel Barca (2001, 2004, 2006); Peter Lee (2006); Schmidt (2009); Germinari (2011); 

Barbosa (2007). As a methodological proposal, the research is divided into the following steps: selection of the 

form; collection of sources in selected newspapers; analysis of collected material and written production. Thus, 

the work is motivated to think about practices for teaching history, to discuss representations about the Civil-

Military Dictatorship in Brazil and its relations with the present, in addition to understanding aspects of the 

production of historiographic knowledge through the use of the historical method. investigative. 

Keywords: History teaching. Historical sources. Sergipe press. Civil-Military Dictatorship. 
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em Atendimento Especializado pela Universidade Cândido Mendes (2019). Especialização em Ensino de História: Novas Abordagens 
pela Faculdade São Luís de França (2015). Graduação em História pela Universidade Federal de Sergipe (2014) e Graduação em 
Pedagogia pela Faculdade de Ciências de Wenceslau Braz (2018). Atuou como tutora do curso de Licenciatura em História, 
modalidade EAD, da Universidade Federal de Sergipe (CESAD/UFS). E Integrante do Grupo de Pesquisa Culturas, Identidades e 
Religiosidades (GPCIR-DHI/UFS). Lattes: http://lattes.cnpq.br/2216098888024648. 
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1- INTRODUÇÃO 

 

A pesquisa apresenta proposta de utilização de fontes jornalísticas como recurso didático para o 

ensino de história, especialmente nas abordagens de temáticas relacionadas ao período da Ditadura Civil-

Militar no Brasil. Para a realização deste trabalho foram selecionadas edições do jornal Gazeta de Sergipe 

entre os anos de 1968 e 1978. A escolha do recorte temporal decorre do interesse em trabalhar com as 

representações do periódico adotado a respeito dos “anos de chumbo” e o chamado “milagre econômico”. 

As edições da Gazeta de Sergipe encontram-se digitalizadas e disponíveis para pesquisa no endereço 

eletrônico http://jornaisdesergipe.ufs.br. Neste site, o professor pode encontrar vários exemplares de jornais do 

estado de Sergipe entre os séculos XIX e XX. Esta iniciativa faz parte de uma parceria entre o Instituto 

Histórico e Geográfico de Sergipe (IHGSE) e o Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal de Sergipe 

(Sibiufs). No acervo on-line é possível fazer a pesquisa pelo título ou pela data de publicação do jornal, que 

facilita bastante a tarefa do historiador e do professor, na medida em que amplia as possibilidades de uso 

desta fonte em sala de aula.  

Durante o regime militar, a Gazeta de Sergipe foi um veículo de grande circulação e que exerceu 

influência na capital sergipana, pois era um periódico publicado diariamente e um dos poucos jornais que 

continuou circulando depois do golpe de março de 1964, sendo este um dos motivos que levaram à escolha do 

jornal como objeto de estudo. 

A pesquisa tem como objetivo discutir questões relacionadas ao uso de fontes jornalísticas sergipanas 

como recurso didático no ensino de História; contribuir para a valorização das questões históricas locais 

relacionadas à temática nacional; e entender de que maneira a Gazeta de Sergipe retratava a Ditadura Civil-

Militar para a sociedade sergipana. 

Para compreender o posicionamento do jornal sobre o regime militar, foram analisadas todas as 

edições entre os anos de 1968 e 1978. Além dos editoriais, foram analisados os artigos, as reportagens, as 

entrevistas, as manchetes e os anúncios. As fontes selecionadas vieram a ser posteriormente catalogadas e 

organizadas em quatro eixos temáticos, assim divididos: “Propagação do ideário da ‘Revolução de 1964’ ao 

povo sergipano”; “Resistências à Ditadura”; “Os Atos Institucionais do Regime Militar” e “Em nome do 

Desenvolvimento Econômico”. Diante do exposto, partiremos do seguinte questionamento: Quais as 

possibilidades da utilização das fontes coletadas em jornais sergipanos para a aprendizagem de temáticas 

relacionadas com a Ditadura Civil-Militar? 

 

 

 

 

http://jornaisdesergipe.ufs.br/
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2- REPRESENTAÇÕES DA DITADURA CIVIL-MILITAR NOS JORNAIS SERGIPANOS (1968-1978) 

 

Durante o regime militar houve um grande interesse por parte do governo brasileiro em propagar, por 

meio dos meios de comunicação (jornais, revistas, rádios e televisão), uma imagem favorável das suas ações, 

como forma de convencer a sociedade dos seus atos. A propaganda governamental foi responsável por 

sustentar no imaginário do povo uma imagem positiva da ditadura militar. Criando mitos e uma visão distorcida 

em que ocultava a tortura, censura e os assassinatos cometidos pelos agentes do estado. Diante desta 

memória construída em torno do regime, ainda hoje os militares recebem créditos positivos daquela época. 

Sendo assim, esta seção tem por finalidade entender a contribuição da Gazeta de Sergipe na 

sustentação do ideário do regime militar, para isso foi feita uma análise das matérias políticas produzidas no 

período e divididas nos eixos apresentados a seguir. 

 

2.1- PROPAGAÇÃO DO IDEÁRIO DA “REVOLUÇÃO DE 1964” AO POVO BRASILEIRO 

 

Na Gazeta de Sergipe, encontramos, seja em reproduções de fala de políticos ou nos editoriais, 

afirmações de que a “Revolução de 64” garantiu “um clima de prosperidade política, econômica e social no 

Brasil”, e foi responsável em “libertar o seu povo da miséria, da fome, e do analfabetismo”. Além de prover “um 

clima de segurança a grande família brasileira em torno dos negócios e investimentos”, por “assegurar 

emprego aos trabalhadores” e “oportunidades de estudos a juventude” (GAZETA DE SERGIPE, 1969). Essas 

afirmações de que a “Revolução de 64” permitiu a tranquilidade social e econômica e o desenvolvimento do 

país colocavam a ditadura militar como expressão máxima dos desejos e anseios da maioria dos brasileiros. 

No jornal, percebemos também um esforço em propagar que o governo instaurado pelos militares era 

“democrático” e os seus atos representavam “mudança”, “renovação” em todas as esferas brasileiras. Em 

discurso publicado no dia 12/12/65 pelo periódico, o presidente Castelo Branco afirma que a “revolução” “[...] 

veio assegurar o país à boa prática das instituições democráticas” (GAZETA DE SERGIPE, 12/12/65). Desta 

forma, disfarçando-se de “verdadeira democracia”, mas sendo na prática o seu maior transgressor, a ditadura 

impedia e excluía a participação da população da esfera política e social. 

Outro fator utilizado pelo regime para se legitimar era apresentar as medidas do governo como uma 

reação à propalada propagação do comunismo. Conforme Rezende (2013, p. 55), “[...] havia um enorme 

empenho no sentido de mostrar para a população que o comunismo sintetizava tudo o que poderia ser 

entendido por antinacional, antidemocrático, antiesperança, antifamília, etc.”. Desta maneira, o comunismo era 

considerado o inimigo real da “Revolução de 64”, contra o qual ela estaria lutando e para “acabar com esse 

mal” era necessária a adesão de toda a população brasileira. 
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As campanhas feitas pelos militares em torno do “medo comunista” e a desmoralização aos ideais 

comunistas serviam ao seu projeto de legitimidade e conquista de apoio da população. Na maioria dos casos 

os militares taxavam de comunistas todas as instituições e categorias (operários, estudantes, organizações de 

esquerda e professores) que representassem alguma ameaça ao seu projeto, com o objetivo de neutralizar 

suas ações e imprimir uma violenta repressão. É possível perceber em alguns discursos da Gazeta de Sergipe 

que os militares até reconhecem que em determinadas situações agem “com medidas extremas”, porém 

defendem que são necessárias para “deter a escalada subversiva no país” (GAZETA DE SERGIPE, 1969). 

Outra propaganda utilizada para promover a “Revolução de 64” foi o discurso contra a corrupção, em 

que os militares estavam dispostos a “extirpar esse mal do Brasil”. O jornal Gazeta de Sergipe foi um grande 

propagador da “Revolução de 64”, vista como responsável por eliminar a corrupção no Brasil. Frases como “a 

persistência e obstinação das forças militares que não se sensibilizam diante da marotagem dos corruptos” 

(GAZETA DE SERGIPE, 03/05/69) eram propagadas à população sergipana. Encontramos também discursos 

afirmando que “com o novo governo instaurado os corruptos dificilmente escaparam. Pode demorar, mas eles 

serão apanhados na rede da punição” (GAZETA DE SERGIPE, 03/05/69). 

Também é possível encontrar o projeto de criar uma memória nacional mediante o culto a “heróis 

nacionais” do passado e sua relação com a imagem dos militares. Em relação a isso, identificamos várias 

matérias exaltando figuras como Tiradentes, D. Pedro I, José Bonifácio, Joaquim Gonçalves Ledo, D. João VI e 

o Duque de Caxias. O último era apresentado como “patrono do exército brasileiro”, “um exemplo de dedicação 

e amor à pátria” (GAZETA DE SERGIPE, 1970). 

 

2.2- OS ATOS INSTITUCIONAIS NA DITADURA 

 

Os Atos Institucionais foram instrumentos criados pelo regime militar para a manutenção no poder e 

eram lançados com o objetivo de reprimir e punir os opositores do regime. Na ditadura militar, o Ato 

Institucional mais repressor foi o AI-5, passando a vigorar a partir de 13 de dezembro de 1968, no governo do 

General Arthur da Costa e Silva. 

O AI-5 representou a negação de qualquer liberdade democrática, legitimou a tortura, as prisões 

arbitrárias e ilegais, assassinatos e sequestros e instituiu o medo. Por meio dele, vários direitos e/ou garantias 

constitucionais foram suspensos, a exemplo do habeas corpus. Além disso, o Executivo foi dotado de amplos 

poderes, o que garantiu ao general-presidente fechar o Congresso Nacional, cassar mandatos de opositores 

políticos, confiscar bens, e estender a censura prévia à imprensa e aos meios de comunicação (HABERT, 

2001, p. 10). O AI-5 deixou várias sequelas na sociedade, retirando o direito de expressão, de manifestação e 

violando vários outros direitos fundamentais às liberdades do povo brasileiro. 
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No regime militar foram utilizadas várias estratégias para justificar este e outros atos impostos à 

população com a finalidade de buscar a sua aceitação, evitando manifestações contrárias. Eles eram 

representados e mantidos como necessários para a manutenção da “ordem”, “segurança”, “democracia”, a 

“moral e aos bons costumes” e a para a preservação e defesa da própria “Revolução de 64”. Até os casos de 

torturas, segundo Médici, eram justificados para obter confissões e evitar “um mal maior”.  

Na Gazeta de Sergipe identificamos vários editoriais em apoio ao AI-5, contribuindo para legitimar o 

ato perante a sociedade sergipana. Chamado de “Revolução de 68”, o periódico apresenta o AI-5 como “o 

meio legal para a punição dos ladrões, da corrupção, dos crimes de homicídio e de contravenções fiscais”, 

fazendo elogios à sua “ação saneadora”. Percebemos o esforço do jornal em apresentar o AI-5 como algo 

“popular” ou que merecia prestígio de vários setores da população brasileira, por seus “feitos” (GAZETA DE 

SERGIPE, 1969). Neste sentido, podem ser citadas como exemplo afirmações do tipo: “Revolução de 68 

eclodiu e ganhou todas as camadas sociais”; “o povo, com efeito, passou a sentir alegria, contentamento, 

confiança na Revolução de 1964” (GAZETA DE SERGIPE, 1969). A ideia era criar a impressão de que o país 

estava sendo “limpo”, “curado de todas as suas mazelas” e livre daquilo que representava um “empecilho” para 

o seu desenvolvimento. 

Infere-se, portanto, que as propagandas divulgadas na Gazeta de Sergipe eram utilizadas como 

“máscara” ocultando as ações negativas do governo com a aplicação desse ato repressor, negando qualquer 

possibilidade do povo à democracia e de participação dos indivíduos no cenário político. 

 

 

2.3- RESISTÊNCIAS À DITADURA CIVIL-MILITAR 

 

Durante todo o regime militar foram muitos os brasileiros que lutaram e resistiram às mais severas 

medidas implantadas pelo governo. Sendo assim, os estudantes, as organizações de esquerda, os artistas, os 

operários e os setores da Igreja manifestaram-se das mais variadas formas em meio à forte repressão.  

Para compreender como a Gazeta de Sergipe apresentava à população sergipana os grupos de 

resistência ao regime, foram selecionadas matérias do movimento estudantil e da luta armada. Devido à 

censura, muitos jornais ficavam proibidos de noticiar as manifestações populares, mas é possível 

encontrarmos várias matérias que retratam a luta dos estudantes contra a ditadura e os atos de violências 

tomados pelos militares para conter as manifestações. Por meio do jornal, podemos acompanhar as passeatas 

estudantis em São Paulo e em diversas capitais brasileiras, assim como prisões de estudantes sergipanos que 

foram participar do XXX Congresso da União Nacional Estudantil (UNE). 

Em relação às ações dos militares contra as manifestações dos estudantes, o periódico afirmava “[...] 

não achamos que possam nossas autoridades solucionar a grave série a crise universitária com o emprego da 
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força, da violência, da simples repressão policial-militar” (GAZETA DE SERGIPE, 15/10/68). Identificamos no 

jornal certo apoio ao movimento estudantil, como apontado no editorial, publicado dia 09/10/68: “[...] as lutas 

estudantis são validas e merecem os respaldos devidos, quando não traduzem interesses alienados expressos 

em linguagem orientada” (GAZETA DE SERGIPE, 09/10/68). Todavia, percebemos também que o periódico, 

vez ou outra, tenta desestruturar o movimento afirmando que estes estariam sendo influenciados por grupos de 

“subversivos”. 

Como justificativa para o uso da violência contra as manifestações de oposição, o regime usava a 

imprensa para fazer apelo aos pais para que não permitissem que seus filhos participassem das manifestações 

organizadas contra a ditadura. Segundo o jornal, esses atos eram organizados por “agitadores” e “desordeiros” 

que colocavam em “perigo a vida do povo nas ruas”. A ideia era desqualificar os movimentos de oposição 

apresentando-os da forma mais negativa possível e fazer a população acreditar que as medidas repressivas 

visavam proteger a sociedade contra “perigo de uma minoria” (GAZETA DE SERGIPE, 1970). 

Sobre as resistências das organizações de esquerda, encontramos uma série de adjetivos que os 

enquadravam como “subversivos”, “comunistas”, “terroristas”, “nocivos à segurança do país” e “inimigos da 

pátria”. Nas notícias de confrontos com a polícia, os grupos envolvidos na “subversão”, assim considerados, 

eram os primeiros a atirarem na polícia, “eram fugitivos armados”, “ladrões”, “assaltantes” (GAZETA DE 

SERGIPE, 1968 a 1970). 

Em matéria publicada no dia 29/05/69, resultando na prisão do líder estudantil Marcos Antônio e do 

teatrólogo Fausto Machado Freire, a Gazeta de Sergipe informava que os envolvidos em “subversão”, depois 

de um longo tiroteio com a polícia, assaltaram o negociante Cesário Roubim e roubaram dois carros durante a 

perseguição. Segundo o jornal, não resta a menor dúvida de que os fugitivos “integram uma quadrilha de 

assaltantes de bancos” (GAZETA DE SERGIPE, 29/05/69). 

O periódico fazia campanha e travava uma verdadeira “guerra ideológica” contra o que denominava de 

“terrorismo”. Inúmeras chamativas eram publicadas convocando a população sergipana a se unir para o 

“combate desse mal”. Outra forma de discurso consistia associar as ações desses grupos como causadoras de 

mazelas sociais. Podemos perceber na fala do governador de São Paulo, Hilário Torloni, que pede a atenção 

do povo “[...] para com os agitadores, para com os exploradores das angústias do povo eles querem agravar os 

problemas destruir a economia e semear o ódio” (GAZETA DE SERGIPE, 13/06/69). 

No governo de Médici, no chamado “milagre econômico”, notamos que os discursos em torno das 

ações das organizações de esquerda eram associados à causadora de atraso econômico e progresso do 

Brasil, desviar o governo no seu caminho de paz e retardar o processo de desenvolvimento nacional. 

Diante dos fatos abordados, conclui-se que existia todo um aparato de propaganda para demonizar a 

oposição e convencer a população de que eram pessoas perigosas e que por isso necessitavam de medidas 

repressivas. Em fala do Ministro da Justiça, Alfredo Buzaid, sobre denúncias de tortura no país, este declara: 
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“[...] ninguém, no Brasil, é preso por ter pensamento diferente do governo. No Brasil, não existem presos 

políticos e sim: terroristas detidos” (GAZETA DE SERGIPE, 02/08/70). Para os agentes da ditadura, “quando a 

tortura não era negada, era justificada para salvar inocentes da contaminação das ideias ou das práticas letais 

terroristas. A tortura era um mal necessário para a produção de um bem coletivo: a segurança da sociedade” 

(CNV, 2014, p. 323). 

Essas declarações eram usadas para justificar as torturas e os assassinatos aos opositores, negadas 

pelos agentes do estado ou encobertas com versões falsas, quase sempre reproduzidas pela imprensa, de 

“atropelamentos”, “suicídios” ou “morte em tiroteio”. 

 

 2.4- EM NOME DO “DESENVOLVIMENTO” ECONÔMICO 

 

Entre os anos de 1969 e 1973, o Brasil vivenciou o chamado “milagre econômico”. Nesse período o 

país passou por um ritmo acelerado na sua economia, apresentando crescimento do PIB e expansão das suas 

indústrias. O “milagre econômico” baseava-se numa política fiscal de incentivos e isenções, que favorecia a 

entrada maciça de capitais estrangeiros, seja na forma de investimentos ou de empréstimos. As medidas 

adotadas pelas autoridades militares resultaram na concentração de capitais em alguns setores da população, 

como o crescimento localizado em determinadas áreas do país, além de serem causadoras da dívida externa 

(HABERT, 2001, p. 13). 

Durante o “milagre”, os grandes empresários e classe média urbana foram os únicos beneficiados com 

os efeitos da economia, principalmente a classe média que pôde ter acesso a inúmeros bens por meio dos 

financiamentos anunciados diariamente. Para a maioria dos trabalhadores brasileiros, a vida era diferente, pois 

recebiam menos de um salário mínimo. Segundo Peres (2014, p. 67), “[...] o suposto ‘milagre’ servia de pano 

de fundo para a camuflagem de uma série de medidas que deterioraram a vida da população em geral: arrocho 

salarial, jornadas de trabalho mais longas, controle do ambiente sindical”. Além do arrocho salarial, os 

trabalhadores sofreram várias retiradas de direitos trabalhistas, como: estabilidade no emprego, proibição total 

das greves e de manifestações e o controle sobre os sindicatos, aumentando na classe trabalhadora a 

insegurança e a exploração. Outros problemas sociais eram corriqueiros no “milagre brasileiro”: a subnutrição, 

mortalidade infantil, acidentes de trabalho e o êxodo urbano e rural. 

Dito isso, as propagandas realizadas nos meios de comunicação nesse período tinham como objetivo 

divulgar uma imagem positiva do Brasil, destacando o desenvolvimento e a estabilidade econômica do país e 

os grandes feitos dos militares como as construções de pontes, estradas, rodovias, estádios de futebol. Além 

de projetar para a população brasileira mensagens otimistas, mostrando o país como um lugar ótimo de viver, 

ou exaltando a imagem do povo brasileiro. De acordo com Abreu (2002): 
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Era importante para o governo que a imprensa divulgasse as conquistas e avanços de sua 
política econômica, já que o desempenho da economia era uma fonte de legitimação política 
para um regime instalado e mantido pela força. As editorias de economia dos jornais e 
revistas rapidamente conquistaram grande espaço e prestígio, e foi no seu interior que foram 
introduzidas inovações que em seguida se estenderam a toda a redação. (ABREU, 2002, p. 
10). 

 

No jornal Gazeta de Sergipe eram constantemente divulgadas “as grandes realizações do regime 

militar”, a exemplo dos avanços da indústria automobilística, os índices econômicos da indústria do país, o 

desenvolvimento no Nordeste e os investimentos em saúde e educação. 

Além de reportar as notícias do denominado desenvolvimento econômico nacional, a Gazeta de 

Sergipe também noticiava o “milagre econômico” em terras sergipanas. Assim, exaltava as descobertas de 

novos poços de petróleo e de minérios, principalmente no município de Carmópolis. De acordo com as 

publicações do periódico, as descobertas petrolíferas possibilitariam ao estado o crescimento do seu parque 

industrial e a criação de empregos. 

Na matéria intitulada “Povo acompanha o surto do petróleo em Sergipe”, o presidente da Federação 

das Indústrias de Sergipe, o Sr. Eziel Mendonça, afirma que “[...] todos os sergipanos estão contentes, pois 

compreendem que ninguém poderá parar o desenvolvimento do Estado” (GAZETA DE SERGIPE, 19/02/1971). 

Publicações do tipo contribuíam para incutir uma avaliação positiva do regime, fazendo com que as mazelas 

fossem colocadas em segundo plano em nome do propalado “progresso econômico”. 

Também é perceptível um esforço do jornal em divulgar uma imagem positiva do presidente Médici, 

associada ao desenvolvimento e à segurança econômica do Brasil. Em várias editoriais, o presidente é 

comparado a Getúlio Vargas, tanto em nível da popularidade quanto das reformas econômicas e sociais. Ele é 

mostrado como o “gaúcho de simpatia popular”, “gaúcho tranquilo” e que “desfruta de prestígio enorme entre 

todas as camadas sociais brasileiras” (GAZETA DE SERGIPE, 01/11/72). 

A imagem do presidente Médici também era apresentada como “líder do povo”, principalmente entre as 

classes operárias brasileiras, como um “grande estadista”, um “homem de confiança” e “homem que tem um 

imenso amor ao Brasil”. Em editorial publicado em 12/10/69, o jornal afirmava que: 

Surge, agora, um líder nacional pronunciando coisas simples, mais tradutora das aspirações 
do povo brasileiro, de progresso econômico, bem-estar social, Liberdade democrática e 
justiça social. As suas palavras inspiram confiança, induzem colaboração e tranquilizadoras 
arrastaram essa geração de jovens brasileiros a novas tomadas de posição. A sorte está 
lançada mãos à obra, povo brasileiro (GAZETA DE SERGIPE, 12/10/1969, p. 1). 

 

Desta maneira, foi criado um “mito” em torno da imagem de Médici como o “conciliador” das diversas 

classes sociais e por isso deveria ser amado pela juventude brasileira. Podemos citar como exemplo desta 

afirmação a matéria publicada no dia 19/05/71, que consistia no resultado de uma pesquisa realizada entre 

1.400 alunos do Colégio Estadual Professor Ernani Cardoso, em Bangu, com idade entre 14 e 20 anos, o 
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presidente Médici foi apontado como o vulto mais importante da vida brasileira com 41,6%, seguido de Pelé 

com 10,4% e Getúlio Vargas com 4,9%. 

Identificamos ainda várias matérias direcionadas ao operário brasileiro, exaltando o valor do trabalho 

para a “construção do Brasil”, ou como forma de “dignificar o homem”, além da exaltação do patriotismo e do 

civismo (GAZETA DE SERGIPE, 1970 e 1971). Portanto, os discursos divulgados durante o período do 

denominado “milagre econômico”, pela Gazeta de Sergipe, visavam tornar o regime aceitável e evitar todo tipo 

de contestação em nome do propalado “progresso”, “otimismo” e “amor à pátria”. 

 

3- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste trabalho, dedicamo-nos a utilizar fontes jornalísticas como recurso didático para o ensino de 

história, especialmente nas abordagens de temáticas relacionadas ao período da Ditadura Civil-Militar no 

Brasil. O jornal escolhido para a pesquisa e elaboração das atividades foi a Gazeta de Sergipe, entre os anos 

de 1968 e 1978. 

A pesquisa conseguiu atingir os objetivos propostos, na medida em que discutiu em diferentes 

perspectivas das questões relacionadas ao uso de fontes jornalísticas sergipanas como recurso didático no 

ensino de História. Por meio dela, observamos a posição do jornal em relação à Ditadura Civil-Militar, 

constatando-se que suas publicações contribuíram para apoiá-la e legitimá-la influenciando, neste sentido, a 

população sergipana. 

Pudemos identificar, na Gazeta de Sergipe, diversas matérias publicadas em favor do regime militar, 

assim como várias estratégias para justificar os atos institucionais desse período, a exemplo do AI-5. Desta 

maneira, o jornal contribuía para validar as ações desse ato para a sociedade sergipana, buscando a sua 

aceitação com a intenção de evitar manifestações contrárias. As publicações do periódico auxiliavam a 

“demonizar” os movimentos de resistência ao regime, desqualificando as manifestações de oposição da forma 

mais negativa possível, contribuindo para justificar para a sociedade sergipana as medidas repressivas 

aplicadas pelos militares. Entendemos, ainda, que as propagandas realizadas na Gazeta de Sergipe tinham 

como objetivo divulgar uma imagem positiva do Brasil, destacando o desenvolvimento e a estabilidade 

econômica do país e os grandes feitos dos militares, visando evitar qualquer tipo de contestação, propagando 

o ideário de “progresso”, “otimismo” e “amor à pátria”. 

O trabalho também contribuiu para ampliar o debate sobre a Ditadura Civil-Militar na sala de aula, 

sendo esta temática uma demanda do nosso presente, já que observamos discursos autoritários presentes nas 

mídias sociais divulgando uma visão idealizada de que no “tempo da ditadura era melhor”. Sendo assim, a 

pesquisa possibilitou o entendimento de que a ditadura foi um período de grandes violações aos valores 

democráticos, possibilitando resgatar a memória da repressão em uma sociedade marcada pelo esquecimento. 
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Capítulo 16 
 

ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO: O TEXTO POÉTICO COMO ESTRATÉGIA LÚDICA E CRIATIVA 
PARA A APRENDIZAGEM DA LEITURA E DA ESCRITA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL1 

Ana Kátia da Costa Silva2 

Camilli de Castro Barros3 

Lucineide Alves Batista Lobo4 

Solange Alves de Oliveira-Mendes5 

 

Resumo 

O estudo teve como objetivo analisar a utilização do texto poético como estratégia lúdica e criativa associada 
às práticas convencionais de alfabetização, do ponto de vista do ensino da língua, a partir dos estudos sobre 
Alfabetização e Letramento (SOARES, 2013), concepção de língua como lugar de interação (ANTUNES, 
2003); (KOCH; ELIAS, 2006) e a função dos textos literários em ambientes de ensino (PILATI, 2018). A 
pesquisa bibliográfica mostrou nos elementos constitutivos do poema a relação com o universo lúdico, criativo, 
afetivo e linguístico da criança; o desenvolvimento das capacidades cognitivas que ajudam na compreensão 
do sistema de escrita alfabética; a superação das dificuldades de aprendizagem por meio da compreensão do 
texto literário, como uma forma de interpretação da realidade, que possibilita não apenas a leitura da palavra, 
mas a leitura de mundo6, e rompe com a lógica da educação instrumentalizadora e por vezes, excludente. 

Palavras-chave: alfabetização, poesia, texto poético, educação 

 

Abstract 

The study aimed to analyze the use of poetic text as a playful and creative strategy associated with conventional 

literacy practices, from the point of view of language teaching, based on studies on Literacy and Literacy (SOARES, 

2013), conception of language as place of interaction (ANTUNES, 2003); (KOCH; ELIAS, 2006) and the role of 

literary texts in teaching environments (PILATI, 2018). The bibliographic research showed in the constituent 

elements of the poem the relationship with the child's playful, creative, affective and linguistic universe; the 

development of cognitive skills that help in understanding the alphabetical writing system; overcoming learning 

difficulties by understanding the literary text, as a way of interpreting reality, which makes it possible not only to read 

the word, but to read the world6, and breaks with the logic of instrumentalizing and sometimes excluding education. 

Keywords: literacy, poetry, poetic text, education 
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6 Ver FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler: em três artigos que se completam / Paulo Freire. – São Paulo :Autores Associados: 
Cortez, 1989 
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Introdução 
 

As coisas vêm a uma criança vestidas pela linguagem. 

John Dewey 

 

No ciclo de alfabetização, inúmeras estratégias, teorias e estudos subsidiam a prática pedagógica dos 

professores alfabetizadores. Concordando com Chartier (2007), é fato que o docente, em sala de aula, recorre 

às trocas entre os colegas ao compararmos com as contribuições dos didatas. O saber-fazer está vinculado, 

essencialmente, às experiências cotidianas. Cabe salientar que, diante da heterogeneidade das aprendizagens 

na sala de aula, é sempre oportuno acionar encaminhamentos didáticos que alcancem essa diversidade. 

Para esse número de crianças que não conseguem, dentro do tempo esperado, consolidar sua 

alfabetização, é crucial pensar em sequências didáticas que alcancem as singularidades das aprendizagens. 

Embora muitas vezes, este número seja considerado inexpressivo dentro do total de crianças que a instituição 

escolar atende, essa situação de fracasso escolar inicial implicará sempre em desvantagem dentro da lógica 

da escolarização e das avaliações formais e informais. 

Considerando esse tempo esperado com base nos direitos de aprendizagem preconizados em 

documentos oficiais dos últimos anos, dentre eles, a Lei 130005-2014, conhecida como Plano Nacional de 

Educação ou PNE (BRASIL, colocar o ano), entende-se que seja a alfabetização de todas as crianças 

consolidada até o 3º ano do Ensino Fundamental, que é uma das metas estruturantes para a garantia do 

direito à educação básica com qualidade, expressa neste último PNE com vigência até 2024. 

Diante do cotidiano escolar e da legislação por direitos de aprendizagem, estudos e dados estatísticos 

contrastam essas duas realidades postas. Um exemplo seria a última edição da ANA- Avaliação Nacional da 

Alfabetização, que ocorreu em 2016, uma avaliação de larga escala realizada pelo Ministério de Educação e 

Cultura – MEC que nasceu vinculada ao Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa- - PNAIC7. 

(BRASIL, 2012). 

De acordo com o portal do MEC, os resultados da ANA revelaram que 54,73% dos estudantes acima 

dos oito anos de idade (quando teoricamente estariam no último ano do ciclo de alfabetização), faixa etária de 

90% dos avaliados, permaneceram em níveis insuficientes de leitura, que seriam os níveis 1 e 2 dos quatro 

instituídos pela prova. 

Na avaliação da escrita, foram considerados cinco níveis: 1, 2 e 3 (elementares), 4 (adequado) e 5 

(desejável). Os resultados de 2016 revelaram que 66,15% dos estudantes estavam nos níveis 4 e 5. Com isso, 

33,95% deles ainda estavam nos níveis insuficientes: 1, 2 e 3 (BRASIL, 2017). Tais dados revelam o desafio 

posto para a alfabetização plena de todas as crianças na idade esperada. 

                                                           
7 Política pública federal vigente entre 2013-2016. Envolveu educadores, universidades e secretarias de educação em todo o território 
nacional no compromisso de alfabetizar todas as crianças até os oito anos de idade 
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Embora tenha ocorrido a descontinuidade da ANA a partir de 2016, é possível inferir que essa 

realidade ainda preocupa a sociedade, os governos, as escolas e impacta na tomada de decisões acerca não 

só das políticas públicas educacionais para alfabetização no país, mas em torno das práticas cotidianas dos 

professores alfabetizadores. 

Esse panorama abre possibilidades para a busca de novos olhares e abordagens de trabalho para 

essas crianças, que vislumbrem outras variáveis além das grandes questões socioeconômicas e pedagógicas, 

indiscutivelmente prioritárias, às quais as políticas públicas tentam dar conta. 

Torna-se uma necessidade repensar e experimentar outros modos de fazer e compreender o momento 

em que a criança entra em contato com o texto, com o professor e o ambiente escolar para aprender a ler e a 

escrever sistematicamente, entendendo que esse espaço-tempo pode ser experimentado e recriado a partir de 

uma perspectiva mais lúdica, mais humanizadora. Nesse contexto, entendemos que o gênero poesia pode ser 

propício a esse trabalho de apropriação da leitura e da escrita nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Diante de uma sociedade que gira em torno de valores de mercado, na qual a concorrência, a 

competitividade, a mercantilização dão o tom das relações que se estabelecem, há um contraste com práticas 

como a alfabetização, que por ter a criança como sujeito central do processo, requer um resgate da dimensão 

humanizadora da prática educativa escolar. 

Desta forma, a perspectiva do ensino com e pela poesia constitui um movimento contra hegemônico 

em relação às concepções e avaliações, por vezes excludentes. Sobre esse assunto, Konder (2005) realça 

que 

A poesia é um movimento de resistência dos valores qualitativos. Pelo simples fato de continuar a 

existir, ela trava uma “guerra de guerrilhas” contra o princípio (que nos está sendo imposto na prática) da 

“vendabilidade universal”. Com sua natural atenção às diferenças, com sua abertura para as singularidades, a 

poesia complica o que tem que ser complicado, relativiza o que tem de ser relativizado. E faz isso para salvar o 

que tem de ser salvo. (p.17) 

Pensar numa proposta de alfabetização com poemas e textos poéticos, rompe com a lógica única da 

formalidade e da tradição escolar, cujos textos costumam ter um fim estritamente didático/escolarizado, para 

dar espaço a uma outra lógica que dialoga com a subjetividade do sujeito aprendiz, da criança que está 

aprendendo a ler e a escrever, e toda a complexidade inerente a esse processo e à própria infância. 

Essa perspectiva associa ao trabalho convencional de alfabetização, estratégias diárias ou semanais 

utilizando-se de textos poéticos e da poesia de forma sistemática para desenvolver atividades trazendo os 

elementos poéticos: o verso, ritmo, rimas, formas gráficas etc., além dos temas e conteúdo; resgatando-os 

como elementos de ludicidade e interesse infantil para o ensino e o aprendizado da leitura e da escrita. 

O texto poético tem uma profunda ligação com o universo infantil e com o eixo da ludicidade e, assim, 

pode ser uma importante ferramenta para mobilizar os conhecimentos linguísticos da criança com os quais ela 
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reelabora o sistema de escrita alfabética, aprendendo a ler e escrever convencionalmente. Salientamos que 

essa prática pode (e deve) contar, também, com outros gêneros textuais que, obrigatoriamente, devem estar 

no cotidiano da sala de aula para o trabalho de alfabetização na perspectiva do letramento, conforme defende 

Soares (2013). 

A poesia pode ampliar o caminho para o contato da criança com o mundo letrado, por meio da sua 

plasticidade, ludicidade, ritmo, forma, sonoridade e com a possiblidade de ultrapassar o aspecto linguístico/ 

comunicativo que pode excluir do processo de ler e escrever: a fantasia, a imaginação, a criatividade e o 

entusiasmo, as emoções e os sentimentos. Estes são elementos presentes no gênero poema. 

A perspectiva poética, assim, vai questionar e ressignificar a função e o espaço do texto literário, na 

escola e na sala de aula, resgatando o papel da literatura e da arte nessa importante etapa da vida da criança, 

não apenas com relação a um papel utilitário como material para alfabetização, mas como elemento 

constitutivo da formação humana. 
 

 

2. Qual o lugar da poesia na Alfabetização? 

 

Para responder a esta questão precisamos antes compreender qual o lugar da literatura e do texto 

poético na escola, e principalmente na formação do sujeito, num mundo baseado na lógica da racionalidade 

técnica; no qual o ser humano dispõe por um lado de tecnologia e conhecimento científico, possibilitando o 

progresso e o bem estar, ao mesmo tempo em que a sociedade está repleta de contradições como a produção 

da desigualdade, da exclusão social e da degradação da natureza. 
 

No livro Poesia na sala de aula, o professor de literatura brasileira da Universidade de Brasília, 

Alexandre Pilati defende que o trabalho com a literatura e a poesia, especificamente; exige um cuidado com a 

escolha de um campo teórico que sustente o trabalho crítico e pedagógico com o texto, de forma que guarde 

coerência com a concepção de educação; e que portanto uma educação literária ativa implica conceber 

educação como processo de emancipação: 

 

O balanço dialeticamente contraditório desses e outros fatores que envolvem o ensino da 
literatura evidencia, de qualquer modo, que educar é, sem dúvida, adentrar a luta ideológica 
que se trava no cotidiano [grifo do autor], isto é, no plano da existência que combina 
indelevelmente o social e o individual, o hoje, o pretérito e o futuro. Há, pois, uma latência, 
por assim dizer, “transformadora” no trabalho com a poesia em sala de aula, que precisa ser 
tornada consciente para professores e alunos. (PILATI, 2018, p. 47) 

 

Por conceber a literatura com uma transfiguração da realidade, ou seja, uma forma de conhecimento 

da vida humana (PILATI, 2018) é que o autor então considera que criar e ler literatura, poesia é, em alguma 
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medida, um modo de interpretar criticamente essa mesma realidade, tornando possível o contato com as 

contradições e grandes questões da sociedade em que se vive. 
 

Para o autor, nisso estaria o potencial político do trabalho com a literatura na escola. Essa concepção 

fica clara quando diz: 

 

Ler um poema é, insisto, o trabalho de produzir uma leitura; e isso só se consegue se 
rompermos o ideologema nuclear da educação instrumentalizadora: na educação tradicional, 
os alunos são meros receptores passivos, do “pretenso conhecimento isento de ideologia”. 
[...] Quando se lê um poema, produz-se (cria) ativamente, uma interpretação de mundo. É o 
sujeito social que está em ação nesse momento, não o leitor consumidor [...] (PILATI, 2018, 
p. 49)  

Outro autor que nos ajuda com a resposta da questão colocada de início, quando pensa a educação a 

partir do paradigma da complexidade, o qual exige uma reforma do pensamento que rompa com a lógica da 

simplificação, da fragmentação e redução dos saberes, é Edgar Morin (2013). 
 

Para o educador, quanto mais separamos para conhecer, mas reduzimos. Segundo ele, é urgente uma 

aprendizagem da religação, fundada na possibilidade de regenerar, religando duas culturas separadas 

atualmente: ciências e humanidades. E traz a importância da literatura para o conhecimento da complexidade 

humana. Nesse sentido: 

 

O conhecimento da condição humana não se resume às ciências, contrariamente ao que se 
diz. A literatura e a poesia desempenham um grande papel nesse conhecimento. [...] O 
romance refere-se à condição humana, que as ciências sociais nunca conseguem enxergar; 
fala de nossas vidas, paixões, emoções, sofrimentos, alegrias das relações com o outro e 
com a História. (MORIN, 2013, p. 95) 

 

O autor ainda reafirma o valor da poesia a partir dessa concepção do ser humano como um ser 

complexo; já que para ele, o jogo não se resume ao jogo na infância, pois o homem adulto ama diversos tipos 

de jogos; mostrando que o sentimento lúdico nos acompanha durante toda a vida. Para Morin (2013) o homem 

não é apenas o homo economicus, mas também mythologicus, vive de mitologia, sonhos, imaginário: 

 

Quanto a poesia, ela não é apenas uma iniciação a uma qualidade própria das obras 
poéticas, que nos põe em contato com fantásticos estados de maravilhamento. Ela é uma 
iniciação à qualidade poética da vida [...] O que é a prosa? São coisas mecânicas, 
cronométricas que nos obrigamos a fazer para ganhar a vida. O que é a poesia? Momentos 
de intensidade, comunhão, amor, alegria e prazer [...] A prosa nos ajuda a sobreviver, mas a 
poesia é a própria vida. (MORIN, 2013, p. 95,96) 

 

Rubem Alves, psicanalista e educador que sempre tratou da infância, do ensino e da escola em suas 

obras, é outro autor que capta perfeitamente essa relação entre aprendizagem e o olhar poético e lúdico da 

criança na crônica “A complicada arte de ver”: 
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[...] Mas, quando os olhos estão na caixa dos brinquedos, eles se transformam em órgãos de 
prazer: brincam com o que vêem, olham pelo prazer de olhar, querem fazer amor com o 
mundo. Os olhos que moram na caixa de ferramentas são os olhos dos adultos. Os olhos 
que moram na caixa dos brinquedos, das crianças. Para ter olhos brincalhões, é preciso ter 
as crianças por nossas mestras. (ALVES, 2004, p.01)  

Na crônica em que faz essa metáfora a respeito da curiosidade infantil e do desejo de aprender e 

conhecer o mundo que as crianças naturalmente têm, Rubem Alves relata uma passagem, em que diante da 

sua caixa de ferramentas de marcenaria, que ele manuseava certo dia em sua casa; a filha de sua empregada 

se aproxima cheia de curiosidade e fica encantada diante de cada ferramenta que o autor vai tirando daquela 

caixa; que para ela parece uma caixa de brinquedos, tamanho o encantamento da criança diante daqueles 

objetos e da vontade de aprender para que serviam e como se utilizavam. 
 

Dessa forma o autor ilustra perfeitamente esse olhar poético e imaginativo com que a criança é capaz 

de dar às coisas outro valor, e converter em brinquedos aquilo que é utilitário e prático, converter em 

brincadeira aquilo que é árduo, converter em prazer aquilo que é enfadonho. 
 

Esse potencial criativo, que se encontra no imaginário infantil e que está também no texto literário e na 

poesia especificamente, é capaz de transformar alguns objetos e práticas dolorosas e pouco atrativas na 

alfabetização em momentos de aprendizagem e alegria. 
 

Já Souza (2012) diz, no livro Poesia para crianças: conceitos, tendências e práticas, que o 

pensamento mágico infantil, tão familiar ao pensamento poético, é o pensamento que a criança expressa de 

forma coerente com sua percepção de mundo. 
 

Segundo o autor essa apreensão da realidade que se dá com o corpo e a alma simultaneamente e de 

modo mais imediato possível; por exemplo, quando uma criança explica: “cor de rosa é um vermelho devagar”. 

Então nesta fala aparentemente equivocada já que não usamos a advérbio de modo para cores, o autor 

percebe os sintomas de criatividade e inteligência tão preciosos ao pensamento poético e a linguagem poética. 

E alerta: 

 

(...) o fascínio que a criança sente pela palavra e pela multiplicidade de imagens que ela lhes 
suscita costuma ser reprimido na sala de aula. Preocupados em passar conhecimentos e 
habilidades, os professores costumam valorizar somente o aspecto funcional da linguagem e 
ignorar seu potencial estético, que a fala infantil tão bem explora. (SOUZA, 2012, p.22-23). 

 

As Diretrizes Pedagógicas da Secretaria de Estado do Distrito Federal para o 2º Ciclo (1º ao 5º ano) 

parecem traduzir perfeitamente o pensamento dos referidos autores quando falam do eixo ludicidade; que é 

um dos eixos integradores do trabalho pedagógico nos anos iniciais; orientando como seria o trabalho na 

escola 

Isso sinaliza para uma didática dinâmica com planejamento de ações com sentido, 
significado, ações prazerosas e que geralmente são do âmbito do brinquedo, da brincadeira, 
da literatura, das artes, do movimento e do jogo, o que se dá na interação sociocultural entre 
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pares, permitindo pensar, questionar apropriar e reinventar. (DISTRITO FEDERAL, 2014, 
p.41). 

 

Assim, o papel da poesia nas salas de aula de alfabetização é buscar resgatar o potencial 

“encantatório, mágico” da linguagem para a criança, ressignificando a relação da criança com a língua materna 

nesse processo de alfabetizar-se por meio do poema e da poesia. 

 

3. O texto poético como estratégia lúdica e criativa para alfabetização 

 

Diante do conhecido desafio que se revela nos cotidianos escolares acerca da alfabetização, das 

dificuldades de um número ainda alarmante de crianças para aprendizagem da leitura e da escrita nos anos 

iniciais é que surge a possibilidade de pensar alternativas e estratégias diferentes, daquelas até então 

tradicionalmente utilizadas em salas de aula. 

Acerca dessas práticas tradicionais do ensino da língua, Antunes (2003) relata, especificamente sobre 

o trabalho com a leitura, que ainda persistem muitas atividades fragmentadas e descontextualizadas, do ponto 

de vista dos usos sociais da língua, e assim ainda se encontra 

 

uma atividade de leitura puramente escolar, sem gosto, sem prazer, convertida em momento 
de treino, de avaliação ou em oportunidade para futuras “cobranças”; leitura que é, assim, 
reduzida a momentos de exercício, sejam aqueles da “leitura em voz alta” realizados, quase 
sempre, com interesses avaliativos, sejam aqueles que têm de culminar com a elaboração 
das conhecidas “fichas de leitura”. (ANTUNES, 2003, p. 28) 

 

Percebe-se também que essas atividades estão, na sua maioria, centradas nas habilidades mecânicas 

de decodificação da escrita, passando a prescindir daquilo que confere legitimidade e sentido ao trabalho com 

a linguagem, especialmente com a leitura e a escrita: o interesse, a funcionalidade, a interação. 

E tudo isto então, de acordo com Antunes (2003) junto a “uma compreensão deturpada que se tem da 

gramática, da língua e de seu estudo, tem funcionado como um imenso entrave à ampliação das competências 

dos alunos para a fala, a escuta, a leitura e a escrita de texto”. 

Por outro lado, a proposta de trabalho com o texto poético traz potencialmente um leque de 

possibilidades que convergem para a concepção interacional e dialógica da língua (KOCH; ELIAS, 2018), na 

qual os sujeitos são vistos como atores, construtores sociais, sujeitos ativos que – dialogicamente – se 

constroem e são construídos no texto. 

No livro Menino do Mato, em trecho do longo poema de mesmo nome, o poeta Manoel de Barros 

parece conversar com os autores anteriores a respeito desse tipo de trabalho, a respeito dessa linguagem 
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poética e livre; que abre um campo de possibilidades semânticas, sintáticas, pragmáticas ao invés do 

enrijecimento formal do ensino escolar tradicional com suas normas e regras rígidas: 
 

[...] Certas visões não significavam nada, mas eram passeios verbais. A gente gostava bem 
das vadiações com as palavras do que das prisões gramaticais.Quando o menino disse que 
queria passar para as palavras suas peraltagens até os caracóis apoiaram. A gente se 
encostava na tarde como se a tarde fosse um poste. A gente gostava das palavras quando 
elas perturbavam os sentidos normais da fala. Esses meninos faziam parte do arrebol como 
os passarinhos.8 

 

Alfabetizar a partir dessas reflexões requer acreditar e confiar no potencial e na capacidade das 

crianças, de não apenas aprenderem as propriedades do sistema de escrita alfabética, mas de que também 

são capazes de construírem o sentido dos textos; e nesse processo tornarem-se também autores e produtores 

de texto, antes mesmo de estarem alfabetizados em sentido estrito. 

A poesia, materializada no texto, é o próprio lugar do encontro entre o interlocutor, que no caso é o 

alfabetizando, e o autor; onde com a mediação do professor alfabetizador será possível ajudá-lo a construir os 

sentidos do texto enquanto também se alfabetiza. 

Acerca dessa dimensão emancipadora e interativa do ato de ler, Paulo Freire, para quem a leitura de 

mundo precede a leitura da palavra, afirmava que 

 

É preciso não esquecer que há um movimento dinâmico entre pensamento, linguagem e 
realidade do qual, se bem assumido, resulta uma crescente capacidade criadora de tal modo 
que, quanto mais vivemos integralmente esse movimento tanto mais nos tornamos sujeitos 
críticos do processo de conhecer, de ensinar, de aprender, de ler, de escrever, de estudar. 
(FREIRE, 2009, p. 8) 

 

 É possível perceber o texto poético como portador de uma ludicidade que se conecta com a 

inteligência da criança e a faz descobrir como funciona a linguagem, a partir da brincadeira, por meio dos seus 

elementos próprios, relações e interações; que aparecem claramente no relato da professora alfabetizadora de 

uma turma de 1ª ano, portanto de crianças de seis anos de idade, no ano de 2018 de uma Escola Classe em 

Ceilândia, no Distrito Federal: 
 

“Hoje foi o quinto poema lido, no momento leitura deleite, do livro poemas para crianças do 
poeta Sérgio Capparelli9.  

A tentativa de levar a poesia por meio da escuta/leitura continuam. Inicialmente o objetivo é a 
fruição, livre de cobranças e didatizações. Quero que ouçam, que leiam, que gostem! Tento 
ler dando a melhor entonação possível, de forma que o poema entre na imaginação e no 
coração deles. 
 

                                                           
8 BARROS, Manoel. Menino do Mato. 1 ed. Rio de Janeiro: Objetiva, 2015, p. 16 

9 CAPARELLI, Sérgio. 111 poemas para crianças. São Paulo L&PM ed., 2003. 
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O livro traz diversos textos com animais em situações divertidas, optei por começar por estes 
que tem maior apelo lúdico. As risadas são garantidas, olhos curiosos e ouvidos atentos, às 
vezes! Interações com o texto por meio da fala, são inevitáveis, eles comentam, muitas 
vezes, antes do fim da leitura. 
 
Aos poucos, estamos conseguindo enriquecer e tornar esperado esse momento. Hoje foi 
uma surpresa. Li " O trem dos ratinhos" e caprichei no PIUIIIIIIIII. Queria que imaginassem o 
apito do trem. 
 
Reli, ouvidos e olhinhos atentos à minha expressão e ao som da minha voz. De repente, sem 
nenhuma intervenção da minha parte, Davi levanta a mão: 
 
_Tia, se for um "E" fica piuEEEEEEE! 
_E se for um A, Davi? 
_ piuAAAAAAAA 
 
_ E se for um O? 
_ piuOOOOOOOO 
 
Repetimos mais uma até o U, com sorrisos cúmplices pela sua descoberta! E assim, alguns 
deles, espontaneamente, perceberam que é possível brincar com as letras, com as palavras. 
Que a língua é mágica e podemos criar sons e sentidos com ela. E de quebra, 
pedagogicamente, sem cobranças, fizeram a relação letra/som das vogais, o início da 
compreensão do funcionamento do nosso sistema de escrita alfabético: relação 
grafema/fonema. Se eu fiquei feliz? IUUUUPIIIIIII.” 

 

Este relato também explicita algumas ações que indicam a importância do trabalho docente com 

relação ao planejamento e a intencionalidade ao trabalhar com a poesia, que levou naturalmente o aluno a 

fazer uma análise fonêmica mais refinada, sem precisar recorrer a exercício de repetição dos sons isolados da 

letras, um tipo de treino fonêmico, a que muitas crianças são submetidas com rigor, e muitas vezes sem 

entender por que e para que o fazem. 

Como a assonância (repetição das vogais) vista no poema do relato, outros recursos sonoros e 

gráficos, tornam-se importantes elementos que oportunizam um exercício para análise linguística e 

desenvolvimento da consciência fonológica de forma lúdica e menos mecânica, a partir do trabalho de 

mediação que se faça: 

 

Aprende-se muito sobre a língua lendo, ouvindo, recitando ou se deliciando com os sons e 
as rimas presentes em um poema. [...] Na escola, ele ainda é pouco trabalhado. 
Recentemente, diferentes autores têm mostrado que a relação entre o oral e o escrito 
presente nos textos poéticos revela-se um aspecto importante para o aprendizado da língua 
e do sistema de escrita pela criança. (TRILHAS, 2011, p.2) 

 

O relato a seguir; onde a alfabetizadora em mais uma atividade com poesia, desta vez não um poema, 

mais um livro em prosa poética; mostra a dimensão literária do texto poético percebida pelo pequeno Pedro de 

seis anos de idade, que a partir da escuta, consegue produzir sentido e reconhecer características mesmo em 
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metáforas; que o fazem identificar na colega de sala as semelhanças profundas com a personagem descrita 

pelo autor ao longo da história: 

 

“Leitura deleite de hoje bem cedo. O livro é Tom de André Neves10, conhecido autor de 
literatura infantil. 
 
Apresento a capa, conversamos sobre a ilustração, levantamos hipóteses sobre a história a 
ser lida. Começo. Depois de umas quatro páginas em que o autor descreve de forma lírica e 
cheia de metáforas o menino Tom, o meu Pedro grita entusiasmado: 
 
Ele é especial, igual a ... (e diz o nome da colega com necessidades educacionais especiais 
da nossa turma, uma menina autista de seis anos). 
 
Fiquei emocionada com a sensibilidade deste pequeno, que sem nenhuma mediação além 
de ouvir a leitura e ver as imagens, teve uma compreensão tão profunda do texto. É que o 
livro traz mesmo a história de uma criança com autismo pela perspectiva do irmão, mas 
numa linguagem metafórica, cheia de poesia. 
 
Aprendizagem do dia: estes pequenos sempre enxergam além, a essência e a poética dos 
livros e da vida melhor que nós.” 

 

A análise do relato demonstra claramente que o trabalho com esse gênero em sala de aula, extrapola 

o mero ensino instrumentalizador, onde se lê para responder questões do exercício ou da avaliação; extrapola 

o ensino escolarizado da leitura para se conectar a dimensão subjetiva do educando. 

Assim por ter o poema distintos níveis de leitura, o primeiro o que vem em versos transparentes e o 

segundo o que passa pelas entrelinhas (KONDER, 2005) é que é possível ampliar essa compreensão leitora 

como se vê no relato e leva o menino a fazer uma leitura de mundo e da realidade à sua volta, ampliando sua 

relação com o outro e consigo mesmo a partir da sua experiência com o texto lido/escutado. 

Portanto, o conteúdo do texto poético pela riqueza da sua literalidade, em que são abundantes o uso 

de metáforas, figuras de linguagem e outros recursos linguísticos diversos, se relacionam ao trabalho de 

alfabetização que se distancia da mera decodificação e se aproxima dessa concepção de leitura onde: 
 

[...] ler estende-se desde a habilidade de simplesmente traduzir em sons sílabas isoladas, 
até habilidades de pensamento cognitivo e metacognitivo; inclui, entre outras habilidades, a 
habilidade de decodificar símbolos escritos; a habilidade de captar o sentido de um texto 
escrito; a capacidade de interpretar sequências de ideias ou acontecimentos, analogias, 
comparações, linguagem figurada, relações complexas, anáfora; e ainda fazer predições 
iniciais sobre o significado do texto [ ...] (SOARES, 2013, p.31) 

 

                                                           
10 NEVES, André.  Tom. Porto Alegre: editora Projeto, 2012. 

 



 

 

EDUCAÇÃO: AVANÇOS E DESAFIOS 178 

Por isto, sem renunciar aos demais gêneros e tipologias textuais, o trabalho sistemático com a poesia 

e o texto poético em geral abre um leque de oportunidades para o trabalho com a língua no processo de 

alfabetização. 

As qualidades textuais, estéticas, literárias e mesmo éticas que se abrem no poema conseguem se 

aproximar do alfabetizando por outras vias, qual sejam, a da afetividade ao invés da obrigação, a da 

humanização ao invés da mecanização dos processos, a da imaginação, criatividade e autonomia ao invés da 

passividade; e podem diluir possíveis barreiras na aprendizagem da leitura e da escrita. 

 

4. Conclusão 

 

A ressignificação do trabalho com a poesia nas salas de aula de alfabetização se ancora no significado 

do texto literário para a formação humana, nas características textuais e literárias do gênero e nos elementos 

constitutivos, melódicos, lúdicos, gráficos, criativos que se aproximam e integram de forma diferenciada ao 

universo da criança nessa etapa da escolarização. 

Pois apesar dos poemas estarem presentes há algum tempos nos livros didáticos, na maioria das 

vezes, estão como pretexto para o trabalho com a gramática, para servirem de base para exercícios 

descontextualizados de identificação de classes de palavras e outras formas de utilização; que reforçam 

práticas tradicionais do ensino da língua e da alfabetização, em detrimento das características próprias desse 

gênero textual. 

Encontrar então, por meio do trabalho com o texto poético, o desejo da criança de se apropriar do 

objeto linguístico; que está presente no processo de alfabetização e letramento, desde o início quando a 

criança está aprendendo a falar, mesmo antes de entrar na escola; e dessa forma resgatar também a 

autoconfiança, o lúdico, a imaginação, o prazer de aprender; é um modo totalmente diverso de alfabetizar com 

a poesia. 

É fazer do sistema de escrita alfabética o que disse o poeta Manoel de Barros (2016) sobre um de 

seus livros importantes: “O que eu queria era fazer brinquedos com as palavras.” É, nesse sentido, levar os 

estudantes a lerem e escreverem brincando com as palavras. 

Pensar o texto poético desta forma, implica utilizá-lo como estratégia lúdica e criativa para 

aprendizagem da leitura e escrita nos anos iniciais é uma escolha corajosa que rompe com padrões e métodos 

tradicionais de ensinar a ler e escrever. 

Alfabetizar com o poema é tocar e não apenas trocar, a rigidez das grades curriculares, a austeridade 

de certos métodos, a autoridade da tradição por mais liberdade, literatura, ludicidade; e fabricar novos 
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caminhos por onde as crianças possam trilhar com mais alegria e menos culpa o processo de alfabetização. É 

como disse o poeta, aprender brincando. E José Paulo Paes traduziu muito bem, é também um Convite: 
 

Poesia 
 

é brincar com palavras como se brinca 
com bola, papagaio, pião. 

 
Só que 

 
bola, papagaio, pião 

de tanto brincar 
 

se gastam. 
 

As palavras não: 
 

quanto mais se brinca 
com elas 

 
mais novas ficam. 

 
Como a água do rio 

 
que é água sempre nova. 

 
Como cada dia 

 
que é sempre um novo dia. 

 
Vamos brincar de poesia?11 
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Capítulo 17 

ALUNOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA: PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E ATUAÇÃO 
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RESUMO 
 
Introdução: O atendimento educacional especializado (AEE) foi criado para dar suporte aos alunos com 
necessidades educacionais especiais (NEE), com vistas a facilitar o acesso ao currículo. Objetivo: Analisar 
aspectos relacionados ao planejamento, avaliação e atuação de professores do atendimento educacional 
especializado no que se refere à inclusão escolar de alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA). 
Metodologia: Trata-se de um estudo avaliativo, exploratório com abordagem qualitativa e quantitativa. Utilizou-
se como campo de pesquisa as salas de atendimento educacional especializado (AEE) de dez escolas da rede 
pública municipal situadas na zona urbana de Caxias-MA que apresentaram o maior quantitativo de crianças 
com TEA matriculadas. A coleta de dados ocorreu no período de setembro a outubro de 2018 mediante a 
aplicação de um questionário aos professores que continha perguntas abertas e fechadas. Resultados: No 
que concerne ao desenvolvimento de alunos com TEA e áreas estimuladas a partir da prática educativa dos 
docentes, receberam 50% das indicações as áreas de comunicação, aprendizagem, comportamento, 
desenvolvimento neuropsicomotor e autonomia. Ao serem questionadas sobre o entendimento acerca da 
avaliação, as professoras reconheceram a complexidade e a importância de tal processo. Ao serem indagadas 
sobre de que maneira acontece o planejamento das ações desenvolvidas com os alunos com TEA na sala de 
AEE, as docentes enfatizaram que o planejamento é alinhavado considerando a realidade e individualidade de 
cada discente. Relativo aos recursos que poderiam ser usados para viabilizar a comunicação do aluno com 
TEA, as profissionais citaram o uso de jogos, imagens e figuras. Conclusão: A inclusão educacional solicita 
docentes capacitados para atuar na diversidade, compreender as diferenças e valorizar as potencialidades de 
cada discente, propiciando, destarte, a aprendizagem de todos. 
 

Palavras-chave: Transtorno do Espectro Autista; Atendimento Educacional Especializado; Planejamento; 
Avaliação; Professores.  
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INTRODUÇÃO 

 

Sabe-se que, atualmente, a busca por um processo educacional igualitário é uma temática recorrente, 

especialmente no que diz respeito à inclusão de alunos com deficiências em escolas de ensino regular. Apesar 

da extensa discussão em torno desse assunto, ainda existe uma série de limitações quanto à prática da 

inclusão e o papel do professor, para que o mesmo esteja preparado para lidar com os entraves oriundos do 

ensino direcionado para a criança com deficiência (BARBOSA et al., 2013). 

Dentre as deficiências diagnosticadas em escolares, cita-se a prevalência do Transtorno do Espectro 

do Autismo (TEA), o qual passou a ser considerado legalmente como uma deficiência, e toda escola pública, 

estando preparada ou não, é obrigada a aceitar a inclusão de alunos com esse tipo de deficiência. Tal 

regulamentação encontra-se amparada na lei nº 12.764, que instaura a Política Nacional de Proteção dos 

Direitos da Pessoa com TEA, sancionada em dezembro de 2012, e assegura aos autistas a aquisição de 

direitos a todas as políticas de inclusão do país, dentre as quais se destacam as de educação (BRASIL, 2012).  

O TEA pode ser compreendido como um transtorno do desenvolvimento manifestado por deficiência 

na comunicação verbal e não verbal, com implicações para a interação social; ausência de reciprocidade 

social; falência em desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível de desenvolvimento; padrões 

restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades, manifestados por comportamentos 

motores ou verbais estereotipados ou por comportamentos sensoriais incomuns; excessivas aderências a 

rotinas e padrões de comportamento ritualizados; interesses restritos e fixos. Em geral os sintomas 

apresentam-se no início da infância, mas podem não se manifestar completamente até que as demandas 

sociais excedam o limite de suas capacidades (APA, 2014; KHOURY et al., 2014). 

Com vistas a atender a diversidade de necessidade educacional, em conformidade com o Ministério da 

Educação, em 2008 foi estabelecida a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação 

Inclusiva, documento orientador para estados e municípios organizarem suas ações no sentido de 

transformarem seus sistemas educacionais em sistemas inclusivos (BRASIL, 2008). 

 Nessa lógica, o Atendimento Educacional Especializado (AEE), regulamentado pelo Decreto nº 6.571 

de 2008, representa um suporte para as ações supracitadas. O AEE pode ser compreendido como um 

conjunto de atividades, recursos pedagógicos e de acessibilidade, organizados institucionalmente e prestado 

de forma complementar ou suplementar à formação dos alunos no ensino regular. Outrossim, inclui 

instrumentos necessários à eliminação de barreiras que possam se tornar entraves no processo de inclusão 

escolar de pessoas com necessidades educacionais especiais (FIGUEIREDO, 2010; BRASIL, 2014; FÁVERO; 

PANTOJA; MANTOAN, 2007).  

O AEE foi criado para dar suporte aos alunos com necessidades educacionais especiais (NEE’S), com 

vistas a facilitar o acesso ao currículo. Logo, embora suas atividades se diferenciem das realizadas em salas 
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de aula de ensino comum, deve integrar o projeto político pedagógico (PPP) da escola, envolver a participação 

da família e ser realizado em articulação com as demais políticas públicas (BRASIL, 2011; BRASIL, 2016). 

O dever do docente, nesse prisma, é possibilitar a socialização da criança com autismo na sala de aula 

e adequar a sua metodologia para atender suas necessidades, considerando que, em diversas circunstâncias, 

as crianças com autismo ficam às margens do conhecimento ou não participam das atividades grupais. Nesse 

sentido, é necessário que o educador tenha sensibilidade para incluí-lo ao convívio com o meio, considerando 

que o processo de socialização é um instrumento fundamental para que haja a consolidação do 

desenvolvimento e da aprendizagem. Portanto, é necessário que o professor detecte as dificuldades existentes 

e averigue o nível de desenvolvimento dos discentes, para que dessa maneira consiga identificar quais 

aspectos devem ser trabalhados com a criança (BARBOSA et al., 2013). 

Em face do exposto, menciona-se que este artigo objetiva analisar aspectos relacionados ao 

planejamento, avaliação e atuação de professores do atendimento educacional especializado no que se refere 

à inclusão escolar de alunos com TEA. 

 

METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo avaliativo, exploratório com abordagem qualitativa e quantitativa. O cenário 

desta investigação é o município de Caxias-MA, de área de 5.150.647 km², situado na região leste do estado 

do Maranhão, a 374 quilômetros da capital São Luís, e a 70 quilômetros da capital piauiense, Teresina. 

Apresenta uma população aproximada de 155.129 habitantes (IBGE, 2016). 

Para tanto, utilizou-se como campo de pesquisa as salas de atendimento educacional especializado 

(AEE) de dez escolas da rede pública municipal situadas na zona urbana de Caxias-MA que apresentaram o 

maior quantitativo de crianças com Transtorno do Espectro do Autismo matriculadas. Enfatiza-se que foram 

convidados a participar dessa pesquisa os professores atuantes nas salas de AEE das escolas supracitadas. 

Os critérios de inclusão foram: professores atuantes nas salas de AEE das instituições de ensino 

mencionadas anteriormente e que aceitaram de livre e espontânea vontade participar da pesquisa. Foram 

excluídos os docentes que não estiveram em consonância com pelo menos um dos itens supracitados.  

A coleta de dados ocorreu no período de setembro a outubro de 2018 mediante a aplicação de um 

questionário aos professores que continha perguntas abertas e fechadas, as quais versaram sobre a 

percepção dos referidos docentes acerca da própria atuação, avaliação, planejamento e recursos utilizados no 

que tange à inclusão escolar de alunos com TEA. 

Quanto aos dados qualitativos, de posse das respostas às perguntas abertas, as respostas foram 

submetidas à Análise de Conteúdo, proposta por Bardin (2011), que tem como propósito a compreensão do 

significado das falas dos sujeitos para além dos limites daquilo que é descrito. Dentre as técnicas de Análise 
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de Conteúdo, optou-se pela Análise Temática, que busca os núcleos de sentido, os quais constituem a 

comunicação e cuja expressão revela algo de importante para o objeto estudado. Assim, de posse do material 

oriundo dos questionários, procedeu-se a categorização, inferência, descrição e interpretação minuciosa de 

todo o conteúdo. 

No que tange aos dados quantitativos, foram digitados no software Statistical Package for the Social 

Sciences – SPSS (versão 20.0 for Windows), sendo, posteriormente, consolidados por meio das técnicas de 

estatísticas descritivas (frequências absoluta e relativa). 

O projeto de pesquisa foi submetido à Plataforma Brasil, e, em seguida, direcionado e aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) com o Certificado de Apresentação para Apreciação Ética de n° 

81655817.4.0000.5554 e nº de parecer 2.534.726. Reitera-se que os pesquisadores comprometeram-se com 

as normas preconizadas pela Resolução do Conselho Nacional de Saúde 466/12 e suas complementares. 

 

RESULTADOS  

 

Participaram do estudo 08 professores atuantes no atendimento educacional especializado, todos 

(100%) do sexo feminino. Em relação à faixa etária, constatou-se que 02 (25%) situam-se entre 24 a 29 anos e 

02 (25%) possuem de 48 a 53 anos. Relativo ao estado civil, 04 (50%) participantes estão solteiras e 04 (50%) 

são casadas. 

Em se tratando do questionamento referente à formação detectou-se que 08 (100%) cursaram ensino 

superior. No que concerne à formação complementar, notou-se que a grande maioria, ou seja, 06 professoras 

(75%) possuem especialização No que diz respeito ao tempo de conclusão do curso, 06 (75%) participantes 

encerraram a graduação há um período de 04 a 06 anos. 

 Quanto ao tempo de atuação profissional, constatou-se que 03 (37,5%) atuam há um período entre 1 

a 3 anos, 02 (25%) há um período de 04 a 06 anos, outras 02 (25%) há um  período igual ou superior a 16 

anos e 1 (12,5%) atua profissionalmente há um período entre 7 a 9 anos. Em relação à carga horária semanal 

de trabalho, 37,5% das participantes perfaz 20 horas semanais ou menos, outras 37,5% cumprem de 36 a 40 

horas semanais e 02 (25%) referem atuar profissionalmente de 21 a 25 horas semanais. 

No que concerne ao desenvolvimento de alunos com TEA e áreas estimuladas a partir da prática 

educativa das docentes, receberam 50% das indicações as áreas de comunicação, aprendizagem, 

comportamento, desenvolvimento neuropsicomotor e autonomia. Relativo às áreas nas quais as professoras 

enfrentam mais dificuldades para lidar com o aluno com TEA, destacaram-se as áreas de comportamento, 

comunicação e relações interpessoais com os percentuais 87,5%, 62,5% e 62,5%, respectivamente. Referente 

à contribuição da escola no que se refere aos fatores que beneficiam o trabalho dos docentes com os alunos, 

predominaram as opções aprimoramento profissional e apoio da diretoria, ambos com 87,5% (Tabela 01).  
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Tabela 1 – Atuação como professor. Caxias-MA, 2018. 

VARIÁVEIS N % 

Em que áreas você acredita que a sua prática 
educativa estimula e contribui para melhorar o 
desenvolvimento de seu aluno com TEA 
(possível escolher mais de uma opção): 

    

Comunicação 04 50,0 
Aprendizagem 04 50,0 
Relações Interpessoais 02 25,0 
Comportamento 04 50,0 
Desenvolvimento neuropsicomotor 04 50,0 
Raciocínio 02 25,0 
Autonomia 04 50,0 
Em que áreas você encontra mais dificuldade 
com seu aluno com TEA (possível escolher 
mais de uma opção): 

    

Comunicação 05 62,5 
Aprendizagem 03 37,5 
Relações Interpessoais 05 62,5 
Comportamento 07 87,5 
Desenvolvimento neuropsicomotor 02 25,0 
Raciocínio 03 37,5 
Autonomia 04 50,0 
Em que fatores você considera que a escola 
contribui para o desenvolvimento do seu 
trabalho com seu aluno com TEA (possível 
escolher mais de uma opção): 

  

Infraestrutura 05 62,5 
Auxílio de outros profissionais 05 62,5 
Apoio familiar 03 37,5 
Aprimoramento profissional 07 87,5 
Apoio da diretoria 07 87,5 
Material didático 05 62,5 
Fonte: Pesquisa direta (2018). 

Ao serem questionadas sobre o entendimento acerca da avaliação, as professoras reconheceram a 

complexidade e a importância de tal processo. Tais concepções podem ser percebidas nos relatos a seguir: 

 
“Sim, onde professor e aluno buscam dialogar encontrando e corrigindo erros, 
redirecionando o aluno para a aprendizagem.” (Professor 2) 

 
“um ato complexo, pois o professor dever fazer isso em todo momento, não somente em 
provas.”  (Professor 7) 

 
“avaliação é quando identificamos a evolução do aluno quanto a sua aprendizagem.” 
(Professor 6) 
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Ao serem indagadas sobre de que maneira acontece o planejamento das ações desenvolvidas com os 

alunos com TEA na sala de AEE, as docentes enfatizaram que o planejamento é alinhavado considerando a 

realidade e individualidade de cada discente. Tais constatações podem ser apreendidas nas falas abaixo: 

 
 “O planejamento de forma individual, semanal, ampliando o conhecimento do aluno, quanto 
à leitura, escrita e o numeramento, explorando diferentes caminhos para a formação dos 
leitores.” (Professor 2) 
 
“o planejamento é feito em sala com professor da sala regular, depende muito do grau de 
acompanhamento.” (Professor 7) 
 
“O planejamento é feito com o professor da sala regular e adaptamos pra que o atendimento 
seja eficaz.”  (Professor 8) 

 

Relativo aos recursos que poderiam ser usados para viabilizar a comunicação do aluno com TEA, as 

profissionais citaram o uso de jogos, imagens e figuras. Ademais, houve profissionais que demonstraram 

conhecimento mais aprofundado acerca de ferramentas para o desenvolvimento dos alunos ao mencionarem o 

sistema de comunicação por troca de figuras (PECS). Tais pontuações são verificadas nos relatos a seguir: 

 
“A comunicação alternativa PECS, cartões com figuras.” (Professor 2)   
 
“imagens, figuras animadas.” (Professor 5) 
 
“figuras, imagens, desenhos em geral.” (Professor 6) 
 
“Jogos” (Professor 8) 

 

DISCUSSÃO 

  

Quanto ao desenvolvimento de alunos com TEA e áreas estimuladas a partir da prática educativa das 

professoras, houve predominância das indicações relacionadas às áreas de comunicação, aprendizagem, 

comportamento, desenvolvimento neuropsicomotor e autonomia. Ademais, em se tratando das áreas nas quais 

as docentes enfrentam mais obstáculos, foram citadas as áreas de comportamento, comunicação e 

relacionamento interpessoal. 

A este respeito, convém mencionar os achados de uma investigação desenvolvida por Carvalho Filha 

et al. (2019), que objetivou aplicar o processo de Enfermagem a estudantes que apresentam Transtorno do 

Espectro do Autismo com vistas a efetivar ações de acompanhamento do desenvolvimento infantil, demonstrou 

que os referidos indivíduos apresentam problemas referentes à função cognitiva, comunicação verbal, 

capacidade de autocuidado prejudicada, dificuldades de aprendizagem e transtornos comportamentais. 
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Ressalta-se que o TEA é um grupo de alterações que compreendem uma tríade: déficits significativos 

e persistentes na interação e comunicação social e, ainda, padrões restritos e repetitivos de comportamento, 

interesses e atividades; sendo graduado em níveis - leve, moderado ou severo (APA, 2014).  

Sobre essa temática, Praça (2011) explicita que, dentre as características comportamentais 

apresentadas por crianças com TEA, há predominância de um comportamento marcado pela permanência em 

um mundo interior, como uma alternativa de fuga dos estímulos presentes no ambiente externo. Em geral, a 

pessoa com TEA tem dificuldade para estabelecer relacionamento e comunicação com outras pessoas, uma 

vez que ela poderá não usar a fala como meio de comunicação. Não se comunicando com outros indivíduos 

acaba passando a impressão de que a pessoa com autismo vive sempre em um mundo próprio e que não 

interage fora dele. 

No tocante à contribuição da escola para que o trabalho dos docentes com os educandos seja 

beneficiado, prevaleceram as opções aprimoramento profissional e apoio da diretoria. De acordo com Lopez 

(2011), é necessário que professores, orientadores, supervisores, direção escolar, demais funcionários, 

famílias e alunos estejam conscientes da singularidade de todos os estudantes e suas demandas específicas. 

Esta conscientização pode tornar a escola um espaço onde os processos de ensino e aprendizagem estarão 

disponíveis e ao alcance de todos e onde diferentes conhecimentos e culturas serão mediados de formas 

diversas por todos os integrantes da comunidade escolar, tornando a escola um recinto compreensível e 

inclusivo. 

Ainda sobre esse assunto, salienta-se que pesquisadoras desenvolveram um trabalho no qual 

entrevistaram trinta e três docentes da rede regular de ensino de Belo Horizonte/MG, que tinham contato direto 

com alunos com TEA. Nessa pesquisa, as autoras buscaram descrever o processo de escolarização de alunos 

com autismo, que se encontravam matriculados na rede regular de ensino da referida cidade, a partir do ponto 

de vista de seus professores (GOMES; MENDES, 2010). 

Essas estudiosas concluíram que havia evidências de que os alunos autistas pouco participavam das 

atividades escolares, sendo que a interação dos mesmos com os colegas era escassa, bem como a 

aprendizagem de conteúdos pedagógicos apresentou limitações. Tal constatação indica que o propósito da 

inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais, mais especificamente os autistas, não tem sido 

atingido (GOMES; MENDES, 2010).  

Em se tratando da concepção das participantes quanto à avaliação dos alunos, as professoras 

reconheceram a complexidade e a relevância de tal processo. De fato, entende-se que o processo avaliativo é 

fundamental para reconhecer o progresso do aluno, e esse processo torna-se mais efetivo com o apoio da 

família e da comunidade.  

Fernandes e Viana (2009) sublinham que a avaliação educacional possibilita a identificação das 

necessidades, potencialidades e dificuldades dos alunos, bem como proporciona conhecer a motivação do 
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mesmo de forma a elaborar uma estratégia mais eficaz para incentivar a autonomia deste aluno, superando 

assim o caráter convencional de segregação, exclusão e rotulação dos educandos com base em escores 

estatísticos. Destacam ainda que a avaliação é um recurso que possibilita o próprio reconhecimento das 

estratégias utilizadas pelo profissional, o que contribui para melhorias na atuação didático pedagógica.  

Ratificando as discussões anteriores, Cunha (2012) explica que não se pode educar sem atentar para 

a individualidade de cada discente. Portanto, para que a educação de crianças com TEA obtenha resultados 

satisfatórios, faz-se necessário que a forma de ensinar e avaliar seja adaptada para lidar com a diversidade 

que há nas salas de aula, proporcionando assim acolhimento adequado às necessidades impostas pelas 

manifestações do transtorno.  

No que concerne ao planejamento das ações desenvolvidas com os alunos com TEA, as professoras 

destacaram que é implementado com base nas particularidades de cada discente. Sobre isso, Della Barba e 

Minatel (2013) discorrem que o planejamento exige flexibilização, de forma a considerar as idiossincrasias de 

cada aluno, potencializando assim o desenvolvimento de conhecimentos novos e daqueles já existentes no 

indivíduo.  

Logo, é de extrema relevância que o professor realize o planejamento de modo a atender as 

demandas de seus alunos no que tange aos processos de aprendizagem, uma vez que é o responsável pela 

transmissão de conhecimentos acadêmicos, acompanhamento infantil e integração de seus alunos, fazendo 

com que o ambiente de sala de aula seja prazeroso para o desenvolvimento de aprendizagens acadêmicas e 

sociais (FAVORETTO; LAMÔNICA, 2014).  

Relativo aos recursos que poderiam ser usados para melhorar a comunicação do aluno com TEA, as 

profissionais citaram o uso de jogos, imagens e figuras, bem como houve menção ao sistema de comunicação 

por troca de figuras (PECS). 

Sobre isso, Capellini (2016) expõe que a forma de conduzir o ensino para crianças com TEA deve ser 

flexível, pois cada criança responde de forma diferente às estratégias educacionais. Nesse ínterim, o 

pesquisador citado indica a relevância de considerar a formação do educador, pois muitos profissionais ainda 

utilizam apenas gravuras e desenhos como meio de facilitar e entreter, mas não para direcionar ao 

aprendizado real.  

Para mais, Mello (2007) afirma que outra estratégia benéfica à inclusão das pessoas com TEA diz 

respeito ao uso da comunicação alternativa, haja vista que o prejuízo comunicativo é um dos problemas que 

acometem indivíduos com TEA e o uso da comunicação alternativa pode minimizar tais prejuízos. Um exemplo 

desse tipo de comunicação é o sistema de comunicação por trocas de figuras (PECS), que foi desenvolvido 

para ajudar crianças e adultos com autismo a adquirir habilidades de comunicação.  

O PECS apresenta duas funções principais: a de comunicação ampliada, também denominada 

aumentativa, que engloba todas as formas de expressão complementares à fala, ou seja, o indivíduo utiliza 
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outros meios de expressão para compensar a limitação da linguagem oral, sem substituí-la, e a comunicação 

alternativa, que designa formas de expressão usadas para substituir a fala (SCHMIDT, 2013).  

 O PECS é delineado como um sistema de comunicação alternativa, de fácil acesso e baixo custo 

(ALMEIDA, 2017). Esse sistema foi desenvolvido nos EUA, por Frost e Bondy no Delaware Autistic Program, 

com o objetivo de estimular e possibilitar a comunicação das crianças com TEA por meio da troca de figuras 

por atividades de interesse (OLIVEIRA, 2015), o que por sua vez contribui para generalização desse 

comportamento em outros ambientes (JESUS; OLIVEIRA; REZENDE, 2017).  

 Esse procedimento consta de seis etapas gradativas com objetivos delimitados que englobam: ensinar 

a criança a fazer pedidos por meio da troca de figuras; aumentar a espontaneidade nas interações sociais; 

discriminar de forma concomitante imagens; construção de frases simples; responder a enunciados; e 

responder a questionamentos por meio de encadeamento de frases (ALMEIDA, 2017).  

Finalmente, é importante ressaltar que a capacidade de se comunicar possibilita à pessoa com TEA 

expressar suas necessidades e desejos, aumentando a sua independência e aproximando-a dos outros. Ainda 

que a criança com autismo seja verbal, ela poderá apresentar dificuldades de expressão e uso da linguagem, 

e, quando não verbal, essas dificuldades são maiores. Diante disso, a criança autista poderá apresentar 

comportamentos inadequados como gritos, choro e birra para expressar e alcançar o seu desejo. A 

comunicação alternativa dará suporte a essa criança, permitindo-lhe que a comunicação ultrapasse os limites 

de casa e alcance a sociedade (CARVALHO FILHA; LIMA; LIMA, 2016).  

 

CONCLUSÃO 

 

Os achados do presente estudo evidenciaram que as docentes entendem que o seu processo de 

atuação precisa estimular às áreas de comunicação, aprendizagem e comportamento dos alunos com TEA 

com vistas ao desenvolvimento dos referidos discentes. Ademais, as participantes reconhecem a importância 

do processo avaliativo, do planejamento estruturado e do uso de recursos condizentes com as singularidades 

de cada aluno. 

Reitera-se que a aquisição de conhecimentos consolidados sobre o TEA poderá refletir na 

estruturação de práticas de ensino e de adequações curriculares, a fim de melhorar o desenvolvimento da 

linguagem, da interação social e da participação dos alunos com TEA em atividades escolares. 

A inclusão educacional solicita docentes capacitados para atuar na diversidade, compreender as 

diferenças e valorizar as potencialidades de cada discente, propiciando, destarte, a aprendizagem de todos. O 

dever do docente é possibilitar a socialização da criança com TEA na sala de aula e adequar a própria 

metodologia para atender as necessidades dos educandos. 
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Para que as escolas promovam inicialmente o desenvolvimento e, depois, a aprendizagem é crucial 

que elas disponham de uma prática pedagógica coletiva na qual seja clarificada a importância do envolvimento 

familiar com a instituição de ensino, além de transformações de caráter estrutural e metodológico, privilegiando 

um currículo que se adeque também às necessidades da criança com Transtorno do Espectro Autista. 

Mais investigações como esta precisam ser desenvolvidas, bem como estudos a respeito do assunto 

precisam ser publicados, para que a população brasileira possa se instruir e compreender melhor o significado 

da educação inclusiva e para que os discentes com necessidades especiais possam, legitimamente, serem 

beneficiados. 

Ademais, dada a relevância do permanente aprimoramento dos professores, é pertinente que haja 

outras pesquisas relacionadas ao assunto e momentos em que esses profissionais possam estudar, refletir, 

discutir e compartilhar ideias e estratégias pedagógicas relativas ao TEA. 
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Capítulo 18 
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RESUMO 
 
A educação ambiental – EA – é uma das alternativas mais eficazes para conquistarmos uma sociedade mais 
sustentável. Este trabalho objetiva realizar uma análise da inserção e os espaços destinados para Educação 
Ambiental na versão homologada da Base Nacional Comum Curricular – BNCC – nos anos do Ensino 
Fundamental. A pesquisa confere uma análise documental, sendo precedida de uma revisão bibliográfica da 
legislação brasileira sobre o tema e do histórico da educação ambiental.  A EA está colocada como tema 
transversal e integrador logo no início do documento. No entanto, não foi conferido materialidade no escopo do 
texto, pincipalmente nas tabelas dos componentes curriculares para concretizar tal transversalidade do tema. A 
ausência de concretude da EA no texto da BNCC faz pensar na formação dos estudantes frente ao tema e, 
também, na formação de professores nos anos que se segue. 
 
Palavras-chave: BNCC, Educação ambiental, Análise Documental. 
 
 
1. COMPREENÇÕES INTRODUTÓRIAS 
 
1.1 BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR – BNCC 

 
Uma Base Nacional Comum Curricular – BNCC – é desejada desde a promulgação da Constituição 

Federal Brasileira de 1988 quando estabelece, em seu Art. 210, que conteúdos mínimos devem ser fixados 

para assegurar a formação básica comum dos estudantes no território brasileiro (BRASIL, 1988). Mais tarde, 

na Lei de Diretrizes e Bases de 1996, no seu Art. 26, ´dispõe que os currículos da educação básica devem ter 

base nacional comum, sendo que cada instituição escolar se responsabiliza pela complementação da parte 

diversificada, exigida pelas singularidades regionais e locais (BRASIL,1996).  

Diante desses documentos, foi elaborado, pelo Ministério da Educação (MEC), com apoio do Conselho 

Nacional de Secretários de Educação (CONSED) e da União de Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME) 

a primeira versão da BNCC, que foi publicada em setembro de 2015; em maio de 2016 foi lançada a segunda 

versão, que ficou aberta à sugestões e indagações para a sociedade brasileira, momento importante para a 

construção da base,  pois toda e qualquer pessoa poderia criar um usuário na plataforma, ler e sugerir suas 

adequações no documento, nessa etapa, também sucedeu-se 27 seminários estaduais com professores, 

gestores e especialistas para discutir o documento; em abril de 2017 é entregue a versão final da BNCC ao 

Conselho Nacional de Educação (CNE) e, por último, em dezembro de 2017 foi homologada a Base Nacional 
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Comum Curricular da educação infantil ao ensino fundamental pelo Ministro da Educação, tornando-se o 

documento norteador da educação brasileira.  

A BNCC foi redigida para todas as etapas da educação básica e para todos os componentes 

curriculares - disciplinas -, a propondo-se garantir o direito a aprendizagem e equidade nacional. Nesse 

sentindo, sendo a BNCC um documento norteador para os currículos estaduais, municipais, da rede privada, 

para as práticas pedagógicas e para a formação docente estudos, desdobram-se sobre muitos temas, haja 

visto a magnitude do documento e o curto processo de discussão sobre a construção do mesmo, que, no 

entanto, segundo Bittencourt (2017), nesse curto período de tempo abriu-se espaço para que outras vozes, 

que pensam na educação brasileira, fossem ouvidas, assim garantindo considerações sobre temáticas 

importantes como: étnico-racial, da educação inclusiva, da questão de gênero e ainda da inserção das culturas 

africanas e indígenas. Entretanto, na versão final da BNCC, muitas considerações sobre os temas citados se 

tornaram inexistentes no escopo do documento, abrindo espaço para que novas estratégias e problemáticas 

venham a surgir a partir do mesmo e do que ele fará desdobrar nos espaços educativos em todo o território.  

Para melhor compreensão do escrito, precisa-se compreender a estrutura que compõe o documento. 

No que diz respeito ao ensino fundamental, objeto de pesquisa deste estudo, foi dividido em cinco áreas do 

conhecimento e estabelecido as competências especificas de área que cada uma desenvolverá ao longo dos 

nove anos, sendo tais:  Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Ensino Religioso. 

Sendo que as áreas que possuem mais de um componente curricular, como é o caso de Linguagens e 

Ciências Humanas, também é explicitado as competências especificas de área de cada uma também. 

Afunilando mais ainda, temos os eixos temáticos de cada componente curricular que, juntos com os objetos de 

conhecimento e habilidades, são mensurados em tabelas para cada ano correspondente do ensino 

fundamental.  Por exemplo, para ciências temos os eixos: matéria e energia, vida e evolução, terra e universo; 

cada um possuindo seus objetos de conhecimento e habilidades especificados em cada ano. Ainda sobre a 

estrutura, é importante destacar que, nos anos finais do ensino fundamental, o componente curricular língua 

inglesa é acrescido na área de linguagens.  

Para cada uma das habilidades desenvolvidas nos eixos temáticos dos componentes curriculares, é 

estabelecido um código denominado de alfanumérico, composto por números e letras.  Para melhor 

compreensão, temos como exemplo o EF02GE04, esse código, fazendo a leitura da direita para a esquerda, 

temos a quarta habilidade trabalhada em geografia no segundo ano do ensino fundamental.  No próprio texto 

do documento é discutido que essa sequência de habilidades não precisa ser seguida a rigor e que as 

habilidades não estão postas hierarquicamente com as aprendizagens esperadas dos alunos.  

É nessa estrutura que a BNCC se propõe a desenvolver as dez competências gerais ao longo da 

educação básica: “assegurar, como resultado do seu processo de aprendizagem e desenvolvimento, uma 
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formação humana integral que visa à construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva” (MEC. 

CONSED. UNDIME, 2017, p. 25). 

Após esse estudo da estrutura da BNCC, passamos a olhar para o nosso objeto de estudo, a 

Educação Ambiental – EA –. Aqui, propomos analisar a inserção e os espaços destinados para Educação 

Ambiental na versão homologada do documento. O interesse pelo tema surge pelo amor que os autores 

possuem pela educação ambiental e por compreender que alguns temas de igual importância perderam 

espaço na formação do currículo, à exemplo, diversidade sexual e gênero, ganhando espaço para discussões 

e reflexões.  

 

1.2 BREVE HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL – EA 

 

Desde que o homem começou a desenvolver tecnologias de extração e manipulação de recursos 

naturais para seu benefício, a natureza entrou no enfrentamento dos problemas ambientais antrópicos: 

desertificação, tsunamis, poluições, animais em extinção, aumento das temperaturas, instabilidades climáticas, 

etc. Isso despertou, na comunidade cientifica da segunda metade do século XX, certa sensibilidade com os 

temas: meio ambiente e sustentabilidade.  

Desde então, o tema meio ambiente, abraçado pela mídia, ganha visibilidade, com destaque especial 

para a primeira Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente em Estocolmo-Suécia, no ano de 1972, que 

reuniu vários países, inclusive o Brasil, para discutir os rumos das questões ambientais. A conferência foi 

organizada pela Organização das Nações Unidas – ONU.  Pedrine (1997) apud Silva e Carneiro (2017) relata 

que nessa conferência, no plano de ação, foi recomendado a capacitação de professores e o desenvolvimento 

de novos métodos e recursos instrucionais para a Educação Ambiental.  

Mais tarde, no ano de 1975 em Belgrado, aconteceu mais um encontro a nível mundial, reunindo 

vários países, se propôs a discutir variados temas. A partir dessas discussões, foi criado o Programa Mundial 

de Educação Ambiental, que estabeleceu oito diretrizes da educação ambiental e a definiu com a seguinte 

meta:  

Formar uma população mundial consciente e preocupada com o meio ambiente e com os 
problemas associados, e que tenha conhecimento, aptidão, atitude, motivação e 
compromisso para trabalhar individual e coletivamente na busca de soluções para os 
problemas existentes e para prevenir novos.  (DE BELGRADO, 1975, p. 2) 
 

No ano de 1977, em Tbilisi na Geórgia, ocorreu o maior evento de educação ambiental desde a 

elucidação do tema, pois, em sua declaração foram definidas várias ações, princípios, estratégias, objetivos, 

funções, características e recomendações para a EA. Nessa conferência, foi incluso, à definição da educação 

ambiental, a importância das dimensões socioculturais, econômicas e os valores éticos como orientações e 

instrumentos com os quais o homem pode compreender e utilizar melhor os recursos da natureza com o 
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objetivo de satisfazer as suas necessidades (TBILISI, 1977) aumentando a complexidade da dimensão da 

educação ambiental.  

Em 1988, o Brasil consolida a sua Constituição Federal e insere no texto partes específicas em relação 

ao meio ambiente, determinando 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, Art. 225). Ademais, 

legitima a importância da Educação ambiental nesse mesmo artigo, no inciso VI quando determina que deve 

ser trabalhada:  “em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio 

ambiente” (BRASIL, 1988, Art. 225).   

Depois de duas décadas da Conferencia de Estocolmo, acontece no Brasil, a Rio-92, Conferência das 

Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, onde reuniu 170 países e reafirmou a declaração 

da última conferência sobre a EA e foi estabelecido 27 princípios para iniciar uma nova e justa parceria global 

mediante a criação de novos níveis de cooperação entre os Estados, os setores-chaves da sociedade e os 

indivíduos para o desenvolvimento sustentável.  

Mais tarde, em 1997, o Ministério da Educação elabora uma nova proposta curricular, os chamados 

Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN’s – e insere a educação ambiental como tema transversal para ser 

trabalhado na educação básica. Dois anos depois, o legislativo aprova a Lei nº 9.795 de 27 de abril, que dispõe 

sobre a Política Nacional de Educação Ambiental; em seu segundo artigo 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.” (BRASIL, 1999 , 

art. 2°) 

Para garantir a educação ambiental nas salas de aula, o próprio documento de nº 9.795 ratifica, em 

seu artigo 11, que a educação ambiental deve “a dimensão ambiental deve constar dos currículos de formação 

de professores, em todos os níveis e em todas as disciplinas” (BRASIL, 1999). Além disso, dispõe também que 

“os professores em atividade devem receber formação complementar em suas áreas de atuação, com o 

propósito de atender adequadamente ao cumprimento dos princípios e objetivos da Política Nacional de 

Educação Ambiental” (BRASIL, 1999, Art. 11, parágrafo único). Ficando claro, legalmente, a preocupação da 

boa formação dos profissionais da educação na EA. 

Dez anos depois da Rio 92, aconteceu, em Jonesburgo-África, um novo encontro para a discussão do 

tema desenvolvimento sustentável, organizado pela ONU, que ficou conhecido por Rio+10 ou Cúpula de 

Jonesburgo. O objetivo principal da Conferência seria rever as metas propostas já estabelecidas nas últimas 

conferências e direcionar as realizações socioeconômicas sustentáveis às áreas que requerem um esforço 

adicional para sua implementação, assim como refletir sobre outros acordos e tratados da Rio-92 (SEQUINEL, 

2002). 
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Em junho de 2012, o Brasil sediou mais um evento importante para o tema: a Rio + 20. O evento 

aconteceu na cidade do Rio de Janeiro e objetivou a renovação dos votos políticos declarados nas últimas 

conferências sobre o meio ambiente. A Rio + 20 reuniu centenas de países e elaborou um documento extenso 

que dedicou uma parte exclusiva para educação, além de colocá-la, também, como via satisfatória para o 

alcance de muitos objetivos descritos no documento que ficou conhecido como: o futuro que queremos. 

Já no ano de 2015, o Congresso Nacional recebe um projeto de lei que altera a Lei nº 9.795, citada em 

parágrafos anteriores valorizando mais ainda a educação ambiental:  

 
[...] incluir como objetivo fundamental da educação ambiental o estímulo a ações que 
promovam o uso sustentável dos recursos naturais e a educação ambiental como disciplina 
específica no ensino fundamental e médio, e a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
que fixa as diretrizes e bases da educação, para tornar a educação ambiental disciplina 
obrigatória. (BRASIL, 2015 – grifo nosso) 

 

É perceptível que, legalmente, a educação ambiental no Brasil possui muitos documentos que 

embasam e enfatizam a importância da formação dos estudantes brasileiros nesta área, assim como os muitos 

documentos dos eventos internacionais que norteiam ações e metas para a promoção de uma vida 

sustentável.  

Guimarães (2004), embasa a Educação Ambiental Crítica como uma via de formação cidadã na 

expectativa do exercício em movimento coletivo e conjunto para a construção de uma sociedade sustentável. 

Para o autor a educação ambiental crítica propõe-se considerar a dimensão ambiental além dos seus aspectos 

ecológicos e apreciar, também, a dimensão histórica, social, cultural e política, tendo esse complexo como 

categoria de análise. Portanto, compreendemos que construir a EA em sala de aula é pensar no acesso à água 

potável, à moradia, nutrição alimentar, acesso à educação, áreas de lazer e tantos outros fatores importantes 

para a construção dessa tão almejada sociedade sustentável.  

 

2. PERCURSOS METODOLÓGICOS 

 

Primeiramente, a problemática desse escrito surge de uma conversa no corredor da universidade, três 

dos integrantes da conversa a abraçam e dão a seriedade e o corpo necessário para construirmos o que temos 

aqui.  A pesquisa se constitui a partir de uma análise documental, sendo uma fonte de informação rica e 

estável de dados.  

A pesquisa começa com um levantamento e leitura de textos legislativos no que dizem respeito à 

educação ambiental, seguido de um levantamento bibliográfico sobre a temática, para melhor compreensão do 

referido estudo. A partir dessa etapa nos debruçamos sobre a BNCC e começamos a compreender sua 

estrutura, em especifico, no que se refere ao ensino fundamental.  
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Em seguida, realizou-se uma busca das palavras-chave: educação ambiental, meio ambiente, 

sustentabilidade, sustentável, ambiental e socioambiental, por considerar que esses termos são relevantes 

quando se trata de EA, para avaliar em quais componentes curriculares e contextos o tema se apresentava, 

para melhor orientar a pesquisa de um documento tão denso. Prosseguimos anotando e grifando os achados 

dessa busca pela BNCC e os organizamos em tabela para em seguida refletirmos sobre a inserção delas no 

documento para, ademais, escrever sobre as contribuições que conseguimos mensurar na seção que se 

segue.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Nessa seção será apresentado e discutido os achados da pesquisa para melhor compreensão, 

aconselhamos que a leitura seja acompanhada com o documento da BNCC, caso seja possível. A tabela 01 

sistematiza a aparição das palavras chaves que foram pesquisadas no texto da BNCC, em especifico nas 

tabelas dos eixos, objetos de conhecimentos e habilidades do ensino fundamental, visto que são esses 

espaços nosso objeto de estudo. A coluna denominada de textos introdutórios foi nomeada assim pelos 

autores para indicar textos que dissertam sobre a apresentação, introdução, estrutura da BNCC, introdução de 

cada área do conhecimento, etc. 

Tabela 01 – Palavras-chaves por área de conhecimento 

 

 

Palavras 

Pesquisadas 

Número de vezes que cada palavra chave aparece no 

texto da BNCC por Área de conhecimento 

 

 

Textos 

Introdutórios  

 

Linguagen

s 

 

Matemática 

Ciências 

da 

Natureza 

 

Ciências 

Humanas 

 

Ensino 

Religioso 

Educação 

Ambiental 

0 0 0 0 0 1 

Meio Ambiente 0 0 0 1 2 2 

Sustentabilidad

e 

0 1 2 1 0 6 

Sustentável/ 

Sustentáveis 

1 0 1 0 0 7 

Ambiental 1 0 2 7 0 1 

Socioambiental 0 0 0 0 0 10 

            Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Pela Tabela 1, verifica-se que as palavras-chave sustentabilidade (10), ambiental (11) e 

socioambiental (10) são as que mais aparecem, totalizando 31 aparições. As palavras sustentável/sustentáveis 

aparecem 9 vezes. Por último, as palavras educação ambiental (1) e meio ambiente (5), sendo divisadas 

pouquíssimas vezes, somando apenas 6 aparições. Se faz necessário destacar que, na maioria das aparições, 

as palavras estão em espaços que não contribuem para a efetivação do que ela traduz na realidade, como por 

exemplo, a palavra sustentabilidade aparecendo seis vezes em textos introdutórios, mas some das tabelas que 

listam os objetos de conhecimentos e habilidades do documento, sendo estes, a principal parte de orientação 

para a educação brasileira.  

No texto de introdução da área de ciências da natureza, no seu sétimo parágrafo, tem-se   “Espera-se, 

desse modo, possibilitar que esses alunos tenham um novo olhar sobre o mundo que os cerca, como também 

façam escolhas e intervenções conscientes e pautadas nos princípios da sustentabilidade e do bem comum. ” 

(MEC. CONSED. UNDIME, 2017, p. 319). As duas aparições da palavra sustentabilidade na área de ciências 

da natureza aparecem em apenas duas habilidades nos dois últimos anos de todo o ensino fundamental e não 

trazem quais são os princípios da sustentabilidade, pelo contrário, já exige dos alunos ações baseadas no 

conceito da sustentabilidade. Seguem as duas habilidades em ordem cronológica de aparição: 

 
(EF08CI05) Propor ações coletivas para otimizar o uso de energia elétrica em sua escola 
e/ou comunidade, com base na seleção de equipamentos segundo critérios de 
sustentabilidade (consumo de energia e eficiência energética) e hábitos de consumo 
responsável. (MEC. CONSED. UNDIME, 2017, p. 347). 
(EF09CI13) Propor iniciativas individuais e coletivas para a solução de problemas ambientais 
da cidade ou da comunidade, com base na análise de ações de consumo consciente e de 
sustentabilidade bem-sucedidas. (MEC. CONSED. UNDIME, 2017, p. 349). 

 

Sobre a educação ambiental, a BNCC, na página 19, no texto intitulado de Base Nacional Comum 

Curricular e Currículos, tem-se: 

 

[...] cabe aos sistemas e redes de ensino, assim como às escolas, em suas respectivas 
esferas de autonomia e competência, incorporar aos currículos e às propostas pedagógicas 
a abordagem de temas contemporâneos que afetam a vida humana em escala local, regional 
e global, preferencialmente de forma transversal e integradora. Entre esses temas, 
destacam-se: [...] educação ambiental (MEC. CONSED. UNDIME, 2017, p. 19 – grifo nosso).  

 

No entanto, no decorrer do documento, no que se refere a parte estudada, não é mensurado subsídios 

para consolidar a transversalidade ou integralidade dessa área e, segundo Sorretino e Portugal (2016, p.03), a 

educação ambiental “exige permanência e imanência na filosofia, nos objetivos, princípios e nas diretrizes e 

políticas públicas, que se desdobrem na pedagogia das salas de aula e em todo cotidiano das escolas e 

comunidades que a acolham”.    
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Na segunda versão da BNCC, as páginas inicias apresentavam os temas tidos como 

integradores/transversais no início de seu texto e codificava-os com as inicias de cada um, a educação 

ambiental era um deles [EA] e nos objetivos de aprendizagens, o que hoje corresponde as habilidades, 

aparecia o código referente ao tema transversal que poderia ser trabalhado ali naquele objetivo de 

aprendizagem. A exemplo trago dois objetivos de aprendizagens da segunda versão da BNCC: 

  

(EF02GE04) Descrever fenômenos naturais e sociais que acontecem nos seus lugares de 
vivências e sua periodicidade/sazonalidade [EA][CIA]. 
(EF04ER02) Compreender o papel exercido pelos líderes religiosos das diferentes 
instituições, tradições e comunidades religiosas, bem como o de outras autoridades civis e 
não religiosas. [ES] [CIA][DHC] [EA]. (MEC. CONSED. UNDIME, 2016, p. 312 e 319  – grifo 
nosso) 

 

Também, na segunda versão, segundo os resultados do trabalho de Santinelo, Royer e Zanatta 

(2016), a presença de palavras-chaves nos componentes curriculares eram mais frequentes, principalmente 

nas ciências da natureza. Isso evidencia que, da penúltima para a última versão da BNCC, houve uma 

supressão abrupta da educação ambiental, sem haver espaço para novas discussões. 

Nas ciências humanas, especificamente, geografia, é espaço comumente forte para desenvolver a EA 

nos espaços educativos, mas que, como mostrado a tabela 01 acima, a EA perde força, inclusive nesta 

disciplina, sendo identificado apenas um eixo com maior proximidade da mesma: Natureza, ambientes e 

qualidade de vida, que, entretanto, foi identificado somente possibilidades de trabalhar-se EA em algumas 

habilidades, sendo predominante o caráter meramente ecológico.  

Ruscheinsky (2004), propõe uma prática pedagógica em que se desafia construir reflexão sobre o 

cotidiano, como por exemplo, refletir sobre o que comemos durante o dia. Ora, é um tema que se conecta 

diretamente com os recursos naturais e pode-se enveredar na fome que ainda assola o mundo, e, claro, essa 

reflexão não pode deixar de lado a dimensão da emergência de uma cidadania planetária, está prática 

Ruscheinsky chama de Ecopedagogia.  

No que concerne aos conteúdos socioambientais, percebe-se uma ausência em várias disciplinas, 

como Português e Matemática, lembrando que, são essas as disciplinas com maior espaço no cronograma 

escolar, sendo uma ótima via para trabalhar a EA. Essa ausência também caracteriza o não agenciamento da 

interdisciplinaridade entre as disciplinas a partir da educação ambiental.  

Em ciências, o tema também não está colocado de forma incisiva e clara, sendo apresentado somente 

temas afins nas unidades temáticas “vida e evolução” e “terra e universo”. O ponto potencial da EA é na 

unidade “matéria e energia” do quinto ano, nas habilidades: 
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(EF05CI04) Identificar os principais usos da água e de outros materiais nas atividades 
cotidianas para discutir e propor formas sustentáveis de utilização desses recursos. 
(EF05CI05) Construir propostas coletivas para um consumo mais consciente e criar soluções 
tecnológicas para o descarte adequado e a reutilização ou reciclagem de materiais 
consumidos na escola e/ou na vida cotidiana.  (MEC. CONSED. UNDIME, 2017, p. 339 – 
grifo nosso).  

 

A BNCC deixou uma lacuna muito grande quanto à Educação Ambiental, descumprindo a Lei nº 9.795, 

de 27 de abril de 1999, no que diz respeito a ser “componente essencial e permanente da educação nacional, 

devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo” 

(BRASIL, 1999 , Art. 2° – grifo nosso).  Concordo com Sorretino e Portugal (2016, p04) , quando eles trazem 

que:  

A BNCC deve perseguir valores que propiciem o constante questionar das necessidades 
materiais simbólicas, do consumo como sinônimo de felicidade, do Ter priorizado sobre o 
Ser, do prazer imediato e fugaz em oposição à escolha calma, [...], da obsolescência 
programada, irresponsável e individualista de objetos [...].  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Por entender que a educação ambiental e temas socioambientais são necessários mediante a tantos 

acontecimentos catastróficos com a humanidade nessas últimas décadas e por ser garantida pela legislação 

brasileira, os redatores da BNCC, aparentemente não deram prioridade e a atenção devida quando foram 

inserir estes temas no texto, sendo que, na segunda versão do documento, o tema aparecia com mais 

frequência e um tanto quanto mais elaborado. Isso faz pensar sobre quem queremos formar, que caminhos 

vamos traçar e onde iremos chegar, socioambientalmente falando.  

As competências que a BNCC se propõe a desenvolver nos estudantes brasileiros, no que toca a parte 

ambiental, no escopo de seu documento não é possível vislumbrar subsídios para sua consolidação nos 

componentes curriculares, nem mesmo nos que possuem mais possibilidade, como é o caso de ciências da 

natureza e geografia, tornando obsoletos alguns de seus objetivos e defasando a formação holística dos 

estudantes brasileiros.  

A ausência de concretude da EA no texto da BNCC faz pensar, também, na formação de professores 

nos anos que se segue. Atualmente, a formação dos professores, no que trata da educação ambiental, já é 

problemática, imaginemos agora, que a materialidade do tema no currículo nacional se perde. É certo que 

precisamos continuar nas problematizações acerca da educação ambiental. Principalmente nos 

desdobramentos que essa imaterialidade no novo currículo brasileiro acarretará nas salas de aula de todo o 

país. 
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Capítulo 19 

AS COMPLEXAS RELAÇÕES ENTRE SONS E LETRAS: ANÁLISE DE DESVIOS ORTOGRÁFICOS DE 

ALUNOS DA REDE PÚBLICA 

Carina de Almeida Coelho1 
Gustavo Gomes Siqueira da Rocha2 

 

RESUMO 

O objetivo deste estudo é realizar uma análise fonológica de desvios ortográficos cometidos por alunos do 6º e 
9º anos de escolas públicas da rede estadual de Minas Gerais. O material que fundamenta o trabalho foi obtido 
a partir de uma proposta de produção de bilhete, para o 6º ano, e um texto narrativo sobre a temática 
depressão, ansiedade e suicídio, para o 9º ano.  
As análises aqui realizadas estão alicerçadas aos pressupostos de Lemle (1995), Cagliari (1989) e Soares 
(2016) e busca analisar fonologicamente os desvios cometidos por alunos, visando subsidiar o trabalho do 
professor de Língua Portuguesa, ao indicar razões fonológicas para desvios cometidos pelos alunos em sala 
de aula.  
Palavras-chave: fonologia; alfabetização; ortografia. 

 

1- Introdução 

 

O presente trabalho tem como objetivo analisar sob um viés fonológico os desvios ortográficos através 

de produções textuais de alunos do 6º e 9º ano do Ensino Fundamental II. A pesquisa foi realizada por dois 

professores da rede pública estadual de Minas Gerais, em cidades da Zona da Mata Mineira em junho de 

2019. As turmas em questão possuem alunos carentes e com grandes dificuldades de aprendizagem e escrita.  

Cabe ressaltar que, apesar de serem turmas de diferentes séries do Ensino Fundamental II, os alunos 

possuem em comum diversas defasagens na aprendizagem, uma vez que parte dos alunos ainda não são 

alfabetizados e a outra grande parte ainda não completaram o processo totalmente.   

As análises apresentadas no artigo foram baseadas nos postulados de Miriam Lemle (1995), Luiz 

Carlos Cagliari (1989) e Magda Soares (2016), com objetivo de categorizar os desvios ortográficos mais 

comuns cometidos por discentes.  

                                                           
1 Está cursando o Mestrado Profissional em Letras na Universidade Federal de Juiz de Fora – MG. Possui especialização em 
Metodologia de Língua Portuguesa e Espanhola, pela Universidade Cândido Mendes (2017). É graduada em Letras, ênfase Língua 
Portuguesa e respectivas Literaturas (2010) e Língua Espanhola e respectivas literaturas pela Universidade Federal de Juiz de Fora - 
MG (2013); Direito pela Universidade Presidente Antônio Carlos (2009). É professora da Secretaria de Educação de Minas Gerais. 
2 Está cursando o Mestrado Profissional em Letras na Universidade Federal de Juiz de Fora – MG. Possui especialização em 
Literatura, Cultura e Artes na Educação pela Faculdade de Ciências e Educação do Espírito Santo (2019) e em Docência do Ensino 
Superior e Tutoria em EAD pela Universidade Cândido Mendes (2017). É graduado em Letras, ênfase Língua Portuguesa pela 
Universidade Federal Fluminense (2016) e Língua Inglesa pela Faculdade Integrada do Cruzeiro (2018); Pedagogia pelo Centro 
Universitário FACVEST (2020). É professor da Secretaria de Educação de Minas Gerais.  
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 Segundo Lemle (1995, p. 16), “existe uma relação de simbolização entre as letras e os sons da fala. 

Todo sistema alfabético tem essa característica essencial; os segmentos gráficos representam segmentos de 

som”.  

De acordo com o autor Luiz Carlos Cagliari, 

os alunos levam muitíssimo a sério (mesmo brincando) a tarefa de aprender a escrever e 
põem nisso um grande trabalho de reflexão, quando estimulados a se autodesenvolverem e 
não a fazerem um trabalho mecânico repetitivo, simplesmente. (CAGLIARI, 1989, p. 138) 
 

Conforme Magda Soares,  

A faceta linguística da inserção da criança no mundo da escrita (...) constitui (...) a 
compreensão da escrita como representação visual dos sons que compõem a cadeia sonora 
da fala (...) e da aprendizagem do sistema e das normas de relações entre os fonemas que 
compõem a palavra falada e os grafemas que os representam. (SOARES, 2016, p.166) 
 

As análises apresentadas no artigo estão divididas em duas partes; a primeira parte debruça-se sobre 

uma análise de desvios ortográficos cometidos por alunos do 6º ano de uma escola estadual da cidade 

Tombos-MG. A segunda versa sobre incorreções realizadas por alunos do 9º ano de escolaridade de uma 

escola da rede estadual localizada em Juiz de Fora -MG. Cabe observar que as análises ocorreram no primeiro 

ano e último do segundo segmento do Ensino Fundamental, fases importantes para o desenvolvimento do 

discente, pois estão iniciando o Ensino Fundamental II e no outro caso, serão inseridos no próximo ano para 

Ensino Médio.  

 

2- Análise de desvios ortográficos do 6º ano 

 

Os trechos selecionados para análise são produtos de uma dinâmica sobre o gênero textual bilhete 

realizada com uma turma de 6º ano de escolaridade. Na atividade, o professor escreveu os nomes dos alunos 

em uma folha, e recortou-os, distribuindo de maneira aleatória. Cada discente pegou um pedaço e ficou 

responsável por escrever um bilhete para esse colega. As produções serão transcritas de maneira fidedigna 

abaixo, preservando a identidade dos alunos com apenas iniciais expostas e palavras de baixo calão serão 

omitidas.  

O aluno W. C. escreveu o seguinte bilhete: 

“ Fou te mete a po***** P.H.’’ 
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No trecho selecionado o aluno W. C.  realiza a troca da letra v por f na palavra “fou”, caracterizando, 

dessa forma uma modificação da estrutura segmental da palavra, havendo troca de letras como afirmou 

Cagliari (1989, p.142) 

São erros de troca, supressão, acréscimo e inversão de letras. Não têm apoio nas 
possibilidades de uso das letras no sistema de escrita e representam, às vezes, maneiras de 
escrever de que o aluno lança mão porque ainda não domina bem o uso de certas letras, 
como a distribuição de letras, como a distribuição de m e n, v e f.  
 

A troca da letra v por f pelo aluno, provavelmente se deu pela proximidade articulatória, sendo ambas 

articuladas de maneira labiodental, isto é, através dos lábios e dentes.  

O mesmo discente, em sua produção textual do gênero bilhete escreve a palavra mete no lugar de 

meter, realizando um erro de transcrição fonética, pois não escreve o r por não haver som correspondente em 

sua fala.  

A aluna H. escreveu seu bilhete e elogiou um colega: 

“J. C.  vc e um amigo muito legau e ajuda as pessoas que peresisam Meu amiga e te adoro você e muito 

espesial amigo que eu apoio e ajudo.  

Ass: H.’’ 

 Ao dizer que ele é legau, concretizando, assim, um desvio que Cagliari (1989, p.139) nomeia de erro 

de transcrição fonética, uma vez que escreve u no lugar de l, um desvio muito comum em produções de 

alunos, tendo em vista que existe uma tendência em transferir para o campo gráfico características do campo 

fonético. 

É possível observar no texto da mesma aluna outros dois desvios ortográficos na palavra “peresisam”. 

O primeiro pode ser explicado devido a um problema de transcrição fonética ao acrescentar uma vogal que 

desfaz o grupo consonantal pr.  O segundo desvio se deu na troca da letra c por s, constituindo-se, dessa 

forma, um caso de uso indevido de letras. Cagliari (1989, p.140) defende que o ‘‘uso indevido de palavras se 

caracteriza pele fato de o aluno escolher uma letra possível para representar um som de uma palavra quando 

a ortografia usa outra letra.” 

A produção textual da discente H. revela, também, problemas sintáticos, isto é, de concordância, de 

regência, mas que na verdade denotam modos de falar diferentes do dialeto privilegiado, como é o caso do 

excerto “Meu amiga”. 

Cabe ressaltar, ainda no texto da aluna H., desvios de acentos gráficos como em “vc e um amigo” em 

detrimento a “você é um amigo” e “você e muito “ao invés de “você é muito”. 

O aluno P.H. realizou uma produção textual do gênero bilhete para um colega 
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“C. você e gente boa colega de todo, não garda ranco de ninguém. Mas você e brigona e chata KKK. Aviso pra 

você se mecher com migo a po***** come p****.’’ 

Primeiramente, é válido observar alguns desvios de sinais de pontuação, pois o aluno escreveu “C. 

você e gente boa (...)” no lugar  de “você é gente boa”, com acento agudo na letra e. Ainda, na primeira linha, o 

autor do bilhete omite a letra r de rancor e escreve ranco, realizando um erro de transcrição fonética. Já que 

não escreve o r por não haver som correspondente em sua fala. Na segunda linha, o mesmo caso ocorre, 

desta vez em “você e brigona” ao invés de “você é brigona”.  

Nesse ambiente, o aluno comete um desvio de terceira ordem, quando escreve “mecher” com ch ao 

invés de x. Segundo Lemle (1995, p. 41), “suas falhas se limitarão às trocas entre letras concorrentes.”  

Há ainda um desvio na segunda linha caracterizado pelo fenômeno da segmentação em “com migo”. 

Nas palavras do autor Cagliari, (1989, p.143), “às vezes, devido à acentuação tônica das palavras, pode 

ocorrer uma segmentação indevida, ou seja, uma separação na escrita que ortograficamente está incorreta”. 

 

3- Análise de desvios do 9º ano 

 

Serão transcritas e analisadas duas produções de textos para observar que mesmo esses alunos 

estando no nono ano do Ensino Fundamental II, ainda não consolidaram o processo de alfabetização, sendo o 

primeiro texto com erros graves, demonstrando problemas sérios na escrita, inclusive não sabe ler e nem 

copiar a matéria do quadro, porém compreende as explicações orais da docente. 

Inicialmente, deve-se observar a transcrição da produção textual do discente C.P.C.: 

Os pais da menina Sempre briharia perto da menina ai ela ficou com de pressão ela foi para escola. 

Xego la foi para sala ela corveso com aszamiga de la aprovesora xamar atesão de la para vera para fremte ela 

viro de pois ela passo mau. A escola logo para casa dela o pai de la atedeu o telefone a diretora falo que la falo 

com paulo sior paulo você pode cororendo para escola sua filia pasendo mau. Você podi vim agora gartoindo.  

O estudante C.P.C. apresenta vários erros de primeira ordem, como: a palavra grafada corveso para 

conversou  (omissão da letra n e troca da ordem da letra); fremte para frente (dificuldade de domínio do 

formato das letras); gartoindo para garotinho (troca da ordem da letra); sior para senhor, atesão para atenção, 

atedeu para atendeu (omissão da letra nh e n). De segunda ordem, são: sior para senhor, podi para pode (o 

aprendiz escreve como fala, revela estar ainda na etapa de correspondência biunívoca entre letras e sons), 

viro para virou, passo para passou, ligo para ligou, falo para falou, corveso para conversou, xego para chegou  

(escreve uma vogal em vez de duas, porque usa na sua pronúncia a monotongação). De terceira ordem, 

quando observando apenas uma parte da palavra, pois nesses casos há mais de um desvio de ordem, como: 
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de presão para depressão, aprovesora para a professora, xamar para chamou, atesão para atenção, paseando 

para passando (o aprendiz troca letras concorrentes x para ch, s para ç, s para ss). 

Nota-se, ainda no primeiro texto, erros de transcrição fonética da própria fala, escrevendo li em vez de 

lh, por dizer [li] em filia para filha. As palavras de la, de presão e de pois apresentam hipersegmentação. Em 

aprovesora e aszamiga, o aluno faz uma juntura vocabular, escrevendo junto o determinante; este último termo 

analisado duplica a marca do plural diante de vogal sonora e omite a consoante de plural no fim de sílaba. Uso 

indevido de letra minúscula no nome paulo para Paulo, bem como falta de acentuação em la. Em cororendo, o 

estudante acrescenta uma vogal para desfazer o dígrafo “rr”. Em brihava e gartoindo, as trocas das letras não 

apresentam uma motivação sonora clara em g para h e nh para nd.  Na palavra xego, não coloca a marca da 

3ª pessoa do singular do passado, escreve como fala. Há também hipercorreção em vera para virar. 

Em seguida, será feito a transcrição para posterior análise da produção de texto da estudante E.S.G.:  

Lorena era uma criança tão boa, e tão bunita e não fazia mal para nínguem e os pós dela era 

separados intão. ela gostava muito dele “padrastro”. só que as coisa dentro de casa foi mudando e cade vez a 

Lorena foi crescendo e o padrastodela ficou observando ela e cada vez mais e quando ela feiz 15 anos, o 

padrasto dela começou a trata ela de uma forma de ferente intão a Lorena ficava muito trizte com isso e teve 

um dia que o padrasto dela chegou em casa muito bebado e começou a grita, a bater na Lorena e abusou 

dela, e ela começou a fica depressiva e come sou a se corta ela queria se matar mais não conguia e ela queria 

guardava isso pra ela e ela não contou pra nínguem e ela ficou até com angustia dentro do coração dela e isso 

faiz muito mal ela intão ela resolveu-se contar pra mãe dela intão ela começou afazer tratamento e a 

psicológica ela ficou bem depois que ela falou pra mãe dela.     

A discente E.S.G. exibe alguns desvios de segunda ordem, como: bunita para bonita, intão para então 

(o aprendiz revela estar ainda na etapa de correspondência biunívoca entre letras e sons), trata para tratar, 

grita para gritar, fica para ficar, corta para cortar, feiz para fez (o estudante escreve como fala), bem como em 

faiz para faz, mas por uma questão de concordância deveria ter utilizado fez. De terceira ordem, são: trizte 

para triste, comesou para começou (o aprendiz revela ter superado a etapa de correspondência biunívoca 

entre letras e sons, trocando letras concorrentes). Em come sou, ocorreu uma hipersegmentação e um erro de 

terceira ordem (troca de letra concorrente s para ç). Em de ferente, falha de terceira ordem (hipercorreção) e 

hipersegmentação. Em afazer, há uma hipossegmentação. Na palavra bebado, faltou a acento tônico. Já em 

nínguem, o termo grafado está com o acento na vogal errada. A estudante escreve pós em vez de pais, 

possivelmente por falta de atenção, trocando uma palavra por outra. 

Nos textos analisados, alguns erros de escritas são de natureza sintática, ou seja, de concordância e 

de regência; assim, acabam acarretando maneiras de falar diferentes do diálogo privilegiado pela ortografia, 

refletindo o modo como os falantes utilizam a língua na oralidade. Alguns exemplos desses desvios: aszamiga 

para as amigas (primeiro texto) e as coisa para as coisas (segundo texto). 
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É importante mencionar que aos alunos faltou reler para perceber que houve descuido na escolha da 

palavra empregada, ou na omissão de parte de um termo, como: psicológica em vez de psicóloga e conguia 

para conseguia no segundo texto. 

 

4- Considerações Finais 

 

Após observar as falhas de ordem da escrita, pode perceber que alguns discentes estão em fase de 

consolidação da escrita e outros apresentam erros recorrentes. 

Na primeira produção textual do aluno do nono, o estudante C.P.C. está em processo de consolidação 

da escrita, observando a palavra dela foi grafada junta e separada, bem como dos discentes do sexto ano que 

escreveram o bilhete, ocorrendo falhas de diversas ordens. Além disso, há erro recorrente no nome próprio 

paulo escrito com letra minúscula na redação narrativa acima descrita. 

Em consonância, no segundo texto do nono ano, a aluna E.S.G. apresenta erros recorrentes na 

escrita, como nas palavras comesou e intão, sempre escritos de modo equivocados. 

Portanto, o trabalho realizado teve como objetivo demostrar que erros ortográficos estão presentes em 

textos de alunos de escolas diversas desde o primeiro até o último ano do Ensino Fundamental II. Pode-se 

também investigar, categorizar as falhas de primeira, segunda e terceira ordem e, por fim, identificar que todos 

os textos demonstraram problemas sintáticos. 
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Capítulo 20 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: AVANÇOS E DESAFIOS NAS SÉRIES INICIAIS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 

Brena Michelle do Nascimento1 
Wellerson dos Santos Rodrigues2 

 

RESUMO 

Esse artigo é o resultado de investigações e observações realizadas em duas escolas localizadas no município 
de Maracanaú-CE. Os autores buscaram compreender os desafios e avanços do processo de avaliação da 
aprendizagem na educação básica, examinando as práticas docentes e a participação da gestão escolar nesse 
processo avaliativo. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, fundamentada em reflexões teórico-práticas e 
estruturada a partir de análises realizadas em sala de aula. O interesse por essa temática surgiu por 
inquietações a respeito da forma como os métodos avaliativos tradicionais eram aplicados e como continuam 
presentes nas realidades dos currículos escolares, mesmo com inúmeros avanços na educação. Os resultados 
da pesquisa explicitam que apesar da perpetuação de metodologias tradicionais, alguns profissionais 
continuam persistindo em trazer meios de avaliação que realmente tenham significado com a realidade dos 
alunos, obstinando-se findar o pensamento de que o conhecimento se resume em memorizar fragmentos que 
serão utilizados durante aquele momento e logo serão descartados. Portanto, o corpo escolar precisa levar 
sempre em consideração que, o ato de avaliar é ir de encontro ao processo de aprendizagem da criança e por 
meio dele criar possibilidades de progresso e sucesso para cada discente. 
Palavras-chave: Avaliação da aprendizagem. Avanços e desafios. Séries iniciais.  

 

ABSTRACT 

This article is the result of investigations and observations carried out in two schools located in the municipality 
of Maracanaú-CE. The authors sought to understand the challenges and advances in the process of evaluating 
learning in basic education, examining teaching practices and the participation of school management in this 
evaluation process. It is a qualitative research, based on theoretical-practical reflections and structured from 
analyzes carried out in the classroom. The interest in this theme arose from concerns about the way in which 
traditional assessment methods were applied and how they are still present in the realities of school curricula, 
even with countless advances in education. The research results make it clear that despite the perpetuation of 
traditional methodologies, some professionals continue to persist in bringing means of assessment that really 
have meaning with the students' reality, obstinately ending the thought that knowledge is summarized in 
memorizing fragments that will be used during that moment and will soon be discarded. Therefore, the school 
staff must always take into account that, the act of evaluating is to go against the child's learning process and 
through it create possibilities of progress and success for each student. 
Keywords: Learning assessment. Advances and challenges. Starting classes. 
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INTRODUÇÃO 

A avaliação da aprendizagem é um tema pouco debatido, mas muito desafiador para muitos 

pesquisadores e professores. A avaliação é fundamental na ação educativa docente, pois é por meio dela que 

os professores serão capazes de tirar conclusões acerca de sua prática e do aprendizado adquirido pelo 

discente. Em vista disso, a avaliação são os instrumentos utilizados pelo professor para visualizar os níveis de 

aprendizado e, a partir dos resultados, planejar a intervenção.  

Durante o processo de construção do conhecimento existe a necessidade do educador de  buscar 

meios de identificar se a criança realmente compreendeu o que foi ensinado. O conhecimento adquirido pela 

criança ganha significado através de suas experiências e vivências; a avaliação é capaz, não só de medir o 

conhecimento mas também, de fortalecer esse conhecimento adquirido. Entretanto, conforme Krug (2015, p 

22) “Professores precisam aprender a construir seus testes com seriedade, com orientações e técnicas 

pedagógicas”. 

A avaliação da aprendizagem escolar é um dos maiores desafios da educação brasileira na 

contemporaneidade. Entender esse processo é muito importante, pois além de estar ligado diretamente ao 

plano de aula do professor, a avaliação também dispõe de um papel importantíssimo na aprendizagem do 

aluno. Portanto, falar de avaliação nos remete também a dialogar sobre plano de aula. 

O Plano de aula é uma elaboração preconcebida para nortear as ações do professor no ensino-

aprendizagem dos objetos de conhecimentos ligados diretamente a algum componente curricular. É importante 

estabelecer previamente essas ações para que o docente não se acomode em procedimentos aleatórios e 

improvisados. O planejamento deve ser visto com seriedade e com objetividade para o sucesso da 

aprendizagem escolar. Luckesi (1998 p. 102) afirma que: 

“O ser humano age em função de construir resultados. Para tanto, pode agir aleatoriamente 
ou de modo planejado. Agir aleatoriamente significa “ir fazendo as coisas”, sem ter clareza 
onde se quer chegar; agir de modo planejado significa estabelecer fins e construí-los por 
meio de uma ação intencional. Os fins, sem a ação construtiva, adquirem a característica de 
fantasias inócuas; a ação aleatória, sem fins definidos, desemboca no ativismo.” 

 

O ato de avaliar é ir de encontro ao processo de aprendizagem da criança e por meio dela criar 

possibilidades de progresso e sucesso escolar. Neste artigo, abordaremos os desafios da educação básica na 

perspectiva da avaliação da aprendizagem. Dessa forma tecemos os seguintes questionamentos: De que 

forma a avaliação pode contribuir para aprendizagem do educando? Quais são as ações do professor diante 

de tais resultados dos processos avaliativos? 

A iniciativa de pesquisar esse tema, inicialmente, se deu pelo fato de querer investigar como os 

professores aplicam a avaliação da aprendizagem em suas classes e como os alunos lidam com esses 

processos avaliativos. Ao longo da pesquisa o interesse foi ampliando-se e trazendo inquietações pessoais 
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como mais um fator motivador para o desenvolvimento desta pesquisa. Ao observamos as práticas avaliativos 

e estudarmos os conceitos e as reflexões de alguns teóricos, foi possível recordar o tempo em que éramos 

alunos das séries iniciais do Ensino Fundamental. Identificamos muitas práticas tradicionais em que fomos 

sujeitos quanto alunos: o autoritarismo exacerbado pelos professores através da avaliação.  

A avaliação é postada aos alunos como uma forma do docente ameaçá-los: “Se você não estudar não 

vai passar”, “Vai perder um ponto na prova”, “cuidado! Se não estudar não passará”; Discursos como esse faz 

crescer o medo e o distanciamento do aluno quando se fala de avaliação da aprendizagem escolar e muitas 

vezes são justificados pela falta de interesse do aluno para com as matérias ensinadas. Contudo, cada aluno é 

um mundo diferente, são diversas compreensões e sentimentos podendo simples frase ser capaz de intimidar 

e traumatizar. 

Nós educadores devemos sempre “reciclar” nossas ações de modo a atender as necessidades 

cognitivas de todos os alunos. Um profissional que se fecha para a renovação é incapaz de enxergar os 

anseios, as prioridades, as singularidades de cada educando. O trabalho é realizado baseando-se somente na 

“transferência de conhecimentos” com uma visão homogênea de uma classe repleta de saberes individuais.  

Para debatermos sobre os desafios da educação na perspectiva da avaliação da aprendizagem, 

convidamos você leitor a se desprender temporariamente de ideias e ideais absolutos que, talvez, traga 

consigo para que reflita juntamente conosco durante a leitura desse artigo e que possamos atingi-lo de alguma 

forma. Queremos somar com você, pensar, refletir e reinventar-se quanto profissionais da educação.  

No percurso da aprendizagem escolar, o aluno deve ser posto como protagonista de seus saberes: 

indagativo, investigador e mediado pelo professor. Quando isso não acontece o professor instala sua docência 

em verdades absolutas, de acordo com Hoffmann (1998). As ações pedagógicas, atualmente, vêm sendo cada 

vez mais um desafio para o professor diante de vários contextos enfrentados dentro da escola. Avaliar não é 

fácil e exige do professor comprometimento e observação minuciosa de um conjunto de fatores, que não se 

restringem somente a números. É o aprender que está em jogo.  

O cerne deste trabalho é Compreender os desafios e avanços do processo de avaliação da 

aprendizagem na educação básica, trazendo um aparato teórico e comparando-o com as observações e coleta 

de dados do campo de pesquisa.  

Temos como objetivos específicos: 

 

a) Apresentar os conceitos, avanços e desafios da avaliação da aprendizagem; 

b) Mapear as práticas avaliativas adotadas pelos professores; 

c) Identificar as ações dos professores e da própria escola diante dos resultados avaliativos. 
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O presente trabalho foi desenvolvido em 2 escolas, sendo 1 unidade de ensino privado e outra da rede 

municipal de Maracanaú-CE. Buscamos dar ênfase nos anos iniciais do Ensino Fundamental, portanto a 

análise se deu nos seguintes seguimentos: 5° ano (unidade privada); 5° ano (unidade pública). 

Foi utilizado como matriz referencial autores que abordam em suas pesquisas as temáticas de 

avaliação da aprendizagem. Tais como, Almeida (2011) argumentando uma avaliação para melhorar o 

desempenho do aluno; Freire (1989) reforçando a importância de o professor avaliar sua prática; Hoffman 

(1998) discutindo os desafios da avaliação e (1999) trazendo à tona as reflexões de uma avaliação mediadora; 

Luckesi (1998) que nos traz uma reflexão acerca da pedagogia do exame e outras práticas relacionadas à 

avaliação e Sanmartí (2009) apresentando a relação entre aprendizagem e avaliação. 

A seguir serão apresentados a fundamentação teórica, reflexões e conceitos de avaliação, os desafios 

e problemáticas que envolvem o tema, a relação do planejamento e a avaliação, os reflexos das práticas 

avaliativas na vida escolar do educando entre outros; os processos metodológicos para a construção desta 

pesquisa: ferramentas, as técnicas de pesquisa e os instrumentos para coleta de dados. Traremos informações 

das escolas, nosso campo de pesquisa, as informações sobre as observações e resultados obtidos. Por fim, 

apresentaremos as conclusões acerca desta pesquisa desenvolvida e as referências bibliográficas. 

DESENVOLVIMENTO 

Avaliar para quê? A avaliação é um componente muito importante do planejamento do professor. 

Todas as etapas do planejamento se consolidam nela e por meio dela o educador é capaz de refletir sua 

prática e planejar uma nova ação a partir dos resultados obtidos por meio dos métodos e instrumentos 

avaliativos. Para Krug (2015, p. 29) “A avaliação é um aspecto fundamental do processo educativo, é estar 

junto com os educandos no processo de construção do conhecimento”.  

Contudo, é notável que os instrumentos e práticas voltados à avaliação da aprendizagem escolar, 

predominantemente, estão a serviço da exclusão. Os conceitos de avaliação em vigor no senso comum da 

comunidade escolar na atualidade estão equivocados. Há mais de 500 anos, no século XVI, as práticas 

avaliativas eram baseadas em exames e provas. Tanto tempo se passou e muitas práticas ainda nos dias de 

hoje estão vigentes. Os conceitos e as teorias se renovam, mas a velha pedagogia ainda insiste em garantir 

um espaço predominante dentro das práticas escolares, no qual a avaliação da aprendizagem está inserida.  

Constantemente os estudantes estão condicionados a decorarem conceitos e fórmulas quando 

solicitado nos exames, essa situação conforme Sanmartí (2009, p. 20) “[...] mas se as perguntas da prova são 

do tipo “decoreba” e reprodutoras do que foi dito em classe ou do que conta no livro didático, os alunos 
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percebem que isso é o que realmente lhes é pedido, e se limitam a memorizar”. 

 

Fonte: Elaborada pelos autores (2020) 

É necessário que a construção do conhecimento tenha caráter significativo para garantir bons 

resultados nos processos avaliativos. A nota atribuída ao final de um exame não é capaz de medir o 

conhecimento do educando, visto que muitos por serem condicionados a isso memorizam os conteúdos 

indicados pelo professor a fim de se saírem bem no teste momentâneo, portanto o número resultante do 

exame pode ser uma farsa, e até uma forma de obstruir a verdadeira realidade da turma. Assim afirma 

Sanmartí (2009, p. 21) 

“Se a opção é promover o avanço de todos os alunos, não resta dúvidas de que há de se 
enfrentar o duplo desafio que comporta selecionar muito bem os conteúdos que devem ser 
ensinados de forma que sejam muito significativos e, não menos importante, aplicar uma 
avaliação que seja útil para para os professores em sua atuação docente, gratificante para 
os alunos em sua aprendizagem e orientadora para ambos em suas situações.  

 

Com base nessa pedagogia tradicional o instrumento de avaliação ao invés de incluir, exclui. É 

importante olhar para a escola perceber a realidade do contexto atual, os processos avaliativos são encarados 

pelos alunos como instrumento de aprovação e reprovação e acabam que por reconhecê-la a serviço do 

autoritarismo e do direito de cátedra do professor, Hoffmann (1998). 

Sem pensar na aprendizagem do aluno as práticas avaliativas são empregadas apenas para suprir a 

demanda burocrática da escola no que se diz respeitos a notas escolares que muitas vezes são resultados 

somente de provas escritas. É o que afirma Krug:  

“A avaliação ainda hoje reflete uma confusão entre meios e fins da avaliação, entre medidas 
e avaliação e uma preocupação muito pequena com a quantidade dos atributos que tem sido 
avaliado servindo apenas para atender às exigências do sistema educacional ao invés de 
fornecer uma verdadeira imagem da evolução dos alunos nas tarefas definidas em cada 
área”. (KRUG 2015, p. 23). 

Memorização de 
conteúdos 

Aplicação do que foi 
memorizado nos 
exames e provas. 

Falsa ideia de 
aprendizagem  
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Mesmo com tantas discussões acerca desse tema por que essas práticas ainda estão predominantes 

e em posição de destaque em nossos planos de aula? A prática avaliativa do professor pode está ligada às 

suas vivências como estudantes e como educadores, conforme (Hoffmann 1998). Muitos profissionais ao 

serem questionados sobre suas práticas acabam que por justificar suas ações apontando a culpa para os 

setores superiores, como: gestão pedagógica, governo e outros. Há um abismo entre teoria e prática, os 

professores quando buscam conhecimento não buscam alcançar mudanças, por isso nada acontece. (Krug 

2015). 

Segundo Hoffmann em um de seus encontros (1998, p. 15) Uma professora definiu avaliação como 

“conjunto de sentenças irrevogáveis de juízes inflexíveis sobre réus em sua grande maioria, culpados”. É 

possível perceber, através desse discurso, a arbitrariedade e o autoritarismo ligado à concepção de avaliação 

da aprendizagem como julgamento, de acordo com Hoffmann (1998).  

Para os profissionais da educação a avaliação é imprescindível no que se diz respeito à reflexão da 

prática. Ao executar o plano de aula (e a avaliação que está inclusa nesse processo) o professor poderá se 

deparar com situações inesperadas, não alcançar algum objetivo esperado ou, muito importante, perceber por 

meio da avaliação que sua prática não foi adequada e condizente para proporcionar um clima de 

aprendizagem para o educando. A partir dos resultados do processo de avaliação o professor tem a chance de 

redefinir, replanejar, refletir sua ação pedagógica; visando seu desenvolvimento e o progresso do educando. 

Conforme diz Paulo Freire:  

Não é possível praticar sem avaliar a prática. Avaliar a prática é analisar o que se faz, 
comparando os resultados obtidos com as finalidades que procuramos alcançar com a 
prática. A avaliação da prática revela acertos, erros e imprecisões. A avaliação corrige a 
prática, melhora a prática, aumenta a nossa eficiência. (FREIRE, 1992a, p. 83). 

Hoffmann (1998) expõe a importância da tomada de consciência sobre o contraponto que há entre a 

ação de educar e a concepção de avaliar como julgamento. Ainda sobre a reflexão da prática docente por meio 

da avaliação, Hoffmann (1998, p. 18) também contribui: 

“Só considero isso possível através de muita reflexão sobre a prática. É a partir da análise de 
situações vividas pelos professores no seu cotidiano, através da expressão e manifestação 
de suas dúvidas e anseios, que poderemos auxiliá-los a reconduzir suas ações e 
compreendê-las numa outra perspectiva.” 

Em vista disso, o professor deve utilizar a avaliação ao seu favor, tendo em vista o seguinte processo 

de reflexão de sua prática: 
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Fonte: Elaborada pelos autores (2020) 

O que avaliar? Sanmartí (2009) afirma que a avaliação é o motor de todo o processo de estruturação 

dos saberes. Para que essa prática venha a ser executada é necessário ter em mente o que será avaliado. Um 

problema muito frequente nessa perspectiva da avaliação é ação baseada no improviso, no qual o professor 

não planeja nada e no momento da aula elabora uma atividade qualquer sem objetivo preciso e visão holística 

da classe, apenas com a intenção de suprir as necessidades burocráticas da secretaria da escola. Sanmartí 

(2009, p. 21) afirma que:  

“[…] aquele que ensina também avalia o que acontece em aula, de que forma os alunos 
raciocinam e agem, e toma decisões sobre quais situações didáticas, quais atividades, quais 
propostas propõe ao grupo, que facilitem a superação das dificuldades que, sem dúvida, os 
que aprendem encontrarão.” 

O processo metodológico deste trabalho foi desenvolvido em duas escolas localizadas no município de 

Maracanaú - CE, sendo a primeira uma unidade de ensino privado e a segunda uma escola pública. 

Observamos a 5ª série dos anos iniciais do fundamental em ambas escolas. Assim sendo, utilizamos uma 

análise qualitativa através das três etapas: estudo do tema, observação do campo, análise da observação, 

coleta de dados, análise da coleta de dados e conclusão geral.  

Características gerais das instituições 

A primeira escola onde a pesquisa foi desenvolvida está localizada no bairro Conjunto Timbó, 

Maracanaú-CE. Trata-se de uma instituição privada que dispõe de Educação Infantil aos anos finais do Ensino 

Fundamental. Quanto a estrutura física, seu espaço é bem aproveitado, apesar de não possuir uma ampla 

área para uma maior comodidade das crianças e adolescentes. As turmas não eram numerosas, portanto, 

havia melhores oportunidades para um diálogo entre professores e alunos. 

A gestão da escola era aberta ao diálogo com os profissionais quanto às formas que seriam aplicadas 

as atividades avaliativas. Entretanto, os (as) docentes deveriam seguir as normas da escola no que se refere à 

obrigatoriedade das notas. Eram atribuídas como avaliação: notas de comportamento (participação durante as 

PLANEJAMENTO 

EXECUÇÃO 

AVALIAÇÃO DA 
PRÁTICA 

EXECUÇÃO 
REDEFINIDA DA 

PRÁTICA 



 

 

EDUCAÇÃO: AVANÇOS E DESAFIOS 217 

aulas e as atividades propostas efetuadas), trabalho bimestral, avaliação parcial (exame escrito) e bimestral 

(exame escrito). 

A segunda escola também está situada no bairro Conjunto Timbó, Maracanaú-CE. A instituição está 

localizada próximo ao distrito industrial, portanto a realidade do bairro é de classe operária. A escola dispõe de 

uma grande estrutura física. Atrás da escola existe um matagal, ao seu lado uma fábrica e do outro lado um 

depósito de materiais de construções. Está próxima de mais duas escolas da rede pública sendo uma de 

ensino fundamental da rede municipal e a outra de ensino médio da rede estadual. 

A gestão da escola é formada por quatro cargos: Diretora, Coordenadora Pedagógica, Coordenadora 

Financeira, Secretária Escolar. A postura dos profissionais em sala de sala de aula é de caráter tradicional 

onde os alunos possuem pouca participação e a todo instante são submetidos a ficarem calados. Esta sala 

dispõe de 2 professores sendo uma a P1 – Professora Regente 1 e o outro o P2 – Professor Regente 2. 

Resultados e Discussões 

Há uma grande assimetria no que se diz respeito aos níveis de desenvolvimento dos educandos. Visto 

que as aulas são predominantemente expositivas, os alunos possuem diversas dificuldades desde leitura e 

escrita, contemplando também o raciocínio lógico. As escolas públicas estão sempre preocupadas com as 

avaliações externas e essas avaliações se tornam um incentivo para o professor avançar progressivamente 

com a turma.  

Entretanto, a presença dominante de atividades com base abundantemente conteudista, não garante a 

aprendizagem dos alunos. O desenrolar dessas atividades precisam seguir uma objetividade centrada na 

aprendizagem do aluno. Atividades sem fundamento, apenas para cumprir e suprir o tempo não são métodos 

de avaliação eficazes, tendo em vista o que afirma Kurg (2015, p. 22) 

Como problemas cruciais de avaliação a serem melhorados, estão os testes que deveriam 
observar o consumo de tempo (não para testar, mas como mais um momento de 
aprendizagem), atender aos níveis diferentes entre os estudantes nas tarefas a serem 
aprendidas (não diagnosticado pelos professores ao início dos trabalhos), considerar 
algumas diferenças (cognitivas, afetivas, sociais e morais) entre eles como pessoas. 

 

A avaliação em ambas as escolas são realizadas, pelos professores, de diversas formas: observação 

de conduta, desenvolvimento das tarefas de classe e casa, projetos culturais e exames escritos. Notas são 

atribuídas aos alunos de acordo com o seu desenvolvimento nas etapas citadas acima, entretanto sempre é 

dado mais atenção e favoritismo de notas às avaliações constituídas em exames escritos.  

A didática docente é completamente enriquecida quando a avaliação é utilizada também como 

instrumento de verificação de sucesso do plano de aula. A avaliação não pode findar em uma nota, precisa ser 

processual, identificar a problemática e buscar as soluções. Conforme Almeida explicita:  
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Mas a sua função mais importante é a de permitir tomar decisões sobre a forma de trabalhar. 
Não se avalia apenas para se constatar, selecionar, classificar. Avalia-se para, com base nos 
dados obtidos, se tomar uma decisão sobre como alterar ou melhorar as práticas educativas 
que promovam a aprendizagem desejada. (ALMEIDA, 2011, p.29). 

 

Os educandos visualizam a avaliação não como uma forma de emancipação e busca do progresso, 

visto que o conceito construído por eles de avaliação é somente o que definirá se serão aprovados ou 

reprovados. Como fruto da cultura de condenação do erro, os alunos se prendem a essa discrepância e ao se 

depararem com os processos avaliativos, principalmente os exames escritos, o medo de errar, de não alcançar 

a nota desejável para aprovação causam nos alunos descontroles emocionais conduzidos pelo medo que a 

avaliação causa. 

É possível constatar que muito se tem que evoluir nas escolas quanto às suas práticas avaliativas. 

Ambas as escolas possuem seu foco em práticas quantitativas. Entretanto, foram identificadas, também, 

condutas construtivistas que têm como base uma perspectiva avaliativa emancipatória. Na escola pública em 

questão, como explicitado, anteriormente; muitos alunos, mesmo no 5° série dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, ainda não desenvolveram a leitura conforme o esperado para este esta etapa do ensino. A 

professora regente que ministra as aulas de Português procede de maneira heterogênea, ou seja, atende os 

alunos e respectivamente os avalia de maneira individual de acordo com suas possibilidades, principalmente 

em atividades que exijam do aluno domínio da leitura e escrita.  

Ações docentes como essas dessa professora são importantes para o crescimento da autoestima das 

crianças que ainda não atingiram o nível esperado, a avaliação quantitativa exclui, enquanto que práticas 

progressistas emancipam, conforme Ana Maria Saul (2010, p. 65) “a avaliação emancipatória caracteriza-se 

como um processo de descrição, análise e crítica de uma dada realidade visando transformá-la”, criam 

oportunidades e acesso.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Mediar é a principal prática quando se quer conquistar ao aluno o progresso. Enquanto os professores 

e gestores continuarem estacionados em suas práticas os desafios da avaliação da aprendizagem nunca serão 

superados. A escola precisa mudar suas formas de proceder, visto que as mesmas dão muita credibilidade à 

perspectiva quantitativa e esquecem das diversas possibilidades de exploração da aprendizagem do 

educando.  

Muitas vezes usadas como forma de exclusão, a avaliação ainda é repulsiva no ponto de vista 

discente. Utilizada como principal fonte de disseminação de medo, professores insistem em suceder tais 

ideologias alastrando abomináveis consequências, disparando os índices de evasão e fracasso escolar.  



 

 

EDUCAÇÃO: AVANÇOS E DESAFIOS 219 

O sucesso escolar de um aluno não subordina-se a números inseridos no boletim (documento que 

registra as notas dadas ao aluno pelo professor, indicando seus índices, aprovação e reprovação). Enquanto 

as práticas avaliativas forem instrumentos que estejam a serviço da exclusão e/ou da arbitrariedade do 

professor a aprendizagem e a ascensão do educando nunca serão um percurso rumo ao sucesso escolar. 

Servir ao aluno consiste em atender suas necessidades e avaliar incluindo, mediando criam-se oportunidades 

de emancipação na busca pela aprendizagem integral e significativa. 

É importante refletir sobre os objetivos a serem cumpridos ao avaliar e saber como intervir nas 

diversas situações é outra medida que o profissional deve se atentar. Foi possível determinar que os 

resultados dos processos avaliativos de cada turma servirão de base instrumental para elencar as dificuldades 

dos alunos em determinada área do conhecimento, seja particularmente de um aluno ou impasse 

contemplando grande parte da turma. Além de avaliar o aluno, os processos de avaliação da aprendizagem 

identificam ações passíveis de reflexão do profissional. A prática docente deve estar continuamente em estado 

de reflexão e renovação para tratar das especificidades da turma. 

Avaliar não se resume em aplicar um teste e dar uma nota de zero a dez. Avaliar é mediar, dar um 

retorno positivo para os alunos, buscando meios de oferecer um ensino que englobe os diferentes saberes, 

incluindo o contexto onde os discentes estão inseridos. O ato avaliativo é validar e valorizar as diversas formas 

de saberes, sejam científicos ou históricos de cultura local. Assim, o aluno vai descobrindo significados ao que 

estudou e aprendeu e poderá usar aquele saber além de um trabalho, prova e do ambiente escolar, 

perpassando aquele aprendizado. 

A avaliação faz parte do plano de aula do docente. É uma prática adotada no Brasil desde os primeiros 

passos da educação no país no modelo Jesuíta. Ao longo dos anos seu conceito foi ganhando novos 

significados e perspectivas. Avaliar não consiste somente em medição, é compreender os passos que se 

precisa dar,  repensar a prática como um todo, é assegurar ao aluno o direito de aprender e reaprender. 

Ninguém pode ser excluído do processo de aprendizagem porque errou ou não conquistou a meta necessária 

por meio da avaliação. Tendo a avaliação da aprendizagem como uma forma de educar, temos vista que esse 

ato significa oferecer significados aos estudantes, rompendo com o conceito de educação como depósito de 

conhecimentos perpetuado ao longo dos séculos. 
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Capítulo 21 
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RESUMO 

O Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) é um grupo de alterações que compreendem uma tríade: déficits 
significativos e persistentes na interação e comunicação social e, ainda, padrões restritos e repetitivos de 
comportamento, interesses e atividades; sendo graduado em níveis - leve, moderado ou severo. O objetivo 
deste trabalho é avaliar o conhecimento de professores atuantes no ensino fundamental I (1° ao 5° ano) da 
rede municipal de ensino sobre o processo de inclusão de pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo 
(TEA) no ambiente escolar. Trata-se de um estudo avaliativo, exploratório, do tipo pesquisa ação, com 
abordagem qualitativa. A pesquisa contou com a participação de 50 professores atuantes na rede regular de 
ensino. A coleta dos dados ocorreu no segundo semestre de 2018, sendo utilizado como instrumento de coleta 
de dados um questionário que versava sobre os conhecimentos dos professores acerca da inclusão de alunos 
com TEA em sala de aula. Sobre os conhecimentos acerca das características de pessoas com TEA, 
percebeu-se que alguns professores conhecem as manifestações que se apresentam nos referidos indivíduos. 
Quanto à participação em capacitações, notou-se que a maioria dos profissionais não participou de 
capacitação e/ou treinamento para receber e atender crianças com TEA. Acerca de estratégias utilizadas para 
favorecer a inclusão de pessoas com TEA, as falas dos participantes evidenciaram o uso de estratégias como 
pinturas, colagens e brincadeiras. Quando questionados sobre o processo avaliativo, os docentes reconhecem 
que o ato de avaliar é extremamente importante, no entanto não relataram o uso de instrumentos de avaliação 
específicos. Logo, os educadores precisam qualificar-se para atender as necessidades específicas dos alunos 
e, principalmente, utilizar metodologias compatíveis ao nível de aprendizagem dos alunos com autismo.  
Palavras-chave: Inclusão Escolar; Transtorno do Espectro do Autismo; Estratégias de Ensino. 
 

ABSTRACT 

Autism Spectrum Disorder (ASD) is a group of changes comprising a triad: significant and persistent deficits in 
interaction and social communication, and restricted and repetitive patterns of behavior, interests and activities; 
being graduated in levels - mild, moderate or severe. The aim of this study is to evaluate the knowledge of 
teachers working in elementary school I (1st to 5th grade) of the municipal school system about the process of 
inclusion of people with Autism Spectrum Disorder (ASD) in the school environment. This is an evaluative, 

                                                           
1 Enfermeiro. Especialista em Docência do Ensino Superior e em Gestão em Saúde. Pós-Graduando em Auditoria em Saúde pelo 
Centro Universitário Internacional UNINTER. Curitiba-PR, Brasil. Email: marcusvinicius.darocha@yahoo.com.br 
2 Pedagoga.  Pós-Graduanda em Anos Iniciais com Ênfase em Psicopedagogia pelo Instituto ATHENAS. Caxias –MA, Brasil. Email: 
thallyamedeyros@gmail.com 
3 Mestre em Análise do Comportamento Aplicada. Graduada em Letras, Enfermagem e Pedagogia. Docente no Centro Universitário 
de Ciências e Tecnologia do Maranhão (UNIFACEMA). Caxias-MA, Brasil. Email: najradannypl@gmail.com 
4 Enfermeira. Especialista em Saúde Pública e em Saúde da Família. Caxias-MA, Brasil. Email: mayannyl@gmail.com 
5 Graduanda em Psicologia, pelo Centro Universitário de Ciências e Tecnologia do Maranhão – UNIFACEMA. Brasil.  Email: 
valeriapsico28@gmail.com 
6 Pós-graduanda de Nutrição em Pediatria – IPGS. Brasil.  E-mail: sannyellerocha17@gmail.com 

mailto:marcusvinicius.darocha@yahoo.com.br
mailto:thallyamedeyros@gmail.com
mailto:najradannypl@gmail.com
mailto:mayannyl@gmail.com


 

 

EDUCAÇÃO: AVANÇOS E DESAFIOS 222 

exploratory, action research study with a qualitative approach. The research was attended by 50 teachers 
working in the regular school system. Data collection took place in the second semester of 2018, being used as 
a data collection instrument a questionnaire that addressed teachers' knowledge about the inclusion of students 
with ASD in the classroom. About the knowledge about the characteristics of people with ASD, it was noticed 
that some teachers know the manifestations that appear in these individuals. Regarding participation in training, 
it was noted that most professionals did not participate in training and / or training to receive and attend children 
with ASD. About strategies used to favor the inclusion of people with ASD, the participants' statements showed 
the use of strategies such as paintings, collages and games. When asked about the evaluation process, 
teachers recognize that the act of evaluating is extremely important, however they did not report the use of 
specific evaluation instruments. Therefore, educators need to qualify to meet students' specific needs and, 
especially, to use methodologies compatible with the learning level of students with autism. 
Keywords: School Inclusion; Autism Spectrum Disorder; Teaching Strategies. 
 
RESUMEN 
 
El trastorno del espectro autista (TEA) es un grupo de cambios que comprende una tríada: déficits 
significativos y persistentes en la interacción y la comunicación social, y patrones restringidos y repetitivos de 
comportamiento, intereses y actividades; estar graduado en niveles: leve, moderado o severo. El objetivo de 
este estudio es evaluar el conocimiento de los maestros que trabajan en la escuela primaria I (1 ° a 5 ° grado) 
del sistema escolar municipal sobre el proceso de inclusión de personas con trastorno del espectro autista 
(TEA) en el entorno escolar. Este es un estudio de investigación evaluativo, exploratorio y de acción con un 
enfoque cualitativo. A la investigación asistieron 50 maestros que trabajan en el sistema escolar regular. La 
recopilación de datos tuvo lugar en el segundo semestre de 2018, y se utilizó como instrumento de recopilación 
de datos un cuestionario que abordaba el conocimiento de los maestros sobre la inclusión de estudiantes con 
TEA en el aula. Sobre el conocimiento sobre las características de las personas con TEA, se notó que algunos 
maestros conocen las manifestaciones que aparecen en estos individuos. Con respecto a la participación en la 
capacitación, se observó que la mayoría de los profesionales no participaron en la capacitación y / o 
capacitación para recibir y atender a niños con TEA. Sobre las estrategias utilizadas para favorecer la inclusión 
de personas con TEA, las declaraciones de los participantes mostraron el uso de estrategias como pinturas, 
collages y juegos. Cuando se les preguntó sobre el proceso de evaluación, los maestros reconocen que el acto 
de evaluar es extremadamente importante, sin embargo, no informaron el uso de instrumentos de evaluación 
específicos. Por lo tanto, los educadores necesitan calificar para satisfacer las necesidades específicas de los 
estudiantes y, especialmente, utilizar metodologías compatibles con el nivel de aprendizaje de los estudiantes 
con autismo. 
Palabras clave: inclusión escolar; Trastorno del espectro autista; Estrategias de enseñanza. 

 
 

Introdução 

 

Atualmente, a busca por um processo educacional igualitário é um tema recorrente, especialmente no 

que diz respeito à inclusão de alunos com necessidades educacionais em escolas de ensino regular. Apesar 

da intensa discussão em torno desse assunto, ainda existem diversas limitações quanto à prática da inclusão e 

o papel do professor, para que o mesmo esteja preparado para lidar com os entraves oriundos do ensino 

direcionado para a criança com necessidades no contexto escolar (BARBOSA et al., 2013). 
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A Constituição Brasileira (BRASIL, 1988) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(BRASIL, 1996) defendem a inclusão de pessoas com deficiências ou necessidades educativas especiais e 

reconhecem o direito da educação para todos, propondo que o ensino seja embasado nos princípios de 

igualdade de condições de acesso, permanência e aprendizagem para todos os alunos na escola. Deste modo, 

a educação deve ser ofertada prioritariamente na rede regular de ensino, e deverão ser garantidos aos 

educandos: currículo, métodos, técnicas, recursos educativos específicos e tecnologias adequadas para 

atender às necessidades das crianças (FAVORETTO; LAMÔNICA, 2014). 

Diante disso, entende-se que são diversas as necessidades existentes, sendo o foco deste trabalho o 

aluno com transtorno do espectro autista (TEA). O TEA é um grupo de alterações que compreendem uma 

tríade: déficits significativos e persistentes na interação e comunicação social, padrões restritos e repetitivos de 

comportamento, interesses e atividades; sendo graduado em níveis - leve, moderado ou severo (APA, 2014). 

Os sintomas manifestam-se, geralmente, no início da infância, mas podem não se apresentar inteiramente até 

que as demandas sociais ultrapassem o limite de suas capacidades (APA, 2013). 

Isto posto, o trabalho contempla a seguinte problemática: O conhecimento de professores atuantes no 

ensino fundamental I (1° ao 5° ano) da rede municipal de ensino sobre o processo de inclusão de pessoas 

com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) no ambiente escolar é suficiente e tem proporcionado o 

desenvolvimento de uma prática efetiva? Nessa lógica, o objetivo deste trabalho é avaliar o conhecimento de 

professores atuantes no ensino fundamental I (1° ao 5° ano) da rede municipal de ensino sobre o processo de 

inclusão de pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) no ambiente escolar. 

 

Metodologia 

 

Tratou-se de um estudo avaliativo, exploratório, do tipo pesquisa ação, com abordagem qualitativa. A 

pesquisa-ação, conforme Tripp (2005) é uma forma de investigação-ação que utiliza técnicas de pesquisa 

consagradas para informar a ação que se decide tomar para melhorar a prática.     

A pesquisa-ação é utilizada quando há interesse coletivo na resolução de problemas. É realizada em 

estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo, no qual pesquisadores e 

participantes representativos da situação da realidade a ser investigada estão envolvidos de modo cooperativo 

e participativo (THIOLLENT, 1985; WATERMAN, 2011). 

Para tanto, utilizou-se como campo de pesquisa as escolas de Ensino Fundamental I (turmas de 1° a 

5° ano) da rede pública municipal de uma cidade do interior do Maranhão situadas na zona urbana, que 

apresentaram o maior quantitativo de crianças com Transtorno do Espectro do Autismo matriculadas. 
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Desse modo, participaram desta pesquisa os professores atuantes nas salas de aulas regulares. Os 

critérios de inclusão foram: professores atuantes nas salas de aulas regulares das instituições de ensino e que 

aceitaram de livre e espontânea vontade participar da pesquisa. Foram excluídos os docentes que não 

estiveram em consonância com pelo menos um dos itens supracitados. 

O estudo contou com a participação de 50 professores da rede regular de ensino, de uma cidade do 

interior do maranhão. Para garantir o anonimato e o sigilo dos profissionais da pesquisa, os sujeitos foram 

identificados pela expressão “prof.” (representando a categoria professores). Para mais, foi acrescentada uma 

numeração, que corresponde a posição de cada professor frente aos questionamentos realizados. 

A coleta de dados ocorreu mediante a aplicação de um questionário aos professores que continha 

perguntas abertas, as quais versaram sobre o conhecimento dos mesmos acerca do Transtorno do Espectro 

Autista, entraves enfrentados pelos professores para que a inclusão da pessoa com TEA aconteça e 

estratégias utilizadas para favorecer a inclusão escolar dos alunos com autismo. Para Lakatos e Marconi 

(2011), questionários constituem-se em documentos que apresentam uma série de perguntas que devem ser 

respondidas por escrito e sem a presença do pesquisador. 

A análise dos dados foi realizada por meia da leitura de todas as respostas dos professores. 

Posteriormente, foram organizadas categorias com base nas temáticas abordadas. 

A pesquisa não apresentou risos e benefícios imediatos, entretanto, possibilitou compreender como 

estão sendo desenvolvidas as concepções e as estruturações das práticas inclusivas de ensino no ambiente 

escolar. Vale ressaltar que o projeto foi submetido para avaliação no Comitê de Ética em Pesquisa, sendo 

aprovado com o nº de certificado de apresentação para apreciação ética (CAAE) 82048217.8.0000.8007 e sob 

o parecer de nº 2.492.592.  

  

Resultados e discussões 

 

A partir da análise das falas dos participantes, foram estruturadas as seguintes categorias: 

conhecimento dos docentes acerca das características de pessoas com TEA, participação em capacitações 

para atuar com alunos com TEA, estratégias usadas para favorecer a inclusão de alunos com TEA e 

instrumentos de avaliação utilizados na prática educacional para avaliar o aluno com TEA 

 

Conhecimento dos docentes acerca das características de pessoas com TEA 

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é um transtorno do desenvolvimento que se manifesta de 

forma persistente, com prejuízos no comprometimento social, comunicativo e presença de comportamentos 

estereotipados (repetitivos, inadequados e obsessivos), com interesse a atividades restritas (APA, 2014).   
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Em se tratando do TEA, essas pessoas apresentam algumas características. A este respeito, quando 

questionados, os professores fizeram as seguintes considerações: 

Por defict persistente na comunicação social e na interação social em múltiplos conceitos 
(Prof. 28) 
Desatenção, reage agressivamente quando negativas ao que está fazendo, e não reconhece 
de autoridade para entender-se no mundo a ponte (Prof. 29) 
Não Responderam (Prof. 32) 
Não Responderam (Prof. 33) 
Interação social, ausência de oralidade, andar nas pontas dos pés, brincar em círculo, não 
olhar olho no olho (Prof. 36) 
Dificuldade de interagir, prejuízo na comunicação, alteração no comportamento (Prof. 38) 
Não sei (Prof. 46) 
Não conseguem manter contato visual; apresenta movimentos repetitivos; não consegue 
socializar-se, recusa o abraço (afeto)( Prof. 50) 
 

Conforme Surian (2010), o autismo, é um distúrbio de desenvolvimento neuropsicológico que é 

manifestado de forma persistente, em sua interação social, comunicação e no repertorio de interesses e de 

atividades restritos. 

Considerando as respostas emitidas por alguns dos interlocutores, nota-se que eles discorrem 

características descritas pelo autor acima. Desta maneira, percebe-se que alguns professores conhecem as 

manifestações que são presentes na pessoa com TEA. Aos professores que não emitiram respostas, 

compreende-se que estes não conhecem sobre a tríade, por este motivo não possuem conhecimentos 

necessários para falar e ou discorrer sobre a temática. Apenas um professor deixou claro não saber responder 

sobre o assunto.  

Segundo Brito (2013), o conceito de TEA ainda é novo e pouco compreendido por muitas pessoas. 

Certamente, compreender detalhadamente o transtorno pode ainda ser novo e de difícil de entendimento. No 

entanto, os profissionais da educação necessitam conhecer as necessidades e as especificidades dos alunos, 

pois na escola existem diversas pessoas e todas diferentes uma da outra. 

Além das características supracitadas, o autista possui alguns traços que são presentes, como 

comportamentos estereotipados, dificuldades nas funções executivas, apego as rotinas, dificuldades em 

entender instruções prolongadas e pensamento concreto. Neste sentido, Sousa (2015) ressalta a importância 

do professor identificar as dificuldades de seus alunos, pois é necessário que ele conheça as características e 

tenha conhecimento sobre o que é o autismo para que tenha propriedades nas práticas aplicadas visando a 

efetivação da inclusão e do desenvolvimento dos estudantes. 

 

Participação em capacitações para atuar com alunos com TEA 

O professor é peça fundamental para o sistema educacional e um dos responsáveis para a inclusão e 

permanência dos alunos com necessidades educacionais na sala de aula. Nesta perspectiva, Santos (2016) 
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afirma que o professor precisa ter, além da sua formação geral, a interdisciplinaridade para assim auxiliar os 

seus alunos de forma plena. 

Ao serem indagados sobre a participação em capacitações para atuar com alunos com TEA, os 

professores emitiram as seguintes respostas: 

Sim, uma disciplina na pós-graduação e educação especial/ inclusiva sendo suficiente para 
minha atuação; me ajudou muito (Prof. 28) 
Não, mesmo na formação superior, não tive nenhuma formação especifica (Prof. 29) 
Não, mas é de grande importância (Prof. 30) 
Não, sim, por que quando o docente está capacitado o trabalho acontece com mais fluência. 
E o ato de incluir não se resume somente colocar esta criança na escola. Toda a equipe 
deverá estar qualificado (Prof 37) 
Não, esta capacitação é de grande importância, pois promove conhecimento profundo a 
acerca da pessoa com TEA (Prof. 38) 
Não, pois seria uma forma como eu trabalhar com essas crianças( Prof. 42) 
Sim, mais não foi o suficiente (Prof. 43). 
Sim, mas é necessário que o profissional tenha uma formação continuada, sempre buscando 
informações e cursos para que sua capacitação seja a melhor possível (Prof. 45) 

 

Com base nas falas dos professores, nota-se que a maioria dos profissionais não participou de 

capacitação e/ou treinamento para receber e atender crianças com TEA conforme suas necessidades, sendo 

preocupante, pois é necessário que o professores que atuam na rede estejam habilitados para trabalhar com 

as diversidades de estudantes existentes.  

Sobre o assunto, Carvalho (2015) enfatiza que o professor necessita ser preparado adequadamente 

por meio de processo desenvolvimento profissional, abrangendo a formação inicial e continuada fundamentada 

em princípios e leis, com o objetivo de contemplar as necessidades dos alunos com necessidades 

educacionais especiais. 

Os professores que trabalham diretamente com as crianças com autismo precisam ter domínio e 

buscar formação continuada, pois sem formações o professor não terá conhecimento, dificultando o processo 

de inclusão e aprendizagem dos alunos. Para Santos (2016), os professores que não são capacitados e 

possuem alunos autistas em sala geralmente não desenvolvem, nem criam ou confeccionam recursos para 

auxiliá-los em suas aulas, interferindo no desenvolvimento e aprendizagem dos alunos autistas. 

Consoante Bentes et al. (2016), se o professor desconhece as necessidades existentes, o estilo de 

aprendizagem e o perfil do seu aluno, certamente terá dificuldade para ensiná-lo. Portanto, o professor 

necessita conhecer seus alunos, para exercer a mediação da forma correta. Sem esses conhecimentos, corre-

se o risco da manifestação de falta de compreensão e sensibilização acerca do transtorno, bem como sobre as 

características apresentadas por indivíduos com TEA. 

Baseado na Declaração de Salamanca (1994), o fator determinante para o sucesso de escolas 

inclusivas refere-se à adequada preparação dos professores. A Prof. 28 afirmou que sua formação foi 

suficiente para atuação. Certamente, esta profissional adquiriu e aprendeu algo a respeito da educação 
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inclusiva e das necessidades existentes. No entanto, afirmar ser esta formação suficiente para atuação em 

sala exige maiores reflexões, haja vista que apenas uma formação ou alguns estudos não são suficientes para 

determinar se a preparação é suficiente ou não.  

Em se tratando do desenvolvimento das crianças, convém mencionar que acontece progressivamente 

e é repleto de mudanças. Para seguir as transformações são necessárias a busca constante de habilidades e 

estratégias, pois na medida que a criança se desenvolve, as estratégias precisam seguir seu ritmo. Logo, o 

educador precisa utilizar novas abordagens e conhecimentos acerca do assunto. 

 Quanto aos Prof. 43 e 45, disseram que já participaram de capacitações, porém enfatizaram que não 

foi suficiente, pois é necessário que o profissional tenha formação continuada e busque novos conhecimentos 

acerca das necessidades e em especial do autismo. 

Em concordância com isto, Pimentel (2012) descreve em seu estudo que o professor por falta de 

conhecimento sobre as características próprias das deficiências, desconhecendo os potenciais dos alunos, 

sem flexibilizar o currículo, distancia-se de práticas pedagógicas eficazes. 

Desta maneira, é necessário que os docentes tenham embasamentos sobre as necessidades dos 

estudantes para trabalhar conforme o estilo de aprendizagem dos discentes. Apenas a formação acadêmica 

não é suficiente para atender todas as demandas educacionais e o professor precisa seguir as mudanças 

existentes. É importante buscar qualificação profissional para suprir e atender as particularidades existentes no 

ensino. Conforme Carvalho (2015), a formação continuada caracteriza-se como um dos principais elementos 

diferenciadores na qualidade de ensino aprendizagem voltados à inclusão. 

Ao serem questionados sobre as principais dificuldades enfrentadas no acompanhamento das crianças 

com autismo, os professores emitiram as seguintes respostas:  

São as salas de aula lotadas, são (20) alunos ainda é muito; porque tem autistas com vários 
níveis (Prof. 28) 
Relacionar os conteúdos ao seu pensamento distinto (Prof. 29) 
Dificuldade de relacionamento (Prof. 31) 
Falta de Capacitação (Prof. 34) 
Falta de recurso, número de aluno em sala de aula, apoio pedagógico (Prof. 37) 
Falta de conhecimento, em sala ficava tensa, por não alcançar a atenção e o 
acompanhamento da aprendizagem e apreensão do assunto abordado em sala (Prof. 49) 
A família, pois no primeiro momento apresenta a negação, não aceita o filho com deficiência, 
não leva para o AEE no contraturno (Prof. 50). 
 

A compreensão sobre a tríade é parte importante para incluir e promover a permanência e a 

aprendizagem dos alunos autistas em sala de aula. Nesta perspectiva, os professores por falta de formação e 

conhecimento possuem dificuldades no manejo com as crianças com TEA, dificultando seu desenvolvimento 

em sala de aula. Pimentel e Fernandes (2014) destacam que professores de estudantes com TEA enfrentam 

dificuldades para saber os conteúdos que devem ser ensinados e quais os procedimentos de ensino são 

eficazes para este público.  
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Conforme os autores supracitados os professores enfrentam obstáculos para incluir e trabalhar com 

alunos autistas em sala de aula. Analisando a fala do Prof. 28, verifica-se que uma das dificuldades mais 

recorrentes enfrentadas diz respeito às salas lotadas. Costa (2017) salienta que o professor precisa atender as 

especificidades de cada aluno, considerando que eles necessitam de atenção redobrada dependendo do nível 

de aprendizado no qual se encontram. Pelas suas características, que variam de indivíduo para indivíduo, o 

aluno com autismo precisa de um ensino planejado condizente com suas singularidades. 

Para mais, em se tratando da criança com TEA, é importante frisar que este aluno pode sentir-se 

estressado em um ambiente lotado e barulhento, emitindo assim respostas contrárias e inesperadas 

relacionadas ao ambiente. Portanto, a adequação do ambiente, incluindo: cores, sons, espaço, pode influenciar 

na resposta da criança. A este respeito, Laureano (2017) complementa dizendo que os ambientes físicos com 

número excessivo de estimulação sensorial (ex: painéis com cores fortes, barulho de fundo, etc.) aumentam o 

“barulho” num sistema sensorial já sobrecarregado, tornando bastante difícil que aconteça uma nova 

aprendizagem. Devido à presença de outras crianças e da extensão do espaço físico necessário para abrigá-

las, a sala de aula comum é bem limitada em termos de poder atender às necessidades das crianças com 

autismo. 

Desta forma, é necessário que o ambiente seja adaptado para atender o aluno, de forma que ele se 

sinta tranquilo e tenha interesse em permanecer no local, pois o excesso de barulho e a falta de recursos 

necessários dificultam a participação e inclusão deles em sala. 

Isto posto, a fala do Prof. 28 mostra-se interessante, pois retrata uma parte do que acontece em sala 

de aula no que tange à quantidade de alunos dentro de uma sala de aula. Acerca dessa temática, Sampaio 

(2018) afirma que as escolas que possuem turmas com número excessivo de alunos, sem recursos para 

investir em material pedagógico, propiciam um ensino defasado, por falta de condições necessárias ao 

trabalho pedagógico e falta de adaptações que são fundamentais para receber os alunos. 

Além disso, se as salas lotadas constituem uma dificuldade paras os professores, a falta de 

capacitação gera prejuízos aos alunos. A Prof. 31 é enfática quando discorre em sua fala sobre a falta de 

capacitação dos docentes. De fato, este é um dos entraves educacionais a serem enfrentados, pois muitos 

profissionais não dão seguimento ao processo de qualificação. Sampaio (2015) explicita que muitos 

educadores não estão preparados para assumir essa responsabilidade ou temem assumir. Para mais, há 

aqueles que realmente buscam aperfeiçoamento para melhorar o ensino, enquanto outros se acomodam. 

 

Estratégias usadas para favorecer a inclusão de alunos com TEA 

O autismo é uma condição presente por toda a vida e a educação trata-se de um pré-requisito para os 

autistas desenvolverem competências e viverem de modo funcional e autônomo. Para que o indivíduo com 

TEA tenha um bom desenvolvimento e uma adequada socialização ao ambiente social, é necessário que seja 
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realizada uma intervenção pedagógica que contemple não apenas as necessidades básicas de convívio, mas 

que explore os limites do sujeito a fim de ampliá-los (PAPIM, 2013). 

 Nesta perspectiva, ao serem interrogados sobre estratégias que favorecem a inclusão da criança com 

TEA no ambiente escolar os docentes discorrem da seguinte maneira: 

Participação nas atividades lúdicas, contação de história. (Prof. 8) 
Atividades lúdicas. (Prof. 12) 
Atenção com esse aluno é fundamental, o afeto, carinho, chamando atenção, interagir, 
brincadeiras, incentivando, nunca deixar ele fora incluir em tudo ( Prof. 28) 
Infelizmente não sou capacitado para trabalhar com crianças com TEA, mas mesmo assim, 
sou criativo, procuro recursos lúdicos e jogos e informações dos professores do AEE (Prof. 
32) 
 Procurava levar apenas atividades para desenvolver a coordenação motora, desenhos para 
pintura, atividade objetivas de ligar desenho às palavras (Prof. 49) 
Atividades adaptadas, com colagem, figuras e letras para se trabalhar associação, músicas, 
pois os vídeos são muito importantes, visto que consegue prender a atenção do aluno (Prof. 
50) 

 

 Nota-se pelas falas dos participantes que estes referem utilizar estratégias como pinturas, colagens e 

brincadeiras, sendo estas as mais usadas. Estas estratégias sem dúvidas bem elaboradas e acompanhadas 

pelo profissional promovem ao aluno maior compreensão do assunto e gera neste o desejo de realizar a tarefa 

proposta. No entanto, as necessidades de cada aluno devem ser vistas e estudadas pelo professor antes da 

execução e escolha da atividade que a criança exercerá em sala de aula. Vale ressaltar que essas atividades 

devem ter um objetivo e não podem ser considerados uma distração ou passatempo ao aluno.  

Assim, cabe ao professor utilizar estratégias que oportunizam a aprendizagem e o desenvolvimento do 

aluno, enriquecendo suas singularidades. O ambiente da sala de aula deve ser transformado em um espaço de 

experiências onde o aluno tenha oportunidade de aprender por meio de estratégias que instiguem sua 

capacidade (COSTA, 2017). 

Sabe que as crianças com TEA possuem comprometimentos em diversas áreas, como na linguagem, 

socialização e comportamento, tornando seu processo de adaptação e aprendizagem mais lento. Deste modo, 

é primordial que sejam utilizadas estratégias para favorecer a inclusão do aluno no âmbito escolar e o 

desenvolvimento de habilidades.  Conforme Sousa (2015), a busca por estratégias para atender alunos 

autistas demanda vontade, sensibilidade e disponibilidade do docente em aprender sobre as atualidades na 

área da inclusão. 

Neste âmbito, diversas são as estratégias que possibilitam o desenvolvimento e inclusão do autista na 

escola. Sabe-se que as crianças com TEA possuem comprometimento na linguagem, necessitando de 

estímulos e estratégias que oportunizem essa capacidade de comunicação. Assim, a utilização da 

comunicação alternativa auxilia no processo comunicativo, diminuindo os prejuízos tão presentes no 
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transtorno. Um exemplo de comunicação alternativa é a PECS (sistema de comunicação por troca de figuras), 

que é utilizada para ajudar as crianças e adultos a obter capacidade de comunicação (MELLO, 2007).  

Segundo Papim e Sanches (2013), o ensino estruturado é uma estratégia de ensino que possibilita o 

desenvolvimento e autonomia para o autista. Nota-se pelas falas dos interlocutores que eles não citam esta 

ferramenta. Entende-se que não citaram por que não fazem uso ou desconhecem este instrumento. O ensino 

estruturado é um programa voltado para o ensino de habilidades de comunicação, socialização, independência 

e preparação para a vida adulta. 

O ensino se fundamenta na organização do ambiente físico por meio de rotinas-organizadas em 

quadros, painéis ou agendas e sistemas de trabalho, de forma a adaptar o ambiente para tornar mais acessível 

para a criança compreendê-lo, como também entender o que se espera dela (MELLO, 2007). 

É essencial que os profissionais tenham desejo em adquirir conhecimentos acerca das necessidades 

para poder intervir e inserir o autista na escola. Faz-se necessária a utilização de metodologias diversificadas, 

que chamem atenção do aluno autista e estimulem a sua atenção. O professor necessita conhecer o aluno 

com TEA e utilizar as estratégias condizentes com os estilos de aprendizagem de cada educando. Logo, é 

necessário que o educador tenha formação suficiente para pôr em prática os seus conhecimentos sobre o 

assunto, bem como deve planejar a estrutura individual de acordo com as necessidades de cada discente 

(LEITAO, 2016). 

A fala do Prof. 12 revela que o referido educador utiliza atividades lúdicas. Para tanto, Fantacini e 

Daguano (2011) afirmam em seu trabalho que o lúdico estando presente no ambiente educacional da criança 

contribui, de maneira prazerosa e eficaz, para o desenvolvimento e aperfeiçoamento de capacidades motoras 

e para o conhecimento da pessoa. Assim, trabalhar a ludicidade em sala de aula com alunos com NEE tornará 

a tarefa prazerosa e possibilitará maior compreensão do que for proposto pelo professor, podendo ainda 

estimular a interação social entre alunos em sala.  

É importante salientar que, em seu relato, o Prof. 32 mencionou não ter participado de capacitação 

para desenvolver tais atividades, contudo afirmou ter interesse em pesquisar sobre a temática para levar a sala 

de aula e trabalhar com os alunos. Diante disso, nota-se que este profissional tem esperado um treinamento 

assim proposto pela escola e ou secretaria de educação do município em que trabalha, mas não busca 

treinamentos por outros meios, para assim desenvolver melhor suas atividades e traçar metas e objetivos a 

serem alcançados em sala de aula. 

 

Instrumentos de avaliação utilizados na prática educacional para avaliar o aluno com TEA 

 Os profissionais foram questionados quanto à utilização de algum instrumento em sua prática 

educacional diária para avaliar o aluno com TEA em sala e emitiram as seguintes considerações: 
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Domínios orais: exposição do que foi trabalhado, desenhos e cartazes (Prof. 29) 
Esta prática se dar até mesmo nas atividades lúdicas e nas resoluções de atividades 
propostas no AEE (Prof. 36) 
A observação, relátorio, algumas atividades (Prof. 37) 
A avaliação depende da resposta que o aluno dá, se ele conseguir realizar certo ou se 
aproximar é uma vitória se não conseguir, tendo refazer a atividade em outro método (Prof. 
38) 
Utiliza as pinturas e colagem. O planejamento é realizado de forma individual (Prof. 44) 
Observação, a pintura, a identificação dos objetos e afetividade (Prof. 49) 
A avaliação dar-se através de observação do comportamento social, assim como das 
capacidades adquiridas ao longo do processo ensino-aprendizagem (Prof. 50) 
 

Segundo os relatos dos professores percebe-se que a compreensão sobre avaliação de habilidades é 

equivocada, sendo mencionada como uma forma classificatória, uma avaliação de rendimento, que identifica 

se a criança aprendeu ou não o conteúdo. No entanto, a pergunta está direcionada para identificação de 

avaliação de habilidades iniciais, avaliação de diagnóstico e de repertório, tendo o objetivo de identificar os 

pontos fortes e fracos das crianças, ou seja, habilidades que a criança consegue desenvolver ou aquelas que o 

aluno não consegue, bem como aquele que está emergente em processo, no caminho da aprendizagem, 

sendo isso o que direciona a programação de ensino.  

Ainda assim, pode-se notar que os professores citaram atividades que poderiam servir como subsídios 

para avaliação de habilidades, todavia, essas respostas foram desconexas não sendo argumentada a 

atualização dessas atividades para avaliação dos alunos. Com isso, pode-se perceber que nenhum 

instrumento de avaliação é utilizado pelos profissionais visto que o objetivo era verificar se esses profissionais 

utilizam de instrumentos/protocolos de avaliação de habilidades.  

Sendo assim, a avaliação é importante, pois dá suporte para o professor identificar quais 

conhecimentos o aluno possui, e suas dificuldades, para assim trabalhar dentro do nível de cada um. Em se 

tratando de um aluno especial, da mesma maneira.  Para a concretização de uma educação inclusiva, a 

avaliação é parte imprescindível e momento de reflexão da própria prática do professor (COSTA, 2017). 

Baseado nisso, existem vários métodos para avaliar os alunos com TEA. A este respeito, Papim e 

Sanches (2013) destacam que o sistema de avaliação é multidimensional e são consideradas as teorias 

cognitivas e behavioristas para sua elaboração. Os dois instrumentos avaliativos pertencentes ao programa 

são: o Perfil Psicoeducativo Revisado (PEP-R) e Childhood Autism Rating Scale–Escala de avaliação de 

autismo infantil (CARS)(PAPIM; SANCHES, 2013). 

O PEP-R é um instrumento de medida das competências escolares e pré-escolares, que avalia o 

comportamento e o desenvolvimento de indivíduos com autismo ou com transtornos correlatos da 

comunicação. Esse instrumento foi desenvolvido por Schopler para suprir a necessidade de identificar o nível 

de aprendizagem de cada autista para traçar o planejamento psicoeducaional de acordo com a competência 

apresentada pelo avaliado (PAPIM; SANCHES, 2013). 
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Este instrumento também serve para identificar aprendizagens irregulares e idiossincráticas. São 

avaliadas as seguintes áreas: coordenação motora ampla, coordenação motora fina, visomotora, percepção, 

imitação, desempenho cognitivo e verbal. Enfim, trata-se de um instrumento de avaliação que analisa e 

destaca as principais características presentes no indivíduo (LEON; OSÓRIO, 2011). 

Lampreia (2003) ressalta que o PER-R é um instrumento educacional para preparação de programas 

educacionais especiais individualizados. Ele avalia tanto os atrasos no desenvolvimento como 

comportamentos típicos do autismo, com objetivo de diagnóstico, baseado no CARS.  

O CARS é uma escala de avaliação com propósito de identificar crianças com autismo e diferenciá-las 

de crianças com retraso no desenvolvimento sem autismo. Inclui diversos itens comportamentais, como: 

relações com pessoas, imitação, uso do corpo, comunicação verbal, adaptação à mudança, dentre outros. A 

Avaliação é feita por meio de diferentes fontes, como: testagens psicológicas ou participação em sala de aula, 

relato dos pais, entre outros. (LAMPREIA, 2003). 

Outro instrumento utilizado como meio de avaliação básicas de pessoas com autismo é o ABLLS 

(Assessmentof Basic Languageand Learning Skills) (PARTINGTON; SUNDBERG, 1998), o qual é um guia de 

avaliações de habilidades básicas e verbais que proporciona a avaliação de pessoas com autismo, num total 

de 25 habilidades básicas e verbais ou atraso de desenvolvimento. O ABLLS considera na sua avaliação diária 

o vocabulário dos participantes. Esses itens são coletados e preenchidos por meio de entrevistas com os 

professores e observações em sala de aula e nos intervalos de aulas, com intuito de verificar as habilidades 

em questão (VARELLA, 2009). 

Portanto, é de extrema relevância que o professor seja sempre capacitado a atender as demandas de 

seus alunos no que tange aos processos de aprendizagem, uma vez que é o responsável pela transmissão de 

conhecimentos acadêmicos, acompanhamento infantil e integração de seus alunos, fazendo com que o 

ambiente de sala de aula seja prazeroso ao desenvolvimento de aprendizagens acadêmicas e sociais 

(FAVORETTO; LAMÔNICA, 2014). 

Ao serem interpelados sobre a importância de avaliar, foram tecidas as seguintes respostas por parte 

dos docentes: 

Sim, porque você vai descobrindo a capacidade deste aluno, vida escolar e as habilidades 
adquiridas no seu processo escolar e durante a vida desse aluno (Prof. 28) 
O aluno é avaliado no início da aula e no final pois está em constante aprendizado (Prof. 30) 
Sim, por que só assim pode se ter um melhor olhar do crescimento ou regressão de 
desenvolvimento do aluno (Prof. 36) 
Sim, por que é por meio da avaliação que percebemos o seu avanço, e podemos fazer um 
auto avaliação e uma reflexão sobre as estratégias utilizadas (Prof. 37) 
Sim, por que facilita o desenvolvimento do aluno, através do seu processo de adquirir o 
conhecimento (Prof. 38) 
Avaliar faz parte do processo ensino aprendizagem; para que nós professores possamos 
trabalhar em cima da dificuldade da criança e as mesmas possam superá-las (Prof. 39). 
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Sim, porque é a forma de ver "a olho nu", o seu desenvolvimento psicomotor, a sua postura 
diante do novo universo apresentando, do seu crescimento intelectual e comportamental 
(Prof. 49) 
 Sim, pois facilita o meu trabalho, assim, saberei o que fazer para melhorar e alcançar os 
objetivos esperados (Prof. 50) 

 

Mediante as falas dos profissionais, observa-se que os professores consideram importante o ato de 

avaliar no processo educacional dos estudantes com TEA, porém não citaram o uso de um instrumento de 

avaliação específico. Diante disto, é possível afirmar que suas falas evidenciam a compreensão da 

necessidade de avaliação, a qual deve ser realizada com base em instrumentos e protocolos que possibilitem 

uma análise assertiva. 

 Assim, os professores estão corretos quando explicitam que a avaliação é parte importante para 

conhecer o aluno, saber suas habilidades e dificuldades. Porém, a não utilização de instrumentos de avaliação 

no ambiente escolar limita o processo de avaliação dos alunos. É comum acontecer da avaliação por muitas 

vezes ser utilizada para classificar ou dar uma nota para o aluno, porém não deve ser usada somente para 

esta finalidade. A avaliação deve ser um instrumento para diagnosticar as ações, refletir, tirar conclusões e, 

decidir se continua com os mesmos métodos ou se precisa haver mudanças (CANDIDO; CIRINO, 2014).  

Ainda conforme Candido e Cirino (2014), o ato de avaliar deve ser feito com o objetivo de promover a 

aprendizagem do aluno e para que o educador avalie a si próprio quanto à didática e à forma de ensino. 

Outrossim, o professor deve utilizar instrumentos para identificar os conhecimentos dos seus alunos, e a partir 

dos dados obtidos trabalhar visando o aprimoramento das habilidades dos educandos. 

Conforme a visão dos professores, nota-se que a maioria apresenta suas respostas na mesma linha 

de raciocínio, voltada para o desenvolvimento e progresso do aluno, por meio do ato de avaliar. Neste sentido, 

Antunes (2013) contribui explicitando que, se o foco da avaliação é voltado para a formação do conhecimento 

por meio da aprendizagem significativa, a utilização de estratégias de ensino-aprendizagem não apenas 

viabiliza alternativas para a construção do conhecimento do aluno, como sugere novas maneiras de avaliação. 

Logo, a avaliação deve ser realizada, durante todo o período letivo, para acompanhar o 

desenvolvimento do estudante e identificar se está assimilando os conteúdos e as dificuldades apresentadas, 

dessa forma, o docente vai intervir da melhor maneira, e auxiliá-lo na prática pedagógica. Neste sentido, serve 

para auxiliar e orientar os educadores na tomada de decisões que contribuam para o aprimoramento de 

respostas adequadas às necessidades dos alunos (BRASIL, 2006). 

 

Considerações Finais 

 Nota-se, pelas análises dos achados obtidos, que a maioria dos professores desconhece métodos de 

avaliações e estratégias de ensino para trabalhar com estudantes com TEA, e por esta falta de conhecimentos 

não fazem uso de instrumentos importantes para o processo de inclusão e ensino aprendizagem. 
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 O estudo demonstra que os professores conhecem algumas características presentes no indivíduo 

com TEA, mas encontram dificuldades no processo de ensino destes alunos. Quando questionados sobre o 

processo avaliativo, os docentes reconhecem que o ato de avaliar é extremamente importante, no entanto não 

relataram o uso de instrumentos de avaliação específicos.  

Destarte, percebe-se que há uma necessidade imensa de qualificação dos profissionais para atender 

as necessidades dos alunos com TEA, e essa falta de conhecimento e prática traz falhas no processo de 

ensino e aprendizagem dos estudantes. Sendo assim, os educadores precisam qualificar-se para atender as 

necessidades específicas dos alunos e, principalmente, utilizar metodologias compatíveis ao nível de 

aprendizagem dos alunos com autismo. 
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RESUMO 
No atual cenário educacional, a avaliação externa em larga escala vem assumindo uma posição de destaque. Governos 
de todas as esferas passaram a utilizar mais seus resultados e investir mais recursos neste modelo de avaliação, com o 
objetivo de melhorar os investimentos e obter melhores resultados de rendimento escolar. O presente trabalho traz à 
discussão as avaliações em larga escala como forma de gestão da qualidade da educação. Para tal, foram feitas 
entrevistas de cunho informal com a secretária de educação e com os gestores das escolas do ensino fundamental da 
rede municipal de ensino da cidade de Itinga do Maranhão - MA. Também foram levados em consideração os dados 
obtidos através do portal “Qeduca.com.br”. O escopo da entrevista trazia as seguintes indagações: quais as concepções 
dos gestores, supervisores e professores, sobre políticas educacionais relacionadas à avaliação em larga escala da 
qualidade da escola básica? Como avaliam estas políticas? E como compreendem e avaliam o impacto destas políticas, 
na qualidade da educação da escola básica. Os resultados evidenciaram que a avaliação externa serve como um 
instrumento que norteia as políticas públicas, visando uma melhoria no processo de ensino/aprendizagem e 
consequentemente, uma melhoria também na qualidade da educação básica do município supracitado.  

Palavras-chave: Avaliação externa, Educação básica, Gestores. 
 
 
ABSTRACT 

In the current educational scenario, large-scale external evaluation has increasingly assumed a prominent position. 

Governments of all spheres began to use their results more and invest more resources in this evaluation model, with the 

objective of improving investments and obtaining better results in school performance. This paper brings to discussion the 

large-scale evaluations as a way of managing the quality of education. To this end, informal interviews were conducted 

with the secretary of education and with the managers of elementary schools of the municipal school system of the city of 

Itinga do Maranhão - MA. The data obtained through the portal “Qeduca.com.br” were also taken into consideration. The 

scope of the interview raised the following questions: What are the conceptions of managers, supervisors and teachers 

about educational policies related to the large-scale evaluation of the quality of the elementary school? How do you 

evaluate these policies? And how they understand and evaluate the impact of these policies on the quality of primary 

school education. The results showed that the external evaluation serves as an instrument that guides the public policies, 

aiming at an improvement in the teaching / learning process and, consequently, also an improvement in the quality of 

basic education of the aforementioned municipality. 

Keywords: External evaluation, Basic education, Managers.  
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INTRODUÇÃO 
 

 

O direito inalienável à educação, como direito humano, é qualificado acima de tudo, como direito à 

educação de qualidade para todos. A qualidade social da educação é advogada para as políticas educativas 

como um conceito associado às exigências de participação, democratização e inclusão, bem como à 

superação das desigualdades e das injustiças (GATTI, 2011). Nesse sentido, a educação não só retrata e 

reproduz a sociedade, mas também projeta a sociedade desejada (PIMENTA, 2005). 

Após a promulgação da Lei 9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), diversas 

iniciativas foram tomadas visando à melhoria da qualidade da educação. Dentre tais iniciativas destacam-se os 

programas de avaliação educacional. A avaliação pode ser entendida como o meio pelo qual determinada 

concepção de ensino/aprendizagem realiza-se. 

(...) avaliação pode ser caracterizada como uma forma de ajuizamento da qualidade do 
objeto avaliado, fator que implica uma tomada de posição a respeito do mesmo, para aceitá-
lo ou para transformá-lo. A avaliação é um julgamento de valor sobre manifestações 
relevantes da realidade, tendo em vista uma tomada de decisão (LUCKESI, 2002, p.33). 

 

Diversos indicadores são utilizados para avaliação do ensino em nível nacional, dentre eles estão o 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB), a Prova Brasil e o Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB).  

O Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) foi criado pelo MEC em 1990. Ele mede o 

rendimento dos alunos através de uma matriz de referência curricular, formulada com base no ensino por 

competência. O SAEB tem como objetivo gerir e organizar as informações a respeito da qualidade, da 

equidade e da eficiência da educação nacional (FRANCO e BONAMINO, 2001).  

Com a reforma educativa de 1990, com continuidade nos anos 2000, foram criados outros 

mecanismos de avaliação tais como: o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), o Exame Nacional de 

Cursos (ENADE), incluído no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES). O Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), é tido como agência de 

acompanhamento e avaliação das políticas de currículo da educação básica e superior, da formação docente 

e, em última instância, do próprio trabalho do professor (GATTI, 2011). 

A Prova Brasil foi criada pelo MEC em 2005. Ela é a uma avaliação censitária do rendimento dos 

alunos. Logo após, no ano de 2007, o Governo Federal criou o Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (IDEB). O IDEB é um indicador empregado para aferir a qualidade do ensino de cada escola e de cada 

rede escolar, calculado com base no rendimento do aluno embolsado por testes de larga escala e em taxas de 

aprovação (GATTI, 2011). 
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Existem três níveis integrados de avaliação da qualidade de ensino: avaliação em larga escala em 

redes de ensino (realizadas no país, estados ou municípios); avaliação institucional da escola (feita em cada 

escola pelo seu coletivo) e a avaliação da aprendizagem em sala de aula, sob responsabilidade do professor 

(FREITAS et al., 2009). 

A avaliação nos sistemas de ensino possui três propósitos: a) fornecer resultados para a gestão da 

educação; b) subsidiar a melhoria dos projetos pedagógicos das escolas; c) propiciar informações para a 

melhoria da própria avaliação, o que a caracteriza como meta-avaliação (DEPRESBITERIS, 2001). A avaliação 

possui também um aspecto interno e outro externo: 

[...] no âmbito interno, possibilita a avaliação como instrumento de ação formativa, levando 
instituições e os professores a refletirem a respeito de suas práticas e de seus objetivos e, 
assim, a melhorar sua ação docente e sua identidade profissional. Por outro, em âmbito 
externo, oferece informações para que tanto os pais quanto a sociedade, especialmente os 
sistemas de ensino, possam efetivar um relacionamento produtivo com a instituição escolar. 
Apurar os usos da avaliação, comparar resultados e comportamento de entrada dos alunos 
em cada situação e contexto social e institucional é da maior importância para não 
homogenizar processos que são de fato diferentes (PENIN, 2009, p. 23-24). 

  

Segundo Oliveira (2011), as avaliações externas parecem ter sido delineadas muito mais para produzir 

informações para gestores das redes educacionais do que para ajudar os professores a analisarem os 

resultados, buscando rever seus métodos de ensino e práticas de avaliação. Para a autora, o diálogo dos 

resultados das avaliações deve promover uma articulação com o trabalho pedagógico escolar de modo a 

aprimorá-lo. 

A avaliação necessita integrar-se ao processo de transformação de ensino/aprendizagem e contribuir, 

desse modo, para o processo de transformação do educando (VIANA, 2005). Weber (2008), corrobora com 

este pensamento ao pontuar que a fixação de metas em relação ao IDEB deve conduzir o acompanhamento 

contínuo do processo escolar, no que diz respeito às condições escolares, tanto materiais, quanto 

pedagógicas. 

A discussão da avaliação de sistemas abrange um amplo leque de questões de natureza 
técnica e, para além delas, implicações de ordem política, pois que está intimamente 
vinculada às políticas públicas de educação (SOUSA e OLIVEIRA, 2010, p. 796). 
 

A visão reducionista e unilateral que envolve as avaliações externas, que associa o desempenho dos 

alunos nas provas com o trabalho docente, despreza totalmente as condições das quais emergem os 

resultados e retira dos professores todo o potencial pedagógico, podendo comprometer os debates críticos 

sobre a situação educacional, além de submeter os professores a uma pressão externa, subtraindo-lhes a 

autonomia profissional e assim, impedindo-os de desenvolver um trabalho mais exitoso com seus alunos 

(SACRISTÁN, 1998). Ou seja, a avaliação não deve ter apenas a função de diagnóstico do sistema 

educacional, mas deve ser utilizada como instrumento que contribui para a transformação do processo de 
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ensino, em função de sua melhoria. Com isso, a avaliação externa deve ser um ponto de partida, de apoio, um 

elemento a mais para repensar e planejar a ação pedagógica e a gestão educacional (BLASIS et al., 2013). 

 
METODOLOGIA 
 

O presente trabalho constitui-se de uma pesquisa qualitativa, a qual pode ser definida como a que se 

fundamenta principalmente em análises qualitativas, caracterizando-se, em princípio, pela não utilização de 

instrumental estatístico na análise dos dados (BARDIN, 2011).  

A obtenção de dados para a pesquisa se fez através de entrevista do tipo informal, com a secretária de 

educação do município e também com os gestores das escolas da rede municipal de ensino da cidade de 

Itinga do Maranhão - MA. A entrevista do tipo informal é a menos estruturada possível, distinguindo-se da 

simples conversação apenas pelo fato de ter como objetivo básico a coleta de dados (GIL, 1999). Para validar 

os dados obtidos através das entrevistas, foi feita uma consulta no portal “Qeduca.com.br”, com a finalidade de 

obter gráficos que evidenciassem o desempenho dos alunos dos anos finais do ensino fundamental na 

avaliação externa realizada nos últimos anos (2005-2015), na cidade de Itinga do Maranhão - MA. 

As entrevistas realizadas foram abertas e semiestruturadas, nas quais outras perguntas foram 

inseridas, de acordo com o andamento do processo de pesquisa. As entrevistas foram baseadas nas questões 

abaixo: quais as concepções dos gestores, supervisores e professores, sobre políticas educacionais 

relacionadas à avaliação em larga escala da qualidade da escola básica? Como avaliam estas políticas? E 

como compreendem e avaliam o impacto destas políticas, na qualidade da educação da escola básica. Os 

dados coletados foram utilizados para as análises conclusórias desta pesquisa que foi pautada segundo Bardin 

(2011), que organiza a análise de conteúdo em três fases: pré-análise; exploração do material e tratamento 

dos resultados, inferência e interpretação. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

A discussão refere-se aos resultados obtidos através das entrevistas e também das considerações dos 

entrevistados acerca das mudanças proporcionadas pela avaliação externa na qualidade da educação básica 

do município de Itinga do Maranhão - MA. Além dessas discussões, também iremos apresentar alguns dados 

referentes ao desempenho dos alunos dos anos finais do ensino fundamental na avaliação externa realizada 

nos últimos anos (2005-2015), no município. 

No primeiro momento, procuramos saber quais as concepções dos gestores, supervisores e 

professores, sobre as políticas educacionais relacionadas à avaliação em larga escala.  E como eles avaliam 

estas políticas dentro da educação básica.  Todos foram unânimes em dizer que tais políticas são necessárias 

para que a escolas e os gestores da educação do município, desenvolvam meios para que as metas 

estipuladas por essa avaliação em larga escala sejam atingidas, de modo a contribuir para a melhoria da 
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educação.  Constatamos também que, em algumas escolas da rede municipal de ensino, os professores de 

português e matemática trabalham questões que podem ser norteadoras para um bom desempenho dos 

alunos na Prova Brasil. Tais questões são principalmente relacionadas à interpretação textual e raciocínio 

lógico. Nesse sentido Alavarse (2013), alerta: 

Nesse quadro, tomando-se como principal referência a Prova Brasil e o Ideb, podemos 
salientar alguns aspectos, com seus riscos e potencialidades. Como um aspecto negativo, é 
possível considerar a hipótese de que em algumas escolas tenda-se a ensinar, 
concentradamente, o que constitui os objetos de avaliação – leitura e resolução de 
problemas – e no formato da prova – com itens de múltipla escolha – o que seria configurar 
um reducionismo curricular e didático. Ademais, como outro efeito colateral, há o registro de 
atividades escolares de organização de “simulados” de aplicação de provas padronizadas, 
algo que deveria ser evitado, inclusive porque não produz o aumento de proficiência 
esperado (ALAVARSE, 2013). 

 

Com o intuito de saber sobre o impacto dessas políticas para a qualidade da educação básica 

municipal, comparamos os resultados obtidos pelo município na avaliação externa (Prova Brasil) no ano de 

2015, com os resultados obtidos em nível estadual e nacional. Estes resultados estão ilustrados nas Figuras 3, 

2 e 1, respectivamente.  

 

 

Figura 1- IDEB Nacional entre os anos de 2005 a 2015. 

 

Fonte:QEdu.org.br. 



 

 

EDUCAÇÃO: AVANÇOS E DESAFIOS 241 

Figura 2 - IDEB do estado do Maranhão entre os anos de 2005 a 2015. 

 

Fonte:QEdu.org.br. 

 

 

Figura 3 - IDEB do município de Itinga do Maranhão - MA entre os anos de 2005 a 2015. 

 

Fonte:QEdu.org.br. 

 
Como podemos observar nas Figuras 1 e 2, a meta do IDEB para a educação nacional no ano de 2015 

foi 5,  enquanto que para o estado Maranhão, a meta ficou um pouco acima de 4 (4,1). A cidade de Itinga do 

Maranhão, no mesmo ano, atingiu a nota 4,8, uma nota acima da meta estadual estabelecida para o ano de 

2015. 
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A Prova Brasil foi idealizada para produzir informações sobre o ensino oferecido por 
município e escola, individualmente, com o objetivo de auxiliar os governantes nas decisões 
e no direcionamento de recursos técnicos e financeiros, assim como a comunidade escolar 
no estabelecimento de metas e implantação de ações pedagógicas e administrativas, 
visando à melhoria da qualidade do ensino (INEP, [2007?]). 

 

Os resultados das avaliações, sejam elas de cunho local, regional ou mesmo nacional, são 

informações qualificadas, postas à disposição de pesquisadores, educadores, gestores e planejadores, a quem 

compete à reflexão sobre o cenário educacional e a tomada de decisões que são importância tanto para o 

fortalecimento de medidas que se mostraram eficazes na melhoria da qualidade educacional, quanto às 

mudanças que acreditam necessárias para aprimorar o desenvolvimento da aprendizagem (MEC, 2003). 

Analisando a Figura 3, observa-se que Itinga do Maranhão, embora tenha ficado abaixo da meta do 

IDEB para o município entre os anos de 2005 a 2015, nota-se um crescimento anual, evidenciando uma 

melhoria gradativa na qualidade da educação básica ofertada no município. Esse resultado está de acordo 

com a fala dos gestores, que esclareceram que ao longo dos anos, a secretaria de educação conjuntamente 

com os atores que fazem a educação no município, vêm desenvolvendo politicas que visam uma melhoria nos 

indicadores da qualidade da educação básica ofertada no município. 

  
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Os resultados das avaliações externas da educação básica por si mesmos não são os únicos 

responsáveis por gerar um ensino de qualidade, porém, pode-se obter uma considerável melhoria nessa 

qualidade, através da importância que é designada a esses resultados. Observa-se ainda, que múltiplos pontos 

circundam os processos avaliativos, dentre os quais, o estigma de que as avaliações servem apenas como 

uma ferramenta utilizada para classificar, separar e rotular as pessoas em competentes ou não competentes. 

As avaliações externas permitem às escolas obter dados necessários para uma reflexão do seu 

processo de ensino/aprendizagem, evidenciando a necessidade de planejamento de suas ações educacionais. 

Tais instrumentos servem como influenciadores das políticas públicas para a uma educação de qualidade. 

Enfim, a avaliação deve ser compreendida como instrumento atrelado à regulação, monitoramento e 

acompanhamento do trabalho pedagógico cujo objetivo é a garantia da aprendizagem. 
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Capítulo 23 

CLASSES MULTISSÉRIES: REALIDADE NO CONTEXTO EDUCACIONAL DAS ESCOLAS DO CAMPO NA 

AMAZÔNIA 

 Romilson Alves da Silva1 

 

RESUMO 

As classes multisséries das escolas do campo apresentam algumas problemáticas: a redução de alunos, as 
distâncias onde as escolas situam-se, estrutura física inadequada, tudo isso é um agravante no processo 
ensino- aprendizagem. Cabe ao professor desenvolver funções múltiplas e ampliar metodologias que 
favoreçam a aprendizagem. A formação continuada e o acompanhamento pedagógico repercutem no ato de 
educar, pois os alunos merecem uma educação de qualidade e a relação família e escola se torna essencial no 
processo educativo. A pesquisa tem como objetivos: Investigar como ocorre o processo de ensino e 
aprendizagem nas classes multisséries; identificar as metodologias desenvolvidas nas classes multisséries; 
verificar como ocorre o processo de formação continuada desses professores; conhecer quais são as 
dificuldades dos professores das classes multisséries; analisar as especificidades das escolas que 
desenvolvem suas práticas educativas em turmas com classes multisséries. A temática, é fundamentada pelos 
autores: Daviani (2010), Araújo (2009), Freire (2005), Hage (2006), Caldart (2000), Behrens (2007), Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação (1996) e Constituição Federal (1988). 
 

Palavras-Chave: Ensino-aprendizagem. Classes multisséries. Educação no campo. 

 

Problema de Pesquisa:  

 

As classes multisséries é uma forma de ensino que acontece principalmente nas escolas rurais deste 

país, e consiste mais precisamente na junção das séries da Educação Infantil e Ensino Fundamental dentro de 

uma sala de aula.  A análise enfatiza as melhorias das estratégias metodológicas das aulas das classes 

multisséries, no sentido de sanar os problemas existentes nessas escolas, como por exemplo: apresentar nas 

secretarias de educação relatórios das dificuldades encontradas no desempenho dos professores. Estimular os 

mesmos nos trabalhos com projetos educativos, valorizar o conhecimento que o educando tem e propor 

técnicas metodológicas para melhorar no desenvolvimento das aulas, e consequentemente aperfeiçoar na 

aprendizagem dos alunos, bem como garantir formação continuada dos professores, na tentativa de diminuir 

as dificuldades encontradas, referente a aprendizagem dos alunos, e contribuir para o excelente 

desenvolvimento do trabalho em sala de aula. Nesse sentido surge o seguinte problema de pesquisa: Como 

ocorre o processo de ensino e aprendizagem nas classes multisséries? 

 

                                                           
1Romilson Alves da Silva, licenciado em Pedagogia pela Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), 2003 a 2005; pós-graduado 
em Pedagogia Escolar: Supervisão, Orientação e Administração, FACINTER/IBPEX, 2005 a 2006; graduando em licenciatura 
Geografia pela FAEL, 2016 a 2020. 
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Justificativa / Fundamentação Teórica: 

 

O processo educativo nas escolas com classes multisséries da Amazônia, é investigado através dos 

estudos sobre as Classes Multisséries: realidade no contexto educacional das escolas do campo na Amazônia, 

em especial nas escolas públicas de áreas rurais do oeste do Pará.  É de conhecimento que esta situação que 

o ensino apresenta, evidencia fatores que problematizam o ensino e aprendizagem na educação do campo, as 

ações educativas descritas no Projeto Político Pedagógico, exigiu uma busca em conhecer os estudos 

inerentes ao fazer pedagógico dessas escolas do campo, a autora Caldart (2004, p.12), enfatiza:  

A Educação do Campo não cabe em uma escola, mas, a luta pela escola tem sido um de 
seus traços principais: porque a negação do direito à escola é um exemplo emblemático do 
tipo de projeto de educação que se tenta impor aos sujeitos do campo; porque o tipo de 
escola que está ou nem está mais no campo tem sido um dos componentes do processo de 
dominação e de degradação das condições de vida dos camponeses.  

 
 

Entende-se que é necessário envolver todos os atores no processo educacional das escolas do 

campo, envolvê-los no desenvolvimento das práticas pedagógicas do dia a dia dessas escolas, esses 

estabelecimentos devem ser lugares de direitos sovais e educativos, para que realmente haja a concretização 

para a educação no campo. 

Contudo, surge a necessidade de buscar uma doutrinação no campo no sentido da organização do 

processo educativo dessas escolas no sentido de transformação da realidade, enfatizando uma educação 

emancipatória desses alunos, no sentido que os mesmos sejam capazes de serem críticos, reflexivos na 

intervenção e/ou construção de uma sociedade igualitária.  

O pesquisador irá debruçar-se sobre a temática das classes multisséries, verificando as situações 

pertinentes recorrentes nas escolas, e as dificuldades encontradas por todos profissionais da educação que 

trabalham nesses contextos, o problemas além de atingir o professor em seu trabalho pedagógico vai mais 

além abrangendo todos os profissionais da escola, o professor é quem está diretamente interagindo com as 

problemáticas dos alunos dessas turmas dessas classes, nesse sentido está participando ativamente dos 

problemas do cotidiano de sala de aula. Segundo Behrens (2007, p. 442), enfatiza em relação a formação do 

educador, como também os programas que fazem parte dos currículos da formação:  

O preparo para ser professor, por muitos séculos, permaneceu focalizado exclusivamente no 
domínio do conteúdo. Este paradigma precisa ser rompido com urgência, pois legitima a 
reprodução, a memorização, a fragmentação do conhecimento, a visão homogênea, 
estereotipada, entre outras características.  

 

O professor terá que desenvolver uma atitude crítica plausível nos contextos educacionais das escolas 

públicas das áreas rurais. A formação docente continuada do professor é necessária e urgente dentro do 
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contexto educacional do país. Pois, a formação é essencial para a educação.  Portanto, a concepção de ensino 

para as classes multisséries, Araújo (2009, p. 5). Enfatiza:   

[...] necessidade de se a aprofundar conhecimentos acerca do trabalho docente elaborado 
na multissérie a fim de se buscar compreender as concepções didático-pedagógicas que 
alicerçam de fato a organização da prática escolar no meio rural brasileiro. [...] por certo o 
que não podemos mais é nos deixar levar pelas políticas e discursos silenciadores da 
realidade escolar multisseriada.  

 

Entende-se, que nas escolas brasileiras situadas no campo e que desenvolve suas atividades em 

classes com alunos de várias séries, num mesmo espaço tem que ter um olhar especial, crítico e reflexivo por 

todos, pois os alunos que merecem nosso respeito e estimulo, e com orientação do professor bem preparado 

em sala, alguns deles avançam nas séries posteriores ao ensino fundamental, conseguindo concluir o ensino 

médio e superior, contudo, temos que colaborar para melhorar o processo educacional do Brasil e sempre 

pensando em transformar o espaço social na qual estamos inseridos.  

Com base nos conhecimentos sobre a educação no campo, surge uma pergunta: qual a escola que 

queremos? Queremos uma escola que não exclua os estudantes, pois a mesma tem o papel de transformar a 

vida dos educandos, uma vez que vivemos numa sociedade hipócrita, capitalista, nesse sentido a escola, terá 

que apresentar um viés contrário, acreditar sempre na probabilidade consciente para a modificação social 

vigente, tem-se que repensar a escola que temos e reconstruí-la, organizá-la e em consequência transformar a 

sociedade. Freire (2000, p. 67), um dos renomados teóricos da educação conclui sobre a sociedade que: 

Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. 
Se a nossa opção é progressista, se estamos a favor da vida e não da morte, da equidade e 
não da injustiça, do direito e não do arbítrio, da convivência com o diferente e não de sua 
negação, não temos outro caminho senão viver plenamente a nossa opção. Encarna-la, 
diminuindo assim, a distância entre o que fizemos e o que fazemos. 

 

Verifica-se que as classes multisséries é uma realidade atual das escolas públicas presentes no 

interior das cidades, principalmente da região norte, um outro fator que deve ser mencionado e que acarreta 

para a existência dessas turmas multisséries é a distância de uma comunidade a outra. A redução do número 

de alunos nas salas de sula, a falta de professores com formação adequados nessas escolas, 

acompanhamento técnico pedagógico, no sentido de orientar o educador na resolução dos problemas que se 

apresentam no cotidiano da escola, estrutura curricular com conteúdo que estejam de acordo com a realidade 

do educando, para assim tornar o ensino mais significativo, e fazendo com que os alunos despertem o 

interesse pelas atividades desenvolvidas nos centros educacionais.  

Contudo, ocasionando dificuldades ao trabalho do educador, que na grande maioria, os mesmos não 

têm experiências necessárias para um efetivo trabalho em sala de aula. Na verdade, o processo se dará de 

maneira a adaptação as necessidades em lócus. Porém, os professores das classes multisséries têm que 

desenvolver suas práxis pedagógica de maneira diferenciada, uma vez que os alunos têm uma aprendizagem 
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mais lenta do que os alunos das áreas urbanas. Os professores terão sempre que estar atentos as 

especificidades de cada turma, tendo a família como seu parceiro principal, no ato de educar.  

O governo federal tem implantado projetos importantes que ajuda os educadores, como: Escola Ativa, 

Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, entre outros projetos e programas.  No sistema educacional 

brasileiro, ainda necessita de mais programas para atender as problemáticas que ocorre no processo 

pedagógico do Brasil para respaldar o trabalho dos professores das classes multisséries, uma vez que todas 

as pessoas têm direito a uma educação de qualidade diante das leis vigentes.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (1996), no artigo 28, preconiza que: 

Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de ensino promoverão as 
adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida rural e de cada região, 
especialmente:   
I – Conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses 
dos alunos da zona rural; 
II- Organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar às fases do ciclo 
agrícola e as condições climáticas; 
III- Adequação a natureza do trabalho rural. 

 
A Constituição Federal de 1988 determina a obrigatoriedade com o aluno em geral. Porém, sabe-se 

que na realidade das escolas situadas nas áreas rurais têm pouca ou quase nenhuma assistência dos poderes 

públicos constituídos nas leis que regem o país. No Artigo 208, inciso VII, da Constituição Federal enfatiza que: 

O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: (EC nº14/ 96 e 
EC nº 53/ 2006 e EC nº 59/ 2009). VII- atendimento ao educando em toda a base da 
educação, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, 
alimentação, e assistência à saúde. 
 

É uma verdade absoluta a diferença que há entre as escolas situadas nas áreas urbanas e rurais. As 

escolas da zona rural desenvolvem o processo educativo mais lento, até porque tem a presença das classes 

multisséries, que em sua grande maioria tem professores com pouca experiência, dificultando assim o 

processo de ensino e aprendizagem, falta de formação adequada, e tem uma situação pertinente presente nos 

contextos educacionais, a indicação política, que na maioria das vezes os profissionais da educação têm 

cargos de confiança e nenhuma formação acadêmica adequada para o efetivo trabalho em sala de aula. As 

escolas situadas na zona rural, não têm apoio das secretarias de educação, e falta apoio dos governantes 

municipais e estaduais, sendo que os mesmos sempre dão justificativas sem fundamentação, pois os direitos 

dos alunos das classes multisséries são os mesmos da escola de turmas seriadas, Hage (2006, p. 04). Enfatiza 

que: 

No meio rural os sujeitos se ressentem do apoio que as secretarias Estaduais e Municipais 
de Educação deveriam dispensar às escolas, sentindo-se discriminados em relação às 
escolas a cidade, que assumem prioridade em relação ao acompanhamento pedagógico e 
formação dos docentes. Os gestores públicos justificam a ausência do acompanhamento 
pela falta de estrutura e pessoal suficiente para realizar essa ação.  
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O educador terá que está atento para que os conteúdos propostos nas estruturas curriculares estejam 

sempre voltados a realidade dos alunos, fazendo sempre com que o ensino e aprendizagem sejam 

significativos e transformadores na vida do educando, mesmo o estabelecimento de ensino sendo no interior, 

em locais distantes, em vicinais intrafegáveis, onde as classes multisséries estão presentes no cotidiano 

pedagógico das escolas. Contudo, ser professor nessas escolas, não é uma tarefa fácil, é um trabalho difícil, 

árduo e requer sempre uma atenção e uma ótica especial das autoridades competentes. Daviani (2010) faz 

uma reflexão pertinente e interessante abaixo sobre o ensino e aprendizagem, nas escolas públicas onde 

existem as classes multisséries, o autor faz ponderações acerca das dificuldades que os educadores 

encontram no dia a dia, em seus trabalhos, e as dificuldades dos educandos em adquirirem conhecimentos no 

desenvolvimento das aulas. Pois é preciso que o ensino seja significativo nas escolas, e que educadores e 

educandos sintam-se encorajados a vencerem as problemáticas que vir acontecer: 

[...] A aprendizagem não é alcançada de forma instantânea nem por domínio de informações 
técnicas, pelo contrário, requer um processo de aproximações sucessivas e cada vez mais 
amplas e integradas, de modo que o educando, a partir da reflexão sobre suas experiências 
e percepções iniciais, observe, reelabore e sistematize seu conhecimento acerca do objeto 
em estudo (DAVIANI, 2010, p. 288) 

 
 

No entanto, as classes multisséries é uma modalidade atual nas escolas das áreas rurais do Brasil. 

A análise sobre Classes Multisséries ainda presente no contexto das escolas do campo na Amazônia, 

desvenda as nuances do cotidiano do trabalho pedagógico desenvolvido nessas escolas, observando o 

trabalho do professor. 

 

Metodologia / Estratégias Investigativas: 

 

Sabe-se que o conhecimento cientifico, são informações corroboradas, as teorias são derivadas de 

forma rigorosa da obtenção de subsídios das experiências alcançada por observação e experiência, a ciência é 

baseada no que podemos observar, escutar e tocar.  

A pesquisa tem os seguintes procedimentos metodológicos: levantamento bibliográfico, que segundo 

Lakatos (2003, p. 158): 

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. 
A soma do material coletado, aproveitável e adequado variará de acordo com a habilidade 
do investigador, de sua experiência e capacidade em descobrir indícios ou subsídios 
importantes para seu trabalho. 
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Nas atividades tem pesquisa de campo, que Lakatos (2003, p. 186) esclarece do seguinte modo: 

¨utilizada com o objetivo de conseguir informações e/ou conhecimentos acerca de um problema, para o qual se 

procura uma resposta, ou de uma hipótese, que se queira comprovar, ou, ainda, descobrir novos fenômenos 

ou as relações entre eles¨. 

A pesquisa é desenvolvida em duas escolas públicas municipais, situadas na área rural do município 

de Rurópolis, região oeste do Pará, tendo como sujeitos de pesquisa três professores que trabalham nessa 

modalidade de ensino. A pesquisa, é de natureza exploratória, de acordo com Severino (2007, p. 123) “busca 

apenas levantar informações sobre um determinado objeto, delimitando assim um campo de trabalho, 

mapeando as condições de manifestação desse objeto¨. 

A análise, tem como instrumentos de coleta de dados, entrevista semiestruturada, Lakatos (2003, p. 

195), define que: 

A entrevista é um encontro entre duas pessoas, a fim de que uma delas obtenha 
informações a respeito de determinado assunto, mediante uma conversação de natureza 
profissional. É um procedimento utilizado na investigação social, para a coleta de dados ou 
para ajudar no diagnóstico ou no tratamento de um problema social. 

 
Também é utilizado o questionário com perguntas abertas, de modo que o participante da pesquisa 

possa fazer suas observações em relação à temática trabalhada no projeto de pesquisa, para Lakatos (2003, 

p. 201): 

É um instrumento de coleta de dados, constituído por uma série ordenada de perguntas, que 
devem ser respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador. Em geral, o 
pesquisador envia o questionário ao informante, pelo correio ou por um portador; depois de 
preenchido, o pesquisado devolve-o do mesmo modo. Junto com o questionário deve-se 
enviar uma nota ou carta explicando a natureza da pesquisa, sua importância e a 
necessidade de obter respostas, tentando despertar o interesse do recebedor, no sentido de 
que ele preencha e devolva o questionário dentro de um prazo razoável. 

 

A partir de um estudo de caso, que consiste em determinar e delinear com bases nos estudos 

referentes a pesquisa analisada, verifica-se o que preconiza Sá e Queiroz (2009, p. 12), acerca dos 

conhecimentos referentes aos estudos de casos:  

O Estudo de Caso é um método que oferece aos estudantes a oportunidade de direcionar 
sua própria aprendizagem e investigar aspectos científicos e socio científicos, presentes em 
situações reais ou simuladas, de complexidade variável. Esse método consiste na utilização 
de narrativas sobre dilemas vivenciados por pessoas que necessitam tomar decisões 
importantes a respeito de determinadas questões. Tais narrativas são chamadas casos. 

 

Esta pesquisa é de caráter qualitativo, conforme Minayo (2009, p. 21) a mesma enfatiza que a 

pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. ¨Ela se ocupa, nas Ciências Sociais, com um 

nível de realidade que não pode ou não deverá ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com um universo dos 

significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes¨. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do que foi desvendado na pesquisa, pode-se observar que são grandes os desafios 

enfrentados por professores que trabalham nas escolas do campo na Amazônia, com essa modalidade de 

ensino. Desafios esses que levam a reflexão de como fazer para trabalhar em uma turma heterogênea de 

modo a contemplar todos, levando em conta suas particularidades.  

 Assim torna-se difícil o planejamento das aulas, visto que, em algumas situações, são envolvidas as 

quatro séries iniciais, causando dificuldade tanto para os professores quanto para os alunos. Tal problema é 

agravado também pela falta de materiais didáticos que poderiam auxiliar o educador no processo de execução 

das aulas, o que pode trazer reflexos negativos para o processo de ensino e aprendizagem. 

Vale ressaltar também que a formação do docente é um fator de grande relevância dentro desse 

contexto. Dados da pesquisa demonstram que nem sempre os docentes têm a formação adequada para 

desenvolver práticas favoráveis à realidade de turmas multisséries e acabam por enfrentar desafios que não 

conseguem solucionar. Daí a necessidade de se promover recursos que possibilitem um melhor desempenho 

do educador nesse processo, como por exemplo, as formações continuadas. 

Por fim, vale enfatizar que o sucesso das turmas multisséries volta-se principalmente para os órgãos 

competentes, no sentido de viabilizarem os mecanismos diversos como, pedagógicos humanos e a própria 

estrutura física do ambiente escolar. Enfim, desenvolver projetos que visem a melhoria e a qualidade nas 

classes multisseriadas das escolas do campo na Amazônia.   
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Capítulo 24 

COMO TRABALHAR A LÍNGUA INGLESA COM ALUNOS COM TDAH1 

Simone Aparecida Grillo Pereira de Lima2 

 

RESUMO 

A preocupação básica deste estudo é refletir sobre o papel do professor diante da problemática em lidar com 
alunos com déficit de atenção, sobretudo o docente que ensina línguas, problemática esta que se faz presente 
cada dia mais em sala de aula. Este artigo tem como objetivo analisar a importância da tratativa deste aluno 
portador de TDAH. Foram analisadas algumas obras considerando as contribuições de autores como 
TEIXEIRA (2013), PADILHA (2007), entre outros, procurando enfatizar a importância do diagnóstico, bem 
como a necessidade do professor e psicopedagogo cuidar de equiparar essas diferenças no processo de 
ensino-aprendizagem desenvolvendo algumas alternativas de estudo com esses alunos. Concluiu-se a 
importância de ter uma equipe profissional atuando conjuntamente e principalmente o papel do professor 
perante esse aluno, principal desenvolvedor das técnicas de modo a garantir que a aprendizagem ocorra com 
qualidade. 

Palavras-chave: Aluno. Professor. Déficit de atenção. 

 

Introdução 

 

O presente trabalho tem como tema o desafio do professor frente às dificuldades de ensinar línguas 

para alunos com déficit de atenção. Cada vez mais chegam às salas de aula alunos com algum tipo de 

síndrome como autismo, hiperatividade geralmente acompanhados de TDAH. A necessidade de ter uma 

tratativa diferenciada para contemplar esses alunos é objeto de pesquisa deste trabalho, sobretudo na língua 

estrangeira: inglês. 

Nesta perspectiva, construiu-se questões que nortearam este trabalho:  

 Como estabelecer que o aluno é portador de alguma síndrome? 

 Qual deve ser a colaboração do professor de inglês frente as dificuldades encontradas para 

garantir a aprendizagem de um aluno portador de déficit de atenção? 

 

Quando se fala em déficit de atenção é preciso haver uma investigação em torno deste diagnóstico. A 

partir do comportamento do aluno na sala de aula, como do comportamento dos outros alunos em relação a 

                                                           
1 Artigo Científico Apresentado à Universidade Candido Mendes - UCAM, como requisito parcial para a obtenção do título de 

Especialista em psicopedagogia 2016. 
2 Simone Aparecida Grillo Pereira de Lima é graduada em Letras e Pedagogia trabalha como docente há 17 anos na rede privada no 
Estado de São Paulo e é professora universitária do Centro Paula Souza 
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este aluno, relato dos pais.  Quando encontramos alguns elementos, devemos pedir uma investigação maior 

em prol de garantir a aprendizagem e o desenvolvimento deste aluno. 

Para o professor que ensina línguas, este desafio é ainda maior, pois existe a barreira da 

comunicação. Com base nos pressupostos teóricos estudados e com base na experiência acadêmica que 

possuída, desenvolvemos algumas técnicas que podem ser aproveitadas para profissionais de todas as áreas. 

Conforme Dr. Gustavo Teixeira, 
A avaliação comportamental em crianças e adolescentes depende de uma cuidados e 
criteriosa investigação clínica realizada por um médico especialista em comportamento 
infantil. Normalmente são médicos com formação em psiquiatria ou neurologia que realizam 
este trabalho. Essa investigação deve envolver um detalhado estudo clínico, uma avaliação 
comportamental completa, que divido em cinco etapas: avaliação com pais ou responsáveis, 
avaliação da escola, avaliações complementares, aplicação complementar de escalas 
padronizadas e avaliação da criança ou do adolescente. (TEIXEIRA. 2013,  p. 21) 

 

Neste contexto, o objetivo primordial deste estudo é, pois, lidar com esta problemática do aluno com 

TDAH. 

Para alcançar os objetivos propostos, utilizou-se os pressupostos teóricos das obras estudadas, além 

da própria experiência docente em sala de aula e fora dela. Trabalhando ora como auxiliar no processo de 

aprendizagem, ora como professor. 

O texto final foi fundamentado na própria experiência enquanto docente de língua inglesa por mais de 

quinze anos, aliado a obras de Ana Maria Padilha (2007), Dr. Gustavo Teixeira (2015). 

 

Desenvolvimento 

 

Nos dias atuais ouvimos falar de muitas síndromes que acometem estudantes, algumas até pouco 

conhecidas. Geralmente ela aparece na infância e na adolescência. Elas vão desde bullying, depressão, 

transtorno bipolar, tiques, deficiências intelectuais até autismo, esquizofrenia. Uma das mais frequentes é o 

transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Essa última foi objeto deste estudo, já que ela é tão frequente 

e difícil de lidar nos momentos em sala de aula. Muitos docentes não sabem ao certo como tratar crianças 

portadoras TDAH, pois não foram preparados para isso, tem uma formação desatualizada, ou estão 

habituados a agir de forma sistemática quanto à sua didática. 

Segundo o site www.tdah.org.br o transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) é um 

transtorno neurobiológico, de causas genéticas, que aparecem na infância e frequentemente acompanha o 

indivíduo por toda a sua vida. Ele se caracteriza por sintomas de desatenção, inquietude e impulsividade. Ele é 

chamado às vezes de DDA (Distúrbio do Déficit de Atenção). 
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Ele é reconhecido por vários países e pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Em alguns países, 

como nos Estados Unidos, portadores de TDAH são protegidos pela lei quanto a receberem tratamento 

diferenciado na escola. É o transtorno mais comum entre crianças e adolescentes encaminhados para serviços 

especializados. Ele ocorre em 3 a 5% das crianças, em várias regiões diferentes do mundo em que já foi 

pesquisado. Em mais da metade dos casos o transtorno acompanha o indivíduo na vida adulta, embora os 

sintomas sejam mais brandos. 

Ainda de acordo com o site, quanto as causas da síndrome, estudos científicos mostram que 

portadores de TDAH têm alterações na região frontal do cérebro. A região frontal é responsável pela inibição 

do comportamento, como por exemplo, a capacidade de prestar atenção, memória, autocontrole, organização 

e planejamento. 

Como estudado no livro do Dr. Teixeira,  

O TDAH é um dos transtornos comportamentais com maior incidência na infância e na 
adolescência. Trata-se de uma síndrome clínica caracterizada basicamente pela tríade 
sintomatológica: déficit de atenção, hiperatividade e impulsividade, mas não há a 
necessidade que os três sintomas estejam presentes simultaneamente. Comportamentos 
característicos de crianças e adolescentes com TDAH incluem dificuldade em focar em um 
único objeto e agir como estando no mundo da lua, além disso apresentam grande 
dificuldade em se organizar, frequentemente perdem seu material escolar, chaves, dinheiro 
ou brinquedos. (TEIXEIRA, 2015 pag. 63 e 64) 

 

Observando este contexto, percebemos a necessidade de uma tratativa diferenciada com esses 

estudantes. A partir do laudo de um psicopedagogo, neurologista, fonoaudiólogo e psicólogo é necessário 

tomar algumas providências para tornar esse aluno motivado, credor de si mesmo, trazendo a ele 

autoconfiança novamente. 

É importante ressaltar que crianças com déficit de atenção sem tratamento, apresentam uma série de 

prejuízos no decorrer do tempo, chegando até a reprovação levando-o até uma depressão profunda. 

Possivelmente poderão se tornar adultos inseguros, dependentes químicos, com difícil convívio social. 

Na escola, esse aluno demonstra atitudes fora do padrão como não prestar atenção na aula, 

entretendo-se com outros assuntos, objetos pessoais, e evita atividades que exijam um esforço mental muito 

grande, além de ter resistência a manter-se sentado dentre outras coisas. Tem dificuldade de se envolver com 

os demais, e, por falar muito fornece respostas precipitadas e consequentemente acaba sendo 

incompreendido pelo professor e colegas. 

Há muitos relatos de mães desesperadas, que se veem sem saída para este problema. 

Houve um estudo de uma estudante a qual acompanhamos, L. C. de 10 anos que se encontra neste 

quadro. Durante vários anos a família sofreu com discriminação da escola, a qual chamou os pais várias vezes 

com queixa de mal rendimento e incômodo constante de disciplina, chegando a culpá-los por falta de 

rédeas/educação. Os pais então trocaram a menina de escola, achando que que esse talvez seria o caminho 
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para sua possível melhora. Além disso a família nos procurou a fim de acompanhar a aluna para obter um 

melhor rendimento. Observamos então alguns aspectos característicos de TDAH como dificuldade de 

concentração, dispersão com objetos da sala, pedidos constantes de escrever na lousa e ir ao banheiro e falta 

de memorização, além de baixa autoestima. Como a disciplina de auxílio era o inglês, havia ainda maior 

dificuldade do desenvolvimento com essa estudante até que fomos compreendendo como funciona seu 

processo de aprendizado.  

Para trabalhar vocabulário associamos as palavras às imagens. Mostramos a imagem várias vezes 

reforçando assim o vocabulário. Para trabalhar gramática, usamos o estudo de alguns verbos fundamentais 

para que seja possível realizar os exercícios. Usamos sistema de memorização breve, somente de palavras, 

pois ela demonstra dificuldade em textos ou frases longas, assim optamos por estudar palavras para dentro de 

um contexto ela identificasse o sentido. Para compreensão de textos estudamos previamente o assunto. Por 

exemplo, estudamos pessoas que fizeram história construindo e patenteando ideias. Então trabalhamos com 

uma linha do tempo colocando as principais ações desta pessoa em questão, fazendo também algumas 

mímicas para ela lembrar do contexto e o estudo do vocabulário específico garantindo uma eficácia na hora de 

responder questões de interpretação. 

Além do trabalho específico, que foi construído paulatinamente e conforme a necessidade, 

desenvolvemos técnicas de respiração para controlar a ansiedade, conversas produtivas sobre a capacidade 

da aluna mostrando seu potencial e principalmente, desenvolvemos um laço efetivo para trazer confiança a 

aluna.  

À parte, solicitamos aos pais uma consulta com especialistas, para que se confirmado o diagnóstico, 

este fosse levado até a escola a fim de que a estudante tivesse uma tratativa diferenciada. Essa é uma parte 

difícil, pois muitos pais se negam a acreditar que seus filhos possam vir a sofrer algum distúrbio, pois brincam, 

dão respostas rápidas para questionamentos simples, camuflando o real diagnóstico. É preciso insistir, 

principalmente o professor que perceber algumas diferenças em sala de aula. 

No livro: práticas pedagógicas na educação especial, (Padilha, 2007), a autora cita a história de Bianca 

cujos pais percebiam mudanças desde quando ela era bebê, mas só a levaram fazer um diagnóstico depois 

que ela sofreu uma convulsão. A autora cita vários casos de crianças deficientes e de como olhar para elas. 

É muito importante se preparar para ser pais. Estar atento a todas as fases do filho desde o 

nascimento, pois quanto mais cedo for dado o diagnóstico, mais chances tem esta criança de se desenvolver 

adequadamente. 

Considerando as crianças com TDAH é importante levar o estudo em consideração a fim do professor 

obter sucesso na aprendizagem destes estudantes, além de resgatar a motivação deles e autoestima. Existem 

algumas mudanças em sala de aula, que podem ser consideradas para alunos com déficit de atenção. 
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Dr. Teixeira dá algumas dicas aos professores (2013, pág. 73/74): 

- Crie uma agenda escola-casa. 
- Faça o aluno sentar-se na frente na sala de aula, longe de janelas e próximo ao 
professor. 
- Agende disciplinas mais difíceis no início das aulas. 
- Estipule pequenas pausas regulares a cada quarenta minutos de aula.  
- Ordens devem ser dadas de maneira objetiva e breve para facilitar o entendimento 
e estudo.  
- Ensine técnicas de organização e estudo.  
- Permita tempo extra para que esse aluno possa responder com atenção às 
perguntas.  
- Estimule e reforce positivamente atitudes assertivas através de elogios.  
- Questione o aluno sobre dúvidas em sala de aula.  
- Convide o aluno a apagar o quadro-negro, para reduzir a inquietação.  

 

Todas estas técnicas relatadas, podem ser aproveitadas não somente para os professores de inglês, 

mas para os professores de todas as áreas, bem como as técnicas específicas. É claro que cada criança tem 

sua individualidade, mas as que têm TDAH seguem um padrão de desatenção. Devemos, pois, fazê-las se 

interessar pela aula, diminuindo os momentos de falta de atenção. 

Uma forma de envolve-las é criando um vínculo afetivo. É comprovado que crianças aprendem mais 

quando gostam de seus professores. 

A autora Cecília Faro em seu artigo intitulado: O vínculo afetivo na Relação Ensino Aprendizagem cita 

que: 

O vínculo afetivo quando presente, torna diferente a relação do sujeito com o aprender, 
propicia-lhe a oportunidade de ser visto com competências e olhado com possibilidades e 
respeito. (FARO 2001). 

 

Quando o aluno é valorizado ele se sente importante, e, se sentindo importante, ele pode romper 

barreiras mostrando suas perspectivas e sua melhora para o professor. 

Procure elogiá-lo pelas suas conquistas, a mínima que for, mostre seu interesse pelos seus problemas, 

pelos seus anseios e suas aflições. Compartilhe algumas experiências pessoais. Isso faz o aluno compreender 

que todos passam por dificuldades, inclusive os docentes. 

A autora conclui em seu artigo a seguinte frase:  

As relações permeadas pelo vínculo afetivo contribuem para reparar possíveis fraturas no 
processo de aquisição do conhecimento de cada um, dá espaço para que haja um 
aprendizado que transforma interiormente propiciando a ele o saber fazer e se atuante com 
possibilidades de posicionar-se frente a uma sociedade exigente e em constante movimento. 
O afeto faz a diferença na construção do sujeito e deixa marcas em suas conquistas. (FARO, 
2001). 
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Para se conseguir um resultado eficaz com alunos com TDAH é necessária uma mudança de postura 

em sala de aula, um apoio dos pais e profissionais como psicopedagogo, neurologista, fonoaudiólogo, 

psicólogo.  

Juntando todas as forças esse aluno pode passar pela etapa escolar sem tantos traumas, com maior 

autoconfiança e credibilidade. 

Investindo juntos, isso pode contribuir muito para o sucesso deste ser que estará inserido 

equilibradamente na sociedade. Precisamos cada vez mais de seres pensantes, críticos e capazes de 

enfrentar as adversidades da vida. 

 

Conclusão 

 

Diante do exposto, concluiu-se é urgente mudar o olhar do professor para os alunos portadores de 

síndrome. É retrógrado pensar em uma didática não diferenciada para alunos que são tão individuais em sem 

modo de pensar e agir. 

Com relação ao TDAH é necessário desenvolver algumas técnicas em prol da aprendizagem do aluno, 

e para que a motivação e autoestima sejam recuperadas. O professor de línguas e de outras disciplinas deve 

se preparar para enfrentar essas mudanças se não quer pensar no seu suicídio profissional, considerando as 

diferenças, ampliando seus paradigmas. 

Com algumas mudanças é possível recuperar esse aluno, dar a ele uma perspectiva, uma inspiração 

para seguir. Um olhar diferenciado, técnicas específicas e um vínculo de afetividade podem fazer a diferença 

no resultado final, que é a aprendizagem. 
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Capítulo 25 

DESENVOLVIMENTO MORAL E A PRÁXIS DOS EDUCADORES 

Anayanze Rocha Crispim Dutra3 
Neyfsom Carlos Fernandes Matias4 

 

RESUMO 
A promoção do desenvolvimento moral se constitui como uma das funções da escola, tendo em vista a 
formação integral dos estudantes. Este trabalho tem o objetivo de compreender as atuações e as concepções 
dos educadores sobre o tema por meio de uma revisão narrativa da literatura. Foram abordados os desafios, 
as estratégias utilizadas pelos educadores na tentativa de se promover a autonomia de seus alunos e a 
formação dos educadores sobre o tema. A educação moral enfrenta inúmeros desafios dentro das instituições 
de ensino, apesar disso; há diferentes possibilidades para lidar com essas dificuldades. Para que as 
estratégias sejam potencializadas, são necessários processos de formação continuada sobre o tema para os 
educadores. 
Palavras-chave: Desenvolvimento moral; Educação moral; Piaget; Kolhberg. 
 
ABSTRACT 
The promotion of moral development is one of the functions of the school. This work aims to understand the 
actions and conceptions of educators on the subject through a narrative review of the literature. The challenges, 
the strategies found by educators in an attempt to promote the autonomy of their students and the training of 
educators on the subject were addressed. Moral education faces numerous challenges within educational 
institutions, despite this, there are different possibilities to deal with these difficulties. For strategies to be 
leveraged, continuing education processes on the topic are necessary for educators. 
Keywords: Moral development; Moral education; Piaget; Kolhberg. 
 

Introdução 

Ao ingressar na escola, a criança começa a sair do universo privado e familiar e entra em contato com 

o universo social e público, conhecendo opiniões, concepções e visões de mundo bastante diversas. O 

contexto escolar é essencial na promoção das interações sociais, do desenvolvimento cognitivo e 

socioemocional. As pessoas passam um tempo considerável de suas vidas nesse espaço. Desta forma, as 

instituições de ensino têm papel importante na organização social tanto no que se refere à manutenção do 

conhecimento quanto na forma como as sociedades se relacionam (BRASIL, 1997). 

Estudos acerca dos processos que ocorrem dentro das escolas colaboram para a compreensão de 

como as sociedades funcionam. Além de promover o desenvolvimento integral e disseminar o conhecimento, a 

escola trabalha com as questões morais, seja na sala de aula, no cumprimento das regras estabelecidas pelas 

instituições, seja nas relações entre educadores e estudantes. Nesse sentido, este artigo tem o objetivo de 

apresentar considerações acerca da atuação dos profissionais da educação na promoção do desenvolvimento 
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moral no ambiente escolar. Especificamente, o estudo debate questões que dizem sobre três aspectos: os 

desafios sobre as formas de se trabalhar com o tema, as estratégias que podem ser usadas na promoção do 

desenvolvimento moral e a formação dos educadores sobre essa questão. 

A escolha desses aspectos parte do pressuposto de que a educação moral é um desafio a ser 

enfrentado (CAETANO; DELL'AGLI, 2017; PEREIRA; MARQUES; JUSEVICIUS, 2013). Apesar disso, há 

diferentes formas de os profissionais abordarem o desenvolvimento moral (OLIVEIRA; MENIN, 2015; COUTO; 

ALENCAR, 2015). No entanto, a formação dos profissionais da educação não contempla a questão da 

moralidade de maneira a colaborar no desenvolvimento das práticas que promovem, por exemplo, a autonomia 

dos estudantes (LEPRE, 2014; MONTE; SAMPAIO, 2012). Com isso, as estratégias de promoção da 

moralidade são subutilizadas dentro das escolas e têm pouca interferência nesse processo. O debate ora 

apresentado abordará esses aspectos por meio de uma revisão narrativa (ROTHER, 2007). A opção por esse 

tipo de trabalho se deu a partir da amplitude do tema desenvolvimento moral e pela possibilidade de agrupar 

informações que possam colaborar com a formação de profissionais da educação. Os trabalhos que 

fundamentam os aspectos apresentados são relatos de pesquisas sobre o desenvolvimento moral, 

fundamentados nas teorias de Jean Piaget e Lawrence Kohlberg, que tiveram como participantes profissionais 

de escolas, públicas e privadas, (professores, coordenadores, diretores, entre outros) considerando todos os 

níveis de ensino. 

 

Desafios na educação moral 

 

Enfrentar o cotidiano de uma sala de aula está longe de ser uma tarefa fácil. Além das aulas em si, o 

professor se ocupa do planejamento das questões didáticas e da sua atuação como mediador, não só da 

relação dos estudantes com os conteúdos, mas também das interações sociais que acontecem dentro da 

escola e, em certa medida, fora dela. É nessas relações que aparecem os dilemas morais. Porém, o educador 

encontra vários desafios diante dessas interações e na busca de ações que promovam o desenvolvimento 

moral. Mediar as relações e com isso refletir junto com os discentes sobre a adoção de posturas autônomas 

não é uma tarefa simples. Não por acaso, o uso de práticas que reforçam a heteronomia é um dos maiores 

desafios enfrentados pelos educadores (KAWASHIMA; MARTINS, 2015; FRICK; MENIN; TOGNETTA, 2013; 

CAETANO; DELL'AGLI, 2017; PEREIRA; MARQUES; JUSEVICIUS, 2013). 

Tais práticas são caracterizadas por dois aspectos, que são as concepções e as ações que não 

favorecem o desenvolvimento da autonomia (PIAGET, 1994). Quanto ao primeiro, destacam-se a valorização 

da obediência e da submissão. Isso acontece quando as escolas consideram que o bom aluno seria aquele 

submisso às regras e à autoridade (KAWASHIMA; MARTINS, 2015; MENIN; ZECHI, 2014). Desta forma, 

destaca-se a mensagem de que existe uma hierarquia a ser respeitada nas relações dentro da instituição de 
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ensino e de que as regras devem ser seguidas pelos estudantes. Se o foco voltar-se para o diálogo e a busca 

de soluções das questões a partir dos alunos, será demonstrada a possibilidade de os estudantes 

compreenderem que as regras devem ser seguidas por todos, inclusive professores, colaborando com a 

autonomia dos discentes. 

Dentro do aspecto ações, destacam-se quatro pontos. Os dois primeiros são a coercitividade e a 

imposição de normas como práticas reforçadoras da heteronomia. Elas surgem a partir de atividades dos 

educadores relacionadas aos atos reguladores, intervenções autoritárias, impositivas e coercitivas (PEREIRA; 

MARQUES; JUSEVICIUS, 2013). Esses tipos de ações heterônomas se manifestam por meio de sanções 

expiatórias e arbitrárias – castigos, punições e ameaças – alheias às relações interpessoais e proferidas de 

forma pontual, para alcançar o controle da disciplina (CAETANO; DELL'AGLI, 2017; OLIVEIRA; KAWASHIMA; 

MARTINS, 2015; COUTO; ALENCAR; SALGADO, 2017).  

Ainda sobre a coerção e a imposição, observa-se que os educadores desejam trabalhar competências 

como a cooperação e a autonomia, mas em termos práticos não encontram estratégias para facilitar o 

desenvolvimento dessas aptidões nos alunos. Mesmo com esse intuito, os profissionais não deixam as práticas 

coercitivas de lado (COUTO; ALENCAR, 2017; CAETANO; DELL'AGLI, 2017). Muitos educadores não utilizam, 

e provavelmente não reconhecem as implicações das sanções por reciprocidade, que beneficiam o 

desenvolvimento da moralidade dos alunos (TOGNETTA et al., 2011). Outro fator relacionado a essa 

problemática seria a não cooperação dos professores com os alunos por receio de perderem o lugar de 

autoridade (KAWASHIMA; MARTINS, 2015). Ou seja, diante da possibilidade de não ser mais o único regente 

da ordem, é preferível não promover a autonomia, mas sim a submissão e a obediência incondicional. 

A lição de moral aparece como a terceira forma de reforçar a heteronomia nos alunos. Muitos 

educadores apenas repassam teoricamente o que é certo ou errado, direcionando suas ações por meio de 

métodos verbalmente transmissivos e/ou impositivos, e por vezes dando “lições de moral” aos estudantes 

(OLIVEIRA; MENIN, 2015; FRICK; MENIN; TOGNETTA, 2013). Tal forma de lidar com a educação moral 

colabora no desenvolvimento de uma moralidade heterônoma, pois mantém uma relação assimétrica em que o 

discente deveria acatar as orientações do adulto passivamente, sem necessariamente refletir sobre tais 

orientações.  

Como demonstrado pela quarta prática que reforça a heteronomia, é comum a ausência de 

intervenções dos educadores, direcionadas aos alunos com relação a assuntos que a moralidade perpassa. 

Essa maneira de agir, que pode ser traduzida em uma não mediação de conflitos, pode ser observada de duas 

formas. Na primeira, o educador simplesmente se omite diante de situações morais que necessitam de uma 

intervenção e apresentam-se como oportunas para a promoção da reflexão, por exemplo, nos conflitos entre 

os pares (TOGNETTA et al., 2011). Na segunda, os educadores tomam a resolução da situação para si sem 

que o estudante participe (PEREIRA; MARQUES; JUSEVICIUS, 2013). Muitas vezes o auxílio para as 
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dificuldades advindas das atividades escolares e das relações interpessoais é oferecido apenas pelo educador, 

o que não colabora para atitudes de cooperação entre os discentes (FRICK; MENIN; TOGNETTA, 2013). 

A centralização de decisões nas figuras de autoridade da escola, por exemplo, o coordenador 

pedagógico, priva os alunos da oportunidade de refletir sobre possíveis resoluções para o problema, da 

possibilidade de troca de pontos de vista e de cooperarem entre si (TOGNETTA et al., 2011). Novamente a 

resolução vem de imposições externas e não do próprio estudante, limitando sua atuação como um sujeito que 

deve obedecer às regras e não como protagonista na solução de impasses. Já a permissividade, como 

consequência da omissão, passa a mensagem para o discente de que situações injustas são toleradas pelo 

educador (PEREIRA; MARQUES; JUSEVICIUS, 2013). Apesar de positiva a manifestação espontânea do 

aluno, muitas vezes ela precisa ser mediada pelo educador, pois nem sempre há maturidade moral para 

superar algumas situações. O professor deve intervir de forma que auxilie os estudantes a chegarem a um 

consenso, sempre estimulando a cooperação entre eles (SANTOS; PRESTES; FREITAS, 2014). 

Essas concepções e práticas resultam em espaços não reflexivos. Com isso, a falta de reflexão é uma 

realidade no cotidiano dos educadores. Ao lidar com questões da formação moral no dia a dia, não refletem 

sobre a complexidade dos fatores envolvidos (MAGRO; TREVISOL, 2014); por exemplo, os aspectos 

psicológicos, como intenções e sentimentos, não perpassam o debate com os discentes (LICCIARDI et al., 

2011). Assim, os professores tentam solucionar diversas situações de forma impulsiva, desperdiçando 

oportunidades de discussão (FRICK; MENIN; TOGNETTA, 2013). Desta forma, perde-se a oportunidade de 

problematizar questões importantes porque as relações estão pautadas em regras sem propósito educativo. 

Isso pode ser observado, por exemplo, nas normas que determinam a proibição de chupar pirulito na sala de 

aula (SILVA et al., 2016). 

A reflexão é fundamental para o desenvolvimento moral. Por meio dela os alunos compreendem o 

sentido e a motivação da criação das regras. Ao refletir sobre elas, os estudantes podem se desenvolver 

moralmente e começar a segui-las por causa dos seus princípios e por respeitar os conteúdos das regras 

(DANI, 2010; SILVA et al., 2016; MAGRO; TREVISOL, 2014). Desta forma, há a necessidade de se pensar 

sobre as consequências dos próprios atos e, na medida em que ocorre essa reflexão, a imposição não será 

necessária.  

Não por acaso, a transferência de responsabilidade é outro desafio encontrado quando se trata de 

educar moralmente. Não é claro, para os profissionais da educação, de quem é a responsabilidade sobre a 

formação moral dos estudantes (MAGRO; TREVISOL, 2014; LICCIARDI et al., 2011). É difundida a 

concepção, entre eles, de que a instituição familiar é a responsável por essa educação, mas como ela não está 

desempenhando essa função, segundo a opinião deles, a escola acaba assumindo tal papel (ALENCAR et al., 

2014). Não raro, os educadores culpabilizam as famílias por situações que envolvem a moralidade de seus 

estudantes, e encaminham as queixas para os responsáveis deles (FRICK; MENIN; TOGNETTA, 2013). Como 
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consequência dessas concepções, acontecem encaminhamentos desnecessários, por exemplo, para os 

atendimentos psicológicos, psicopedagógicos e médicos, bem como a rotulação dos alunos problemas. Muitas 

vezes, a família é acionada e responsabilizada frente a questões que a própria escola possui capacidade de 

resolver (PEREIRA; MARQUES; JUSEVICIUS, 2013). 

Quando há o reconhecimento de que a escola é também responsável por tal função, os profissionais 

tentam agir de forma pragmática, por exemplo, a partir da realização de eventos como semanas temáticas (de 

valorização da convivência, da vida, da amizade, entre outros) (ALENCAR et al., 2014; MENIN; ZECHI, 2014). 

A inserção da educação moral como algo complementar ao cotidiano escolar, acontecendo de forma ocasional 

e extraclasse, é uma das principais maneiras de deixar o tema diluído no cotidiano escolar, mas sem 

intervenções efetivas (MENIN, 2014). Ou seja, como numa disputa em que ninguém quer ficar com o ônus da 

perda, cada instância outorga à outra o papel que seria tanto da escola como da família. 

Nesse jogo de transferência de responsabilidades, quando os professores, por vezes, se veem diante 

de questões morais negativas de seus estudantes, como conflitos entre eles, decidem encaminhá-los à direção 

da escola (FRICK; MENIN; TOGNETTA, 2013). Nesse sentido, tratam apenas dos conteúdos escolares em 

sala de aula. É também comum, entre os educadores, delegar a função de educar moralmente a alguma 

disciplina específica, como a disciplina de ensino religioso, e não assumir um compromisso que envolva toda a 

comunidade escolar (ALENCAR et al., 2014; MAGRO; TREVISOL, 2014). 

Alguns educadores entendem que a educação moral deve ser abordada por uma matéria para esse 

fim – não por acaso há certo saudosismo da disciplina de educação moral e cívica, que foi ministrada no 

período do governo militar (MENIN, 2014). Essas concepções estão em desacordo com as propostas dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais, que afirmam a transversalidade dos temas da ética e moralidade, sendo 

assuntos globais, que perpassam as diversas disciplinas, bem como todo o convívio entre os atores nas 

instituições de ensino. Portanto, a comunidade escolar também é responsável pela educação moral de seus 

alunos (BRASIL, 1997). 

 Com isso, o conteudismo se destaca como mais um desafio quando se trata da educação moral. 

Devido às fortes cobranças do sistema educacional quanto ao ensino de conteúdos programáticos extensos, a 

educação moral fica em último plano (FRICK; MENIN; TOGNETTA, 2013; KAWASHIMA; MARTINS, 2013). 

Essas cobranças provêm de diferentes instâncias, envolvendo desde os responsáveis e a direção escolar, até 

secretarias governamentais de educação. Os professores se queixam da falta de tempo para educar 

moralmente, tendo em vista o volume de conteúdos a serem ministrados (PEREIRA; MARQUES; 

JUSEVICIUS, 2013). Tal queixa demonstra que educação formal e educação moral são vistas como coisas 

separadas. A concepção de educação formal ainda é muito ligada à ideia simplista de aprendizagem de 

conteúdos pragmáticos. Isso acontece principalmente pelo fato de a formação muitas vezes ver a educação 
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escolar apenas como possibilidade de conseguir aprovações em vestibulares e concursos, ou como meio para 

entrar no mercado de trabalho (MENIN, 2014; OLIVEIRA; MENIN, 2015). 

Como é possível notar, os desafios passam pelas relações entre profissionais e estudantes dentro das 

escolas e colaboram para a manutenção do estágio heterônomo dos alunos. Isso não acontece apenas pelos 

motivos apresentados, mas também pela não utilização das estratégias que promovem a educação moral. 

Algumas maneiras de abordar o tema são apresentadas na próxima seção. 

 

Estratégias para uma educação moral 

 

Apesar das diversas dificuldades elencadas, há diferentes estratégias que podem ser usadas na 

formação moral. É importante que, nessas ações, sejam contemplados aspectos relacionados ao respeito 

mútuo, à reciprocidade e à necessidade de cooperação (DANI, 2010; LICCIARDI et al., 2011; COUTO; 

ALENCAR, 2015; COUTO; ALENCAR; MORAES; 2015; CAETANO; DELL'AGLI, 2017). As relações e o 

ambiente escolar devem ser construídos com base nessas questões. 

É fundamental promover interações de respeito entre educadores e educandos (KAWASHIMA; 

MARTINS, 2013; MENIN, 2014). O estabelecimento do respeito mútuo nem sempre se destaca dentro das 

escolas e o que se observa é a imposição de relações assimétricas em que o respeito unilateral prevalece. 

Esse tipo de relação, unilateral, tem papel importante no desenvolvimento moral das crianças e, em certa 

medida, é apontada como necessária (Piaget, 1994). Porém, é pertinente que o educador caminhe na direção 

da cooperação, evitando uma postura coercitiva (ALENCAR et al., 2014; COUTO; ALENCAR, 2017). Desta 

forma, recomenda-se que o poder do adulto seja gradualmente reduzido e dê lugar a práticas que promovam 

atividades cooperativas (PEREIRA; MARQUES; JUSEVICIUS, 2013) 

A cooperação e o respeito mútuo são facilmente estabelecidos entre os pares na infância (PIAGET, 

1994). Devido a isso, é imprescindível a promoção de interações entre os estudantes nesse sentido, em que 

possam vivenciar também a democracia (LEPRE, 2014). Esses pressupostos devem permear a formulação de 

regras e o estabelecimento de relações sociais no interior das escolas (SILVA et al., 2016). Os educadores 

devem estimular a cooperação entre os alunos, por exemplo, pedindo para que opinem sobre o que os colegas 

dizem e ajudem na resolução de tarefas, bem como encorajando a troca de materiais (FRICK; MENIN; 

TOGNETTA, 2013). Frente a conflitos e faltas, os professores podem optar pela utilização de sanções por 

reciprocidade, estabelecendo a reparação do erro e o contato com a consequência da falta cometida, 

restaurando, dessa forma, a cooperação e o elo social (PEREIRA; MARQUES; JUSEVICIUS, 2013; 

CAETANO; DELL'AGLI, 2017). 

Promover o diálogo e a coordenação de pontos de vista dos estudantes é outra estratégia que pode 

colaborar com a educação moral. Assim, os educadores devem proporcionar um ambiente em que os alunos 
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possam discutir suas ideias e pontos de vista de forma democrática (LEPRE, 2014; ALENCAR et al., 2014). É 

necessário construir situações em que eles possam se expressar e falar de seus sentimentos, ao mesmo 

tempo em que escutam e compreendam os sentimentos dos outros (SANTOS; PRESTES; FREITAS, 2014; 

CAETANO; DELL'AGLI, 2017). A partir disso, ocorre o reconhecimento, pelos alunos, das razões das opiniões 

de seus pares, e há a possibilidade de assumir diferentes papéis, coordenando pontos de vista (OLIVEIRA; 

MENIN, 2015; COUTO; ALENCAR, 2015). Desta forma, coloca-se em evidência a necessidade de se verem as 

situações de maneiras distintas e, com isso, pensar nas diferentes possibilidades de se compreenderem os 

dilemas, promovendo o pensamento crítico dos estudantes. 

Ao dialogar com os alunos, os educadores estimulam a autonomia deles como sujeitos ativos, 

construindo a educação moral junto com eles, ao participar de experiências morais cotidianas (ALENCAR et 

al., 2014; MAGRO; TREVISOL, 2014; MENIN, 2014; COUTO; ALENCAR, 2015). Sempre que possível, os 

educadores devem conceder aos alunos a oportunidade e a liberdade na tomada de decisão, de forma que 

possam negociar entre si, buscando soluções satisfatórias para os envolvidos no processo (CAETANO; 

DELL'AGLI, 2017; SANTOS; PRESTES; FREITAS, 2014). É preciso motivar o aluno a participar do processo 

de formulação das regras escolares, percebendo o valor que possuem (PEREIRA; MARQUES; JUSEVICIUS, 

2013; LEPRE, 2014). Isso pode acontecer em situações em que se define, por exemplo, o combinado de não 

chamar o colega por apelido de que ele não goste, demonstrando o quanto isso pode ser ruim a partir de 

atividades que possibilitem a empatia. Exercícios como esses desenvolvem novas formas de pensar. 

Ao estimular a autonomia de seus alunos, cabe ao educador a função de mediador, nas situações que 

envolvam decisões e julgamentos morais. Ao mediar as interações sociais, o professor intervém em conflitos 

para dar espaço à expressão das ideias e sentimentos de seus alunos e auxilia na tomada de decisões 

(FRICK; MENIN; TOGNETTA, 2013). Ele não deve resolver o conflito pelo aluno, mas sim ouvir as soluções 

apresentadas por ele e discuti-las (SANTOS; PRESTES; FREITAS, 2014; BORDIGNON, 2015) e, na medida 

em que são apontados questionamentos sobre a fala dos estudantes, novas formas de pensar aparecem. 

O diálogo mediado pelos educadores provoca conflitos cognitivos essenciais para o desenvolvimento 

moral. Eles promovem uma desestabilização na estrutura cognitiva, exigindo sua reorganização, de forma a 

superar tal conflito; e nesse movimento, acontece o desenvolvimento moral (MONTE; SAMPAIO, 2012). Isso 

se dá a partir da exposição e discussão de situações reais ou hipotéticas, por exemplo, com o uso de dilemas 

morais (MENIN; ZECHI, 2014; MULLER; ALENCAR, 2012; BORDIGNON, 2015). Ao vivenciar tarefas em que é 

preciso tomar decisões, há a conscientização de como é possível se posicionar em diferentes circunstâncias 

(CAETANO; DELL'AGLI, 2017). Ao se colocar diante de situações que devem ser decididas de acordo com 

valores, há a possibilidade de se autoconhecer, a partir da observação de como se é afetado por elas, e 

desenvolve-se a afetividade. 
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É importante trabalhar com os sentimentos diversos e a afetividade dos alunos, que favorecem o 

autoconhecimento ao tentar compreender o que se sente e pensa, a história e os desejos perante ocasiões 

que envolvam questões morais (DANI, 2010; TOGNETTA et al., 2011; KAWASHIMA; MARTINS, 2013). 

Conhecer-se dessa forma colabora com o desenvolvimento de uma autorregulação e autorrespeito, 

competências imprescindíveis para se desenvolver moralmente (MENIN; ZECHI, 2014; TOGNETTA et al., 

2011; ALENCAR et al., 2014). Por meio dessas características, é possível promover relações cooperativas e 

empáticas. 

Estímulos à reflexão são essenciais na educação moral dentro de espaços pedagógicos reflexivos, 

visto que, assim, os educadores possibilitam a problematização de situações conflituosas entre os alunos para 

identificar e compreender suas causas (MAGRO; TREVISOL, 2014). A discussão e a reflexão sobre as regras 

e sua construção devem estar constantemente em pauta, de forma que os valores sejam pensados tanto pelos 

educadores, quanto pelos educandos (SILVA et al., 2016; CAETANO; DELL'AGLI, 2017). A reflexão deve ser 

exercitada pelos alunos, bem como pela instituição de ensino (FRICK; MENIN; TOGNETTA, 2013). 

A articulação dessas estratégias no cotidiano escolar promove um ambiente cooperativo, sem 

imposições, de educação moral (FRICK; MENIN; TOGNETTA, 2013). É pertinente que o educador busque 

atuar como uma figura de exemplo (LICCIARDI et al., 2011; KAWASHIMA; MARTINS, 2015), elaborando 

estratégias para que a educação moral seja realizada no cotidiano (MULLER; ALENCAR, 2012; LEPRE, 2014). 

Como o educador é uma figura de autoridade, ele pode se posicionar de forma não autoritária (CAETANO; 

DELL'AGLI, 2017). 

É importante que diferentes procedimentos sejam adotados. Nesse sentido, é possível lançar mão de 

inúmeras estratégias como: a) as expositivas, a partir de palestras, debates, rodas de conversas, assembleias, 

vídeos e filmes; b) as vivências, por meio de oficinas, atividades práticas, trabalhos interdisciplinares, resolução 

de dilemas morais; e c) as tarefas investigativas, por exemplo, pesquisas de opinião dentro da escola sobre 

temas polêmicos. Ou seja, é possível trabalhar a moralidade em sala de aula e na escola, aproveitando as 

atividades do cotidiano (MENIN; ZECHI, 2014; ALENCAR et al., 2014; OLIVEIRA; MENIN, 2015; COUTO; 

ALENCAR, 2015). No entanto, ao se pensar nessas maneiras, esbarra-se em um ponto importante desse 

processo, que é a formação dos educadores. 

 

A formação dos educadores 

 

A formação dos educadores se destaca quando se pensa na educação moral. Há indícios de que a 

formação sobre o tema é incipiente, demonstrando que, pela falta de preparo, eles não possuem 

conhecimento, de como se desenvolve a moralidade da criança, dos processos que influenciam esse 

desenvolvimento e das práticas adequadas para intervir, impulsionando o desenvolvimento moral dos 
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educandos (KAWASHIMA; MARTINS, 2013; OLIVEIRA; MENIN, 2015; SILVA et al., 2016). Os próprios 

professores se queixam de não terem recebido formação nos cursos de graduação sobre o assunto, e dessa 

forma se sentem inseguros sobre como agir perante os alunos (MAGRO; TREVISOL, 2014; COUTO; 

ALENCAR; SALGADO, 2017). 

Além disso, o desenvolvimento moral dos educadores aparece com uma questão a ser considerada 

nessa formação (MENIN, 2014; CAETANO; DELL'AGLI, 2017; MONTE; SAMPAIO, 2012). Muitos educadores 

ainda se encontram no nível convencional do desenvolvimento moral (LEPRE, 2014). Esse nível é 

caracterizado pela postura de se posicionar de acordo com o que é esperado pelo grupo no qual se está 

inserido (MONTE; SAMPAIO, 2012). Isso explica, em certa medida, as concepções e ações adotadas por 

esses profissionais que colaboram para as práticas heterônomas. 

Por meio da prática pedagógica, de situações diversas da vida, e até mesmo usando como base a 

forma pela qual foram ensinados quando estavam na escola, em muitos casos, os professores desenvolvem 

formas próprias de educar moralmente (MULLER; ALENCAR, 2012). Assim, as intervenções dos educadores 

carecem de procedimentos pedagógicos fundamentados em teorias sobre o tema. Desta forma, a atuação 

deles se orienta pelo senso comum, nas crenças pessoais e em alguns paradigmas ultrapassados (MENIN, 

2014; CAETANO; DELL'AGLI, 2017, PEREIRA; MARQUES; JUSEVICIUS, 2013). 

 A formação insuficiente dos profissionais da educação sobre o tema é um dos principais fatores que 

contribuem para práticas equivocadas ao lidar com a educação moral, não propiciando o desenvolvimento da 

moralidade e até mesmo reforçando a heteronomia dos alunos (PEREIRA; MARQUES; JUSEVICIUS, 2013; 

SILVA et al., 2016). Promover uma formação de qualidade para os educadores é uma das principais formas de 

superar os desafios encontrados quando se pretende educar moralmente. Para isso, é necessário repensar a 

formação dos educadores de forma a prepará-los para que sejam capazes de trabalhar com o tema (FRICK; 

MENIN; TOGNETTA, 2013; ALENCAR et al., 2014). Essa capacitação deve ser sistematizada e embasada 

cientificamente (SANTOS; PRESTES; FREITAS, 2014). É fundamental que, nesse processo, o educador 

conheça aspectos teóricos acerca das características do desenvolvimento psíquico do educando (LICCIARDI 

et al., 2011) e questões relacionadas a atitudes práticas que possam ser desenvolvidas na escola (MULLER; 

ALENCAR, 2012; COUTO; ALENCAR; SALGADO, 2017).  

O ideal é que, além de uma formação de qualidade para os educadores nas graduações, que a 

capacitação aconteça ao longo da vida profissional, permitindo o aprimoramento de conhecimentos (MAGRO; 

TREVISOL, 2014). Ao se pensar em uma formação permanente, é necessário que as concepções e 

experiências profissionais dos educadores sejam consideradas e que haja, conscientização sobre suas 

posturas, práticas e limitações (MENIN, 2014). Essa formação deve alcançar toda a equipe escolar, para que 

esta possa, conjuntamente, pensar ações institucionais que propiciem o desenvolvimento moral dos discentes 
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(SANTOS; PRESTES; FREITAS, 2014). Esse tema deve ser tratado de forma permanente pelo sistema 

educacional brasileiro. 

 

Considerações finais  

 

A educação moral enfrenta inúmeros desafios dentro das instituições de ensino: práticas que reforçam 

a heteronomia, transferência de responsabilidade e conteudismo são alguns deles. Apesar disso, há diferentes 

possibilidades de atuação dos profissionais da educação para lidar com essas dificuldades, bem como para 

promover o desenvolvimento moral. Porém, os cursos de formação não abordam a questão de forma a 

colaborar com a atuação dos profissionais. Apesar de possíveis, as estratégias de promoção da moralidade 

são subutilizadas pela falta de formação dos educadores sobre o tema. 

Essas considerações conduzem ao fato de que é necessário que questões relacionadas ao 

desenvolvimento moral perpassem continuamente a prática docente. No entanto, isso conduz ao 

questionamento de que essa proposta acaba por outorgar mais responsabilidades aos educadores. É 

pertinente destacar que não se tem essa intenção e que o propósito destas considerações é apontar que 

existem possibilidades de se tratar do tema a partir dos educadores e que eles colaboram nas formas como a 

moralidade é abordada nas escolas. É imprescindível que se pense nessas questões, considerando as práticas 

desenvolvidas e a formação dos profissionais, bem como o desenvolvimento moral deles.  
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Capítulo 26 
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RESUMO 

O presente artigo discute a educação financeira de jovens e adolescentes que cursam o ensino médio nas 
instituições educacionais da cidade de Piripiri – PI, tratando da necessidade da formação destes jovens no que 
diz respeito à educação financeira pessoal no que tange a importância do conhecimento a respeito desse 
assunto. O método de pesquisa adotado foi o científico, que teve por embasamento a pesquisa bibliográfica 
que por sua vez foi realizada em livros físicos e/ou virtuais de modo a embasar os resultados na pesquisa de 
campo que foi realizada nas escolas do município. Por fim, reafirma-se a importância do tema e o seu possível 
impacto na vida individual e social das pessoas, além da facilidade de acesso destas informações por qualquer 
pessoa. 

 

Palavras-Chave: Jovens. Escola. Educação financeira.   

 

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

A educação dos jovens constitui a melhor oportunidade de melhoria da qualidade de vida, seja na 

esfera individual, coletiva e/ou social. É importante observar que, no que tange a utilidade prática do 
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conhecimento adquirido em sala, muito do conteúdo “aprendido” não é ou não será aplicado durante a vida dos 

estudantes.  

Faz-se importante educar as novas gerações não só nos conhecimentos tradicionais já definidos como 

conhecimento obrigatório pelas leis do país, mas também em áreas que expressem atividades corriqueiras de 

todos ou pelo menos da grande maioria dos cidadãos. 

O presente trabalho trata da necessidade da formação dos jovens no que diz respeito à educação 

financeira pessoal, tendo em vista que em uma economia de cunho capitalista todos se relacionam com 

dinheiro e por ele são influenciados, seja pelo seu uso ou mesmo pela falta dele.  

Diante deste contexto, apresenta-se de forma muito salutar a formação financeira pessoal dos 

adolescentes desde muito cedo, pois é nessa idade que as pessoas começam a ter contato com certos tipos 

de responsabilidades e passam a abandonar o “mundo das crianças” e a adentrar gradativamente o “mundo 

dos adultos”. 

Segundo Neto et al (2009) os pais devem ficar atentos e observar suas crianças caso sejam muito 

consumistas. O autor cita pesquisas americanas que descrevem que não conseguir controlar os impulsos é 

ruim e que esse tipo de pré-disposição já nasce com a pessoa. Na pesquisa é relatado o “teste do 

marshmallow”, onde crianças de quatro anos são deixadas em uma sala sozinhas com o doce e recebem a 

instrução que podem comê-lo a qualquer momento se quiserem, mas se esperarem 20 minutos até o retorno 

do avaliador receberão como premiação o dobro. A observação das crianças constatou que algumas delas não 

conseguiam esperar enquanto outras preferiram adiar a recompensa em prol de um maior retorno no futuro. 

Ainda segundo o autor, os pesquisadores americanos reestabeleceram contato com os pesquisados 

14 anos depois e chegaram à conclusão de que as crianças que conseguiram controlar os impulsos de 

imediatismo tornaram-se jovens mais positivos e persistentes, enquanto as outras cresceram como pessoas 

mais indecisas e menos autoconfiantes. Assim, de acordo com a pesquisa, as crianças que não demonstram 

autocontrole possuem uma tendência a ter baixa satisfação profissional, má saúde e mais frustrações na vida. 

Ainda segundo Neto et al (2009) o adolescente é muito otimista em relação ao seu futuro, mesmo com 

as incertezas do mercado, de forma que a maioria pensa que poderá ter uma vida tranquila e próspera no que 

tange às finanças pessoais. Entretanto, ao serem indagados se conseguem estar sempre com dinheiro a 

resposta é negativa. De acordo com o autor alguém que não consegue administrar seu dinheiro não pode 

afirmar que sabe lidar com ele. 

 Dessa forma, pode-se afirmar que educar crianças, jovens e adultos faz-se de extrema importância 

para o bem estar dos mesmos, bem como, em consequência, para a sociedade como um todo. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Analisam-se aqui as contribuições conceituais proporcionadas por outros autores sobre o assunto 

proposto. 

 

2.1 Conceito de educação financeira 

 

Para Mello (2009) a educação financeira é a transmissão de conceitos e práticas que visam à 

conquista e obtenção de uma melhor qualidade de vida, tanto no tempo presente como no tempo futuro, 

propiciando a segurança em termos materiais necessária para usufruir dos prazeres da vida e os recursos para 

superar imprevistos eventuais, em outras palavras, atingir a liberdade financeira. 

Desta forma, entende-se aqui por extensão como a aquisição de conhecimentos, desenvolvidos na 

esfera pessoal e coletiva, a respeito de dinheiro e da melhor forma de geri-lo, proporcionando bem estar 

pessoal e equilíbrio no que tange a ganhos, despesas e investimentos. 

 

2.2 O ensino da educação financeira 

 

Segundo Mello (2009) historicamente a educação formal brasileira não inclui em sua grade curricular 

os conceitos e práticas voltadas para uma boa formação no que tange à educação financeira. 

O que representa uma falta de visão clara sobre a necessidade de educar os jovens em áreas mais 

práticas do desenvolvimento humano. 

Paiva (2009, p.38) pontua de forma bem interessante que 

Ao contrário do que muita gente pensa, educação financeira não significa somente fazer 
cursos ou ter uma formação superior em uma carreira nesse segmento. Assim como os 
princípios da educação básica que aprendemos com nossos pais e no convívio em 
sociedade, o processo de educação financeira deve fazer parte do nosso dia-a-dia, bastando 
interesse e um pouco de disciplina. 

 
Percebe-se que possuir certa formação nessa área não exige grandes investimentos de tempo ou de 

recursos financeiros, basta um pouco de boa vontade e de conscientização por parte do indivíduo que 

pretenda seguir esta empreitada. Logo, é algo acessível às várias camadas da sociedade. 

Ainda segundo esta abordagem Paiva (2009, p. 39) complementa 

O ponto principal é simples: buscar, obter e absorver informações que possam fazer a 
diferença quando administramos nossa vida financeira. Desde pequenas dicas de como 
controlar nosso orçamento até um conhecimento mais detalhado sobre produtos de 
investimento, o horizonte é amplo. Mas as vantagens são maiores ainda. 
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Domingos (2013) afirma que nem os avós, nem os pais e nem os filhos aprenderam de uma forma 

estruturada a lidar com o dinheiro. O que acaba se tornando uma dificuldade que aflige gerações. Dessa forma 

o autor supracitado defende que muitos pais tentam ensinar aos filhos como é importante auferir renda, mas 

raros são os que se preocupam em prepará-los para controlar esse dinheiro, gerando riqueza para si e para os 

outros, até porque nem mesmo eles têm instrução para passar essa orientação adiante.   

Guimarães (2009, p. 11) afirma que 

Seria desejável, portanto, que desde crianças, em casa e nas escolas, fôssemos treinados a 
administrar nossa saúde financeira, o que nem sempre ocorre. Em alguns lares a conversa 
envolvendo dinheiro acaba em desarmonia, e por isso é evitada. Quanto às escolas, nem 
todas estão aptas a nos educar financeiramente, a nos despertar para a importância da 
discussão sobre dinheiro e sobre o que fazer para bem administrá-lo, o que é fundamental 
para o planejamento de nossas vidas. 

 
Mello (2009) defende que obter a liberdade financeira não constitui uma utopia e nem um sonho 

destinado a poucos, dessa forma o autor acredita que alcançar o sucesso financeiro não é um privilégio 

apenas para alguns iluminados, bastando para isso a foco, compromisso e disciplina. Afirma ainda que as 

dificuldades para atingir esta meta são de ordem interna, que elas residem apenas em uma programação 

mental. 

   

2.3 A importância da educação financeira 

 

Paiva (2009, p.38) realça que educação financeira é fundamental e afirma que “Quem investe nela 

amplia suas chances de sucesso e de crescimento profissional, além de passar a ver o mundo de forma muito 

mais completa. E na hora de administrar o dinheiro pessoal a educação financeira ganha importância a cada 

dia”. 

É salutar considerar que o indivíduo que foi educado nessa área, ou que procurou se educar, tem 

maiores possibilidades de uma vida mais tranquila no que tange ao aspecto financeiro, evitando maiores 

endividamentos ou o seu ingresso em situações que lhe coloquem em um contexto de vulnerabilidade 

financeiro-social.     

Domingos (2013) argumenta que se sabe que o crescimento econômico sustentável que se espera do 

Brasil depende muito de uma grande e urgente revolução na educação, mas o autor acrescenta que há a 

necessidade de instruir a população também no que se refere à administração do dinheiro. 

Seguindo a linha de raciocino proposta, a proposição de educar os jovens quanto aos seus gastos e/ou 

aplicação de seus atuais e futuros rendimentos pode proporcionar não só a melhoria da qualidade de vida em 

âmbito pessoal, como também prover a sociedade de um equilíbrio financeiro. 
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Domingos (2013) complementa afirmando que se fala muito em distribuição da riqueza, hoje 

concentrada nas mãos de apenas alguns. Entretanto, além de distribuir é preciso ensinar a gerir e gerar 

riqueza partindo do que cabe a cada um dentro dessa distribuição mais justa. Caso, isso não seja concretizado 

não será possível romper definitivamente o círculo de miséria que assola a tantos no país. 

 

2.4 Planejamento Financeiro 

 

De acordo com Guimarães (2009, p. 14) “Para administrar bem o dinheiro é necessário que você 

realize um planejamento financeiro, ou seja, que você decida antecipadamente como distribuir o seu dinheiro, 

à vista das suas necessidades”. 

Planejamento constituí a palavra chave quando de trata da melhor utilização de dinheiro, de forma que 

é através da racionalização das despesas que um indivíduo poderá antecipar-se a suas despesas, mantendo-

as em consonância com seus rendimentos.    

Evidentemente este processo de planejar, embora relativamente simples, requer dedicação, estudo e 

força de vontade para que os resultados apareçam. Mello (2009) comenta que somente é possível uma 

expansão do conhecimento quando se sai da zona de conforto. 

Neto (2009) defende que o planejamento financeiro deve ser encarado como um ato presente, algo 

que se pode presenciar e saborear no dia a dia, devendo ser feito com respeito à vida e as outras pessoas. 

Não havendo necessidade de fazer desta atividade uma “prisão” desconfortável e cheia de penúrias. 

Analisando por esta perspectiva o planejamento das atividades financeiras de qualquer indivíduo deve 

proporcionar bem estar e conforto e não o oposto, o que acarretaria em desequilíbrio e falta de bom senso. 

 

3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Descrevem-se aqui a metodologia e procedimentos utilizados na pesquisa que resultaram na 

elaboração deste artigo. O método utilizado buscou seguir o caráter científico inerente a todas as produções 

acadêmicas.  

Segundo Marconi e Lakatos, (2010, p.65):  

método é o conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com maior segurança e 

economia, permite alcançar o objetivo – conhecimentos válidos e verdadeiros – traçando o 

caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando as decisões dos cientistas. 
 

Rampazzo (2005, p.13) determina que “método é um conjunto de etapas, ordenadamente dispostas, a 

serem vencidas na investigação da verdade, no estudo de uma ciência, ou para alcançar determinados fins”. 
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3.1 Pesquisa bibliográfica  

 

O presente trabalho teve por embasamento a pesquisa bibliográfica que por sua vez foi realizada em 

livros físicos e/ou virtuais disponibilizados principalmente no site de pesquisa Google Books, o que 

proporcionou praticidade e autenticidade ao trabalho, pois os livros aí dispostos possuem conteúdo idêntico 

aos livros que poderiam estar disponíveis nas bibliotecas não virtuais.  Também foram utilizadas como fontes 

de pesquisas suplementares artigos, vídeos e palestras sobre o tema, que embora não sendo citadas 

diretamente forneceram um arcabouço de conhecimentos muito pertinentes ao processo de aquisição de 

novas ideias e atualizações da área.  

É importante ressaltar que para Marconi e Lakatos (2010) a pesquisa bibliográfica tem por finalidade 

colocar o autor da pesquisa em contato direto com aquilo que já foi produzido e publicado sobre determinado 

tema. 

Severino (2017) afirma que a pesquisa bibliográfica é aquela que é realizada a partir do registro 

disponível, decorrente de outras pesquisas realizadas anteriormente, em documentos impressos como artigos, 

teses, livros, etc. Utilizando-se de dados ou de categorias teóricas já trabalhadas por outros pesquisadores e 

registrados devidamente. Dessa forma os textos tornam-se fontes dos temas a serem pesquisados. Ainda 

segundo o autor o pesquisador trabalha a partir das contribuições realizadas pelos autores dos estudos 

analíticos constantes nos textos.  

Dessa forma, entende-se que a pesquisa bibliográfica é de fundamental importância, tendo em vista 

que é através dela que o pesquisador consegue verificar a consonância de seu trabalho com aquilo que já foi 

ou está sendo escrito de relevante sobre a área em questão. 

   

3.2 Pesquisa de campo 

 

Para a concretização do presente artigo foi realizada uma pesquisa de campo através da aplicação de 

um questionário com perguntas fechadas para 68 alunos de nível médio de várias escolas da cidade de Piripiri 

- PI.  

O questionário foi estruturado com 10 perguntas, sendo que 04 buscavam identificar o perfil do 

entrevistado e 06 sobre a formação financeira pessoal dos mesmos.  

Os alunos pesquisados tiveram total liberdade para responder as perguntas, de forma que foram 

informados previamente das necessidades e características da pesquisa, não sendo necessária a identificação 

pessoal, sendo convidados, no entanto a explicitar a escola na qual estudavam. 
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3.3 Análise dos resultados 

 

Dos alunos que responderam a pesquisa 48 eram do sexo feminino e 20 do masculino, todos com 

idade entre 15 a 19 anos, sendo que 54% estão no último ano do ensino médio, 40% na segunda etapa e os 

outros 6% no primeiro ano. 

Por motivo de conveniência e praticidade foram pesquisados alunos que estejam cursando tanto o 

ensino médio regular como algum curso técnico concomitante, dessa forma ao abordar uma turma de curso 

técnico houve a possibilidade de pesquisar simultaneamente alunos de várias escolas do município, tendo em 

vista que a maioria das salas é mesclada neste aspecto.   

Dos pesquisados 68% declararam não possuir nenhuma formação na área de educação financeira 

pessoal, mesmo que na forma de qualquer contato como palestras vídeos ou outros. Tal realidade demostra a 

necessidade do desenvolvimento de iniciativas nessa área de conhecimento por parte das instituições de 

ensino. 

Dos respondentes que afirmaram possuir informações sobre esta área de formação, 82% afirmaram 

que tiveram contato com esse conhecimento de forma individual (iniciativa própria) ou através da família. 

Restaram apenas 18% que afirmaram que já tiveram contato com o assunto através do ensino médio. 

Ainda analisando os alunos que tiveram contato com esse tipo de formação, 32% tiveram pouco 

acesso as informações pertinentes à área. 

Um dado interessante a ser observado é que de todos os respondentes 91% consideram que a 

educação financeira é muito importante, demonstrando dessa forma abertura para o tema e para futuras 

iniciativas educacionais a respeito. 

Os alunos também foram convidados a responder o quanto os mesmos utilizam os conhecimentos que 

possuem em finanças na vida prática, sendo que apenas 15% conseguem efetivamente usar as informações 

adquiridas no seu dia a dia, demonstrando mais uma vez a limitação dos conhecimentos em uma área tão 

pragmática. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Considerando e analisando tudo o que foi acima exposto e fundamentado faz-se pertinente considerar 

a importância do tema e a sua total aplicabilidade no cotidiano dos indivíduos de forma geral. 

Torna-se necessária também, em caráter de seriedade e urgência, a intervenção nas escolas de nível 

médio no processo de ensino aprendizagem de forma a inserir a tão defendida educação financeira pessoal. 

Vale frisar que esta categoria de ensino, por assim dizer, não precisa ser inclusa na grade curricular formal já 

existente, pois a mesma já se encontra repleta de disciplinas que ocupam seu merecido local de destaque. 
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Entretanto, as circunstancias exigem que o assunto aqui proposto seja obrigatoriamente aplicado de forma 

paralela através de palestras, dinâmicas, eventos, recursos multimídia, semanas temáticas, entre outras, de 

maneira a fornecer um arcabouço conceitual que favoreça um maior equilíbrio prático nas finanças dos alunos 

que forem atingidos por essa formação. 

Ratifica-se a afirmativa de que é na infância e juventude que o ser humano encontra-se mais aberto à 

aquisição de novos conhecimentos, pois é nesta fase que se dá a formação da personalidade e uma maior 

inclinação as descoberta de novas visões de mundo. Acrescenta-se ainda que é na escola que a sociedade 

deposita, de uma forma ou outra, a confiança na obtenção de informações, o que a torna o ambiente propício 

para o desenvolvimento de atividades ligadas ao tema. 

Por fim, reafirma-se que através do equilíbrio das finanças pessoais, por consequência, é possível 

promover uma sociedade mais consciente e organizada economicamente, por promover maior coerência 

dentro das suas possibilidades de renda.  
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Capítulo 27 

EDUCAÇÃO FÍSICA E PROTAGONISMO JUVENIL NO ENSINO NOTURNO 

 
Dayse Marinho Martins1 

Mayara Carvalhal de Oliveira2 
 
 
RESUMO 
 
Abordagem sobre a Educação Física no Ensino Médio Noturno em escola da rede estadual da zona urbana de 
São Luís – MA enfocando o protagonismo juvenil. A prática de projeto didático objetivou ampliar as vivências 
em Educação Física da comunidade escolar do noturno. Tradicionalmente, o Ensino Noturno é marcado pela 
pluralidade de sujeitos, pelo discurso do fracasso escolar e ênfase na formação acelerada. Assim, as 
atividades realizadas evidenciaram a perspectiva de Educação Inclusiva que reconhece a diversidade na 
escola, visando à garantia do acesso a todos à educação escolar. O processo de mobilização da comunidade 
escolar se pautou em ações de Protagonismo Juvenil e Cidadania nas quais os alunos por meio de atividades 
socioeducativas como gincanas, festivais e competições esportivas contextualizaram conhecimentos a partir de 
suas vivências como sujeitos sociais. Na perspectiva construtivista-transformadora, vinculada à pedagogia 
histórico-crítica, o projeto enfocou as manifestações da cultura corporal, a fim de instrumentalizar os sujeitos 
para o seu processo de emancipação social. O estudo demonstra que as atividades socioeducativas 
desenvolvidas com a mediação da Educação Física no Ensino Noturno valorizam o trabalho em equipe e o 
pensamento crítico, favorecendo o desenvolvimento de alunos protagonistas, aumentando sua 
responsabilidade diante dos fatos sociais e do próprio processo educativo. 
PALAVRAS-CHAVE: Educação Física. Ensino Noturno. Protagonismo Juvenil. 
 
1 INTRODUÇÃO 

 

Em sentido amplo, o Ensino Noturno é marcado pela pluralidade dos sujeitos que dele fazem parte. 

Apesar disso, percebe-se que em vez de propiciar a democratização das oportunidades educacionais, a 

realidade educacional brasileira permanece legitimando o discurso de que os alunos do noturno "podem menos 

e também obtêm menos". Segundo Pucci (1995, p. 10), os olhares sobre a condição social, política, e cultural 

dos alunos têm condicionado as diversas concepções da educação que lhes é oferecida, "os lugares sociais a 

eles reservados – marginais, oprimidos, excluídos, empregáveis, miseráveis... – têm condicionado o lugar 

reservado a sua educação no conjunto das políticas públicas oficiais". 

Os alunos do noturno têm sua identidade moldada a partir do chamado "fracasso escolar". A cultura 

educacional difunde a concepção desses alunos enquanto repetentes, evadidos, ignorando dimensões da 

condição humana desses sujeitos. No contexto educacional, as políticas públicas destinam-se a acelerar a 

formação escolar. 

                                                           
1 Doutora em Políticas Públicas pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA), Doutoranda em História pelo Programa de Pós-
Graduação em História e Conexões Atlânticas: culturas e poderes (PPGHIS−UFMA), Especialista em Educação da SEDUC/MA, no 
Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IEMA). E-mail: daysemarinho@yahoo.com.br. 
2 Mestra em Educação Física (2019) pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA). Professora da SEDUC/MA. E-mail: 
mayaracarvalhal@hotmail.com 
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A aprendizagem escolar no Ensino Noturno deve se pautar, portanto, na relação professor/aluno com a 

mediação dos conhecimentos e contextos na qual os seres humanos colocam-se como sujeitos e não como 

objetos do processo educativo. Isso significa afirmar que professor e aluno ensinam e aprendem ao 

problematizar as concepções de mundo no confronto com a realidade e constroem práticas transformadoras 

(FREIRE, 2011). 

À Escola de Ensino Noturno cabe problematizar o enfoque no pensamento crítico, a autoestima, a 

autonomia para a tomada de decisões conscientes frente a problemas sociais presentes no cotidiano. Assim, 

as atividades devem evidenciar a perspectiva de Educação Inclusiva fundamentada na concepção que 

reconhece a diversidade na escola, visando à garantia do acesso a todos à educação escolar. 

Com base nesse pressuposto, este artigo apresenta  uma abordagem sobre a Educação Física no 

Ensino Médio Noturno em escola da rede estadual da zona urbana de São Luís – MA enfocando o 

protagonismo juvenil. A prática de pesquisa-ação, por meio de projeto didático, objetivou ampliar as vivências 

em Educação Física da comunidade escolar do noturno. 

As atividades evidenciaram a perspectiva de Educação Inclusiva que reconhece a diversidade na 

escola, visando à garantia do acesso a todos à educação escolar. O processo de mobilização da comunidade 

escolar se pautou na realização do Projeto Protagonismo Juvenil e Cidadania na qual os alunos por meio de 

atividades socioeducativas como gincanas, festivais e competições esportivas contextualizaram conhecimentos 

a partir de suas vivências como sujeitos sociais. Na perspectiva construtivista-transformadora, vinculada à 

pedagogia histórico-crítica, o projeto enfocou as manifestações da cultura corporal criticamente, a fim de 

instrumentalizar os sujeitos para o seu processo de emancipação social. 

O nível de ensino formal contemplado neste estudo caracteriza o Ensino Médio nas modalidades 

Regular e Educação de Jovens e Adultos ofertada no turno noturno, constituído pela diversidade de sujeitos no 

processo educativo de escola da rede estadual de ensino do Maranhão localizada na zona urbana da capital 

São Luís.  

O artigo apresenta os aspectos pedagógicos que nortearam a sequência didática desenvolvida bem 

como a descrição das vivências pela comunidade escolar. Assim, demonstra que as atividades 

socioeducativas desenvolvidas no projeto com a mediação da Educação Física no Ensino Noturno valorizaram 

o trabalho em equipe e o pensamento crítico, favorecendo o desenvolvimento de cidadãos protagonistas, 

aumentando sua participação e responsabilidade diante dos fatos sociais e da própria participação no processo 

educativo. 
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2 ENSINO NOTURNO E ESCOLARIZAÇÃO NO BRASIL 

 

Frigotto (2004) enfoca a preocupação de se levantar a discussões acerca da vulnerabilidade dos 

indivíduos das classes populares no que se refere à escolarização e à entrada precoce no mundo do trabalho. 

Para tanto considera os reflexos da  sociedade de estrutura capitalista, com profundas desigualdades e 

contradições, com destaque para a realidade brasileira. 

Levando em conta a referida conjuntura, Navarro (2005,), tece considerações sobre aspectos 

preocupantes da realidade social do Ensino Médio noturno no Brasil, apontando a ausência das políticas 

públicas nesse setor. 

[...] esta realidade [ensino médio noturno] é emudecida desde o senso comum até políticas 
públicas [...] Ao resgatarmos a história do ensino noturno no Brasil, podemos visualizar que 
este ensino oferecido hoje reflete o que tem sido ao longo de nossa história a escola 
noturna: um espaço que não leva em conta a condição do seu estudante. (NAVARRO, 2005, 
p. 3). 

 

Em suas considerações, Navarro (2005) afirma que o Ensino Médio noturno tem-se constituído no 

espaço de negação dos saberes dos sujeitos que o frequentam. Para tentar transformar esse quadro de 

silenciamento, a autora aponta a importância de identificar o significado de estar na escola para os estudantes 

do Ensino Médio noturno, visto que estes têm diferentes características e expectativas em relação à escola. 

A esse respeito, cabe retomar Freire (2011) que alerta sobre a coisificação do humano, instaurando 

um pensamento segundo o qual, para que o homem deixe de ser “coisa”, é preciso romper com o que chama 

de educação bancária, que não valoriza os saberes e experiências vividas pelos educandos em seu cotidiano, 

fazendo que os conteúdos ministrados em sala de aula, por estarem desarticulados e fragmentados, impeçam 

a compreensão da totalidade. 

 A educação bancária aparenta ser uma realidade nacional, apresentando-se como uma das variáveis 

que contribuem para o grande número de desistências nessa etapa de ensino. A Escola parece não 

oportunizar dialogo com as necessidades dos alunos do período noturno, na maioria trabalhadores, o que 

exigiria adequação maior nos horários e conteúdos, a fim de que esses sujeitos possam concluir com êxito 

seus estudos, pensem e possam ser capazes de ingressar no Ensino Superior e outros espaços de vivência, 

como o mundo do trabalho. 

Sobre o Ensino Médio noturno, tema central desta investigação, há de se ressaltar que, em toda sua 

história, falta-lhe uma identidade própria, ou seja, o ensino noturno tem sido conduzido, na maioria das escolas 

que o oferecem, como se fosse uma cópia do que se faz no período diurno: são adotados os mesmos 

procedimentos didático-pedagógicos, desconsiderando- -se as especificidades dos que frequentam a escola no 

noturno. 

Além de estar subordinado a uma lei generalizada, o ensino noturno apresenta outras 
inconveniências e algumas características peculiares, que precisam ser levadas em conta 
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para se contemporizar as consequências: os professores muitas vezes estão no terceiro 
turno de trabalho diário, quase todos os alunos têm jornadas de trabalho de oito ou mais 
horas diárias, não raro em atividades pesadas e difíceis, os conteúdos fogem da área de 
interesse dos alunos, etc. (TOGNI; CARVALHO, 2007, p. 8). 

 

Muitos são os obstáculos que se contrapõem a quem deseja promover situações de aprendizagem 

com significado no ensino médio noturno. Esses entraves dificultam ações para reforçar conteúdos não 

devidamente assimilados, ou para desenvolver um ambiente propício ao surgimento de relações afetivas e 

sociais, tanto entre professores e alunos quanto entre os próprios alunos. 

Observadas as especificidades que caracterizam o ensino médio noturno, seria conveniente a 

implementação de políticas públicas voltadas às particularidades e peculiaridades dessa realidade de ensino 

para que a escola pública brasileira possa contribuir significativamente para a transformação do homem e do 

mundo. 

Quando se reflete sobre os sentidos e significados da escola para os alunos do Ensino Médio noturno, 

as considerações de Kuenzer (2002) remetem ao fato de que a escola, para esses alunos, que já se 

encontram inseridos no mercado de trabalho, deve contribuir para a formação de um trabalhador crítico que 

possa ser criativo e autônomo, capaz de acompanhar as mudanças de seu tempo e educar-se 

permanentemente.  

Como sujeitos de sua própria história, os alunos do noturno devem ser capazes não só de dominar 

uma série de competências e habilidades, mas também de transformar a realidade em que vivem, 

considerando sua diversidade. Desarticulada das necessidades dos educandos e educandas, a escola sob 

esse paradigma pode tornar-se, para alunos e alunas do noturno, espaço de negação dos saberes dos sujeitos 

que a frequentam. A ausência de diálogos que promovam processos de humanização pode impossibilitar que a 

escola constitua-se em espaço de promoção e de inserção social. 

 

 

2 PRÁTICAS PEDAGÓGICAS EM EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Um dos aspectos que pode conduzir a uma proposta de humanização da formação no Ensino Noturno 

caracteriza a prática pedagógica em Educação Física. As atividades físicas têm ganhado notório destaque no 

cotidiano da sociedade. A busca por padrões de beleza levam muitas pessoas a pagar altos preços do ponto 

de vista econômico e de saúde. A necessidade de realizar atividades físicas para manter uma qualidade de 

vida e a saúde, também tem sido motivador para o início de uma rotina ativa. No entanto, historicamente 

dentro da escola as aulas de educação física nem sempre são valorizadas.  

A maneira simplificada com que a área é vista, sem reconhecer seus conhecimentos juntamente com a 

percepção intensa de práticas corporais, desvalorizam o profissional e até o torna dispensável no ambiente 
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escolar (BETTI, 1992). Outra barreira da educação física na escola é a falta de um suporte que registre o que 

foi ensinado e aprendido, como o livro didático (MATOS et al, 2015). Essa ausência de material pedagógico 

impresso, marca a relevância de outras disciplinas em detrimento da educação física. 

Lidar com um componente curricular historicamente percebido equivocadamente pelos alunos e 

professores e institucionalizado em segundo plano é um desafio para os profissionais, uma vez que mesmo de 

boa vontade em mudar esta percepção, o professor de educação física encontra uma resistência no aluno nos 

assuntos que não sejam esportivos. 

Um grande marco para a valorização deste profissional, está relacionada com a inclusão da educação 

física como disciplina obrigatória nas escolas, a partir da LDB/96, dos Parâmetros Curriculares Nacionais – 

PCN e do Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil – RCNEI. Desta forma, a educação física e 

seu currículo puderam ser repensados para favorecer o desenvolvimento integral do aluno, valorizando corpo e 

mente. Tornando possível utilizar as atividades corporais para educar (FREIRE E SCAGLIA, 2009). 

O desenvolvimento de atividades intelectuais, gestuais e sensoriais são objetivos necessários para 

serem alcançados nas aulas de educação física. Momentos exclusivamente práticos tem sido deixados de lado 

para proporcionar aos alunos a oportunidade de reflexão sobre situações atuais relacionadas direta ou 

indiretamente com os desportos. Estimular a reflexão, a tomada de decisões e pensar o movimento, 

demonstram também que a área tem o que ensinar (FREIRE, 2009; SOARES et al, 2009). 

Assim, a quadra se torna também sala de aula, proporcionando ao profissional diversas possibilidades 

de ensino e maiores oportunidade e dispositivos de aprendizagem. Silva, 2007; Murcia, 2005; Correia, 2006, 

afirmam que os jogos são exemplos de atividades em quadra que desenvolvem a consciência coletiva, o 

respeito e o conviver em grupo. Saberes esses, que serão utilizados fora da quadra desmistificando os rótulos 

de uma educação física tecnicista. 

Outra possibilidade nas aulas de educação física é articular o conteúdo previamente sistematizado ao 

longo da escolarização (ROSÁRIO e DARIDO, 2005) com conteúdos de outras disciplinas, fazendo a 

interdisciplinaridade, ampliando possibilidades de ensino e experiências nos alunos (FALCÃO et al,  2012) 

Para isso, Castellani Filho, 2009, afirma que para a prática pedagógica da educação física é preciso ter 

uma noção de historicidade cultural corporal. Entender que o movimento humano é uma evolução e uma 

resposta à estímulos e necessidade humanas. Portanto, entender o corpo biologicamente é necessário mas, 

incluir ao currículo dos cursos de graduação em educação física as ciências humanas e sociais articulados 

com as áreas técnicas-biológicas e o objeto de estudo da educação física, completa o futuro profissional e 

supri as necessidades de discussão cultural na área (DAOLIO, 2010). 

Inclusive, os Parâmetros Curriculares Nacionais de Educação Física, 1998, enfatizam que a seleção 

dos conteúdos devem levar em conta a importância da relevância social, sua contemporaneidade e sua 

adequação às características sociocognitivas dos discentes. Desta forma, os conteúdos precisam proporcionar 
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ao aluno uma análise da realidade e sua inserção transformadora na sociedade (BERTINI JUNIOR e 

TASSONI, 2013). 

Assim, a educação física é uma disciplina que deveria ser mais valorizada no ambiente escolar, uma 

vez que tem a possibilidade de se desenvolver dentro e fora da sala de aula convencional, de vivenciar teoria e 

prática em assuntos que estimulam o pensar, o agir, refletir sobre situações e problemas sociais e culturais, 

além de oferecer propostas inovadoras para solução de problemas.  

 

4 INTERVENÇÕES PEDAGÓGICAS EM PROTAGONISMO JUVENIL 
 

 

Um dos objetivos da escola é formar alunos autônomos, portanto, cabe desenvolver nos alunos um 

conjunto de competências que os tornam capazes de tomar decisões, traçar planos e organizar os recursos 

necessários para chegar ao sucesso. Os discentes precisam saber superar obstáculos, ter iniciativa, assumir 

desafios, exigir qualidade planejar e estabelecer metas. O perfil do aluno autônomo é aquele que identifica 

carências em seu contexto e vivências e se prepara para supri-las. Quando ocorrem mudanças econômicas ou 

sociais, essas carências podem surgir e é aí que sua autonomia atua. Desse modo, neste perfil, o aluno tem 

que estar aberto a aceitar mudanças e tirar proveito delas. 

Cabe ao Ensino Médio, portanto, problematizar a reflexão sobre os sonhos, desafios, expectativas e 

metas discentes. Assim, fomentará o enfoque no pensamento crítico, a autoestima, a autonomia para a tomada 

de decisões conscientes frente a problemas sociais presentes no cotidiano. 

Com base nesses pressupostos, as intervenções aqui explanadas enfocaram o protagonismo juvenil 

por meio da prática de Educação Física com alunos do Ensino Médio noturno nas modalidades regular e EJA. 

Assim, problematizam temas que permeiam o cotidiano dos jovens e adultos tais como: emoções, corpo, 

mundo do trabalho e formação. 

A prática de Gincana objetivou representar o conhecimento sobre temas do protagonismo juvenil e 

contemplou a participação de 5 turmas de EJA II etapa e 6 turmas de 3ª série do Ensino Médio. Antes da 

execução, foram realizadas reuniões com os líderes de turma, esclarecendo os aspectos da atividade e dos 

professores com as turmas para organização das tarefas.  

A bateria preliminar da gincana constituía arrecadação de alimentos que foram doados para 

instituições com trabalho social. As turmas se mostraram animadas na execução da proposta e colaboraram de 

modo significativo com a tarefa. O prosseguimento da gincana foi realizado com atividades que se pautaram no 

tema “Protagonismo juvenil e qualidade de vida”. Além de enfocar a necessária escolha de um projeto de vida 

para os jovens e adultos, abordou a importância da qualidade de vida na contemporaneidade. As 

representações dos alunos enfocaram que não se deve perder de vista o cuidado com o corpo e a saúde física 

e mental mediante as vivências profissionais e formativas. As baterias iniciais constaram de desfiles das 



 

 

EDUCAÇÃO: AVANÇOS E DESAFIOS 285 

turmas com bandeiras e coreografia na perspectiva de motivar os alunos a se expressarem. Prosseguindo, foi 

realizado um quiz com perguntas sobre qualidade de vida a partir de texto debatido nas salas sobre os 

impactos dos anabolizantes na saúde humana. 

Os alunos continuaram sua interação com o soletrando envolvendo palavras do universo vocabular 

vinculado ao jovem e ao cuidado com o corpo. Em seguida, exercitaram sua capacidade de interpretação da 

realidade através da resenha de filmes sobre qualidade de vida e apreciaram a contextualização por meio do 

cinema. A bateria da paródia privilegiou a expressividade linguística e musical das turmas. O desfile de uma 

celebridade que não primou pela qualidade de vida enfocou a reflexão sobre os cuidados com o corpo. Os 

alunos utilizaram ainda, a dança com ritmos populares atuais sobre o jovem: hip hop, rap, música popular 

brasileira para realizar coreografias, expressando mensagens com a musicalidade e a motricidade. Por fim, na 

bateria da culinária, refletiram sobre a importância de uma alimentação saudável na busca de qualidade de 

vida. As atividades transcorreram mediadas com animação, não havendo clima de disputas. Os alunos 

aproveitaram o momento para interagir e estudar conteúdos das disciplinas de forma proveitosa e interativa. 

Outra intervenção caracterizou um festival de dança e teatro objetivando discutir questões sociais 

como prática de protagonismo juvenil. Após sensibilização, os alunos realizaram pesquisas em jornais, 

revistas, livros e web, selecionando materiais relevantes para a organização de eventos os quais 

apresentariam suas produções. Foram viabilizadas produções em linguagem artística, escrita, musical entre 

outras nas quais os alunos apresentaram suas considerações. 

Os alunos foram estimulados a apresentar suas potencialidades mediante a execução de práticas 

artísticas. A atividade visou ressaltar a apreciação pela cultura artística e corporal local além de evitar o 

absenteísmo escolar. Nesse sentido, representou importante ação com resultados satisfatórios na relação 

ensino-aprendizagem. 

A Intervenção referente à Copa de futsal e Olimpíadas representou a inserção na rotina do ensino 

noturno do esporte, ressaltando a relevância da prática para a saúde e para a construção de um cidadão 

melhor, consciente de seus direitos e deveres. A metodologia mostrou inovação ao propiciar esporte ao 

alunado do noturno dispensado por lei da prática em Ed. Física, evidenciando a inclusão social do jovem e 

adulto trabalhador.   

As ações executadas consideraram que a partir da sensibilização realizada inicialmente, os alunos 

poderiam ser estimulados a apresentar suas potencialidades mediante a execução práticas artísticas e 

culturais. Assim, o protagonismo juvenil foi representado nas expressões escrita, oral, visual e corporal. 

As atividades despertaram ainda, o senso de solidariedade dos discentes envolvidos. Além de suscitar 

a participação dos alunos na contribuição, permitiu o exercício da afetividade no ato da entrega de alimentos 

em instituições que realizam trabalho social. O aluno do noturno visto de forma estereotipada como ser 

embrutecido, demonstrou sensibilidade às questões sociais. 
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Nas atividades os discentes interagiram significativamente superando posturas introspectivas além de 

expressar potencialidades nos eixos da musicalidade e motricidade. As paródias elaboradas retratavam os 

temas de modo criativo, assim como aas coreografias e desfiles. A realização das ações do projeto dinamizou 

a rotina escolar além de permitir a abordagem contextualizada dos conteúdos. A atividade impactou no 

rendimento discente ao substituir a aplicação de provas bimestrais por relatórios reflexivos, melhorando os 

resultados. Desse modo, a realização das práticas supracitadas mostrou-se exitosa propiciando a ampliação 

da frequência e a participação dos alunos. A atividade permitiu ainda, atender ao Art.4º, item VII da LDB 

9394/96 que propõe a superação do academicismo por um currículo que atenda às necessidades da 

população de jovens e adultos, possibilitando condições de acesso e permanência na escola.  

 

5 CONCLUSÃO  

 

Na contemporaneidade, a construção de um conhecimento dinâmico torna-se um desafio cada vez 

maior. Por isso, é necessário desenvolver no âmbito do contexto escolar, ações nas quais a escola constitua 

um espaço de renovação, onde tradições e ideias podem ser discutidas e não simplesmente reproduzidas. 

Paralelamente, essa perspectiva promove a renovação da motivação discente ao trabalhar com a realidade 

dos alunos e de sua própria experiência enquanto ponto de partida para as discussões e adequação dos 

conteúdos, focando no projeto de vida do jovem. 

Não faz sentido impor conteúdos se aos alunos não é permitido contextualizar o conhecimento 

enquanto bem produzido socialmente para a compreensão da realidade. Pensar o currículo do ensino noturno 

em nível Médio nesse novo contexto representa rever a organização do saber, a fim de potencializar a 

aprendizagem de forma significativa, contribuindo para a formação cidadã. 

Conforme Paulo Freire, “escola é, sobretudo, gente, gente que trabalha, que se alegra, se conhece e 

se estima”. Assim, trabalhar com gente é trabalhar com a diversidade: a diversidade de acertos, de erros, de 

necessidades, de integração, de respeito, de aprendizagem, enfim, de transformação do espaço escolar, em 

um lugar em que seja prazeroso “estudar, trabalhar, conviver”.  

Para que isso ocorra, a escola precisa planejar, estudar, realizar e avaliar suas ações de modo coletivo 

ou melhor propiciando momentos em que oportunize a todos os segmentos a participação concreta e efetiva 

em todas estas etapas. Não se trata de promover assembleias, mas de efetuar a gestão do ensino com a 

sensibilidade de perceber os olhares do grupo, reconhecer prioridades, mudanças e possibilitar condições para 

a oferta de um ensino de qualidade. 

Em toda sua história, falta ao noturno uma identidade própria, ou seja, o ensino noturno tem sido 

conduzido, na maioria das escolas que o oferecem, como se fosse uma cópia do que se faz no período diurno: 

são adotados os mesmos procedimentos didático-pedagógicos, desconsiderando-se as especificidades dos 
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que frequentam a escola no noturno. Muitos são os obstáculos que se contrapõem a quem deseja promover 

situações de aprendizagem com significado no ensino médio noturno. Esses entraves dificultam ações para 

reforçar conteúdos não devidamente assimilados, ou para desenvolver um ambiente propício ao surgimento de 

relações afetivas e sociais, tanto entre professores e alunos quanto entre os próprios alunos. Observadas as 

especificidades que caracterizam o ensino médio noturno, o projeto constituiu a oportunidade de atendimento 

às particularidades e peculiaridades dessa realidade de ensino para que a escola possa contribuir 

significativamente para a transformação do homem e do mundo. 

Como sujeitos de sua própria história, os alunos do noturno devem ser capazes não só de dominar 

uma série de competências e habilidades, mas também de transformar a realidade em que vivem, 

considerando sua diversidade. Articulada das necessidades dos educandos e educandas, a escola sob o 

paradigma da metodologia de projetos pode tornar-se, para alunos e alunas do noturno, espaço de construção 

dos saberes dos sujeitos que a frequentam. Os diálogos possibilitam processos de humanização permitindo 

que a escola constitua-se em espaço de promoção e de inserção social. 
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RESUMO 
 
Este trabalho “Horta Escolar: uma estratégia ecologicamente correta e sustentável em Caxias – MA” trata-se 
de uma pesquisa de campo que tem por objetivo investigar o processo de desenvolvimento da consciência 
ecológica de professores e alunos da UIM Paulo Marinho, a partir do cultivo sustentável de horta escolar. 
Fundamenta-se nos estudos teóricos de autores como: Carniatto (2007), Irala, Fernandez (2013), Porto (2001), 
Morgado (2006), além de documentos legais como Constituição Federal (1988) e a LDB (1996). Utilizou-se 
como instrumento para coleta de dados sobre o assunto em questão, o questionário direcionado a 1 
professor(a) e 22 alunos do 5º ano na UIM Paulo Marinho, no município de Caxias – MA. A análise dos dados 
obtidos evidencia que a horta é de fundamental importância, tanto na conscientização ambiental, a partir de 
situações práticas no espaço escolar, quanto para a formação dos sujeitos em seu papel com o meio ambiente 
e os hábitos de alimentação saudável no cotidiano dos professores, gestores, alunos e pais.  
 
Palavras chaves: Biodiversidade. Horta. Espaço Escolar. Aprendizagem. Consciência ecológica. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Os estudos contemporâneos ressaltam que a educação ambiental tem uma função importante no 

fortalecimento de vínculo dos sujeitos envolvidos e o meio ambiente, propiciando a consciência ecológica em 

conjunto com as competências e habilidades dos alunos. 

                                                           
1 Graduanda do 6º período do Curso de Pedagogia a Distância-UEMAnet, especialista em Gestão, Administração e Orientação 
Educacional, pós-graduada em Educação Especial/Inclusiva – UEMANET e professora da educação infantil no município de 
Caxias/MA. 
2 Graduada em História – UEMA, especialista em História do Brasil – IESF, graduanda do 6º período do Curso de Pedagogia – 
UEMAnet, pós-graduada em Educação Especial/Inclusiva – UEMANET e professora da educação básica no município de Caxias/MA. 
3 Graduanda do 6º período do Curso de Pedagogia a Distância-UEMAnet, pós-graduada em Educação Especial/Inclusiva – 
UEMANET e professora da educação básica no município de Caxias/MA. 
4 Graduada em Pedagogia – FAI, especialista em Supervisão, Gestão e Planejamento Educacional – IESF. 
5 Graduada em História – UEMA, especialista em História do Brasil – IESF, pós-graduada em Educação Especial/Inclusiva – 
UEMANET e professora efetiva da educação básica em Aldeias Altas/MA. 
6 Graduada em Sociologia – UEMA, pós-graduanda em Educação Especial/Inclusiva – UEMANET e professora da rede municipal e 
estadual do município de Caxias/MA. 
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Partindo-se de tal compreensão questiona-se: De que forma o cultivo de horta escolar pode propiciar a 

consciência ecológica e construção de saberes de professores e alunos da UIM Paulo Marinho? Parte-se do 

princípio de que a reflexão sobre o papel interventivo e mediador dos professores nesse processo de cultivo e 

conscientização é fundamental. 

Nessa perspectiva de abordagem, a presente pesquisa sobre o tema:  Horta Escolar: uma estratégia 

ecologicamente correta e sustentável na escola UIM Paulo Marinho, no município de Caxias – MA, objetiva 

investigar o processo de desenvolvimento da consciência ecológica de professores e alunos da UIM Paulo 

Marinho, a partir do cultivo sustentável de horta escolar. Para tanto, apresenta como objetivos específicos: 

analisar a importância de ações ecologicamente corretas e sustentáveis no ambiente escolar; delinear o perfil 

dos professores e alunos dos anos iniciais do ensino fundamental, envolvidos no cultivo de horta na UIM Paulo 

Marinho, seus desafios, possibilidades e perspectivas; descrever os conhecimentos e benefícios propiciados 

com o cultivo de hortas no ambiente escolar. 

A opção pela temática torna-se relevante, pois no contexto atual, a educação enfrenta muitas 

problemáticas, as quais se refletem no meio social e no comportamento das pessoas, os alunos nos anos 

iniciais também são internalizam o contexto que vivência.  

Para realização da pesquisa, utilizou-se de fontes bibliográfica, com base em teóricos como: Carniatto 

(2007), Irala, Fernandez (2013), Porto (2001), Morgado (2006), além de documentos legais como Constituição 

de Federal (1988) e a LDB (1996), por meio dos quais foram realizados estudos sobre o assunto em questão 

complementados com coleta de dados, realizada por meio de questionário aplicado com 1 professora do 

ensino fundamental e 22 alunos do 5º ano na escola Paulo Marinho, com uma análise de cunho qualitativo 

sobre os mesmos.  

O trabalho apresenta-se estruturado em três sessões complementares: no primeiro apresenta-se os 

fundamentos teóricos sobre o tema; no segundo, a análises e discussões dos dados obtidos com a pesquisa 

de campo e, por fim as considerações finais das pesquisadoras ressaltando que a horta é importante na 

conscientização ambiental na prática no espaço escolar, para a formação dos sujeitos em seu papel com o 

meio ambiente e os hábitos de alimentação saudável no cotidiano dos professores, gestores, alunos e pais. 

 

2 O CULTIVO DE HORTAS NO ESPAÇO ESCOLAR E A CONSTRUÇÃO DA CONSCIÊNCIA ÉCOLOGICA  

 

A horta é um laboratório vivo disponível a diferentes atividades didáticas. A sua instalação proporciona 

um conjunto de vantagens à comunidade escolar, como a abordagem de temas relacionados à educação 

ambiental e educação para a saúde através dos aspectos nutricional e alimentar. Com isso, cumpre-se uma 

exigência do Ministério da Educação, que concebe como essencial o acesso ao conhecimento de forma ampla, 

bem como o acesso às novas tecnologias, além do estímulo às atividades que contribuam para 
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conscientização sobre a importância da melhoria das condições ambientais, além da necessidade de serem 

construídas novas visões educacionais que integrem a saúde e o ambiente através de propostas 

interdisciplinares (MORGADO, 2006). 

Momentos de interação social aliada aos benefícios a saúde das crianças na escola, ao realizarem o 

plantio de hortaliças que podem ser utilizadas no lanche da escola, de modo que também se alie ao 

conhecimento teórico e prático da educação ambiental. 

Desta forma, o currículo ganha em flexibilidade e abertura, já que os temas podem ser 

contextualizados e priorizados. Em conformidade com o que prescreve Morgado (2006), o desenvolvimento de 

atividades pedagógicas resultantes da fusão teoria e prática, de forma contextualizada, na condução da horta, 

vem auxiliando no processo ensino-aprendizagem e estreitando relações através da promoção do trabalho 

coletivo e cooperado entre os agentes sociais envolvidos. 

Como nos coloca Morgado, a horta na escola é uma aliada na prática pedagógica, contribui com o 

processo de aprendizagem e o currículo escola deve integrar ações como está de modo que todos os alunos 

possam ser integrados ao projeto. 

A horta escolar passa a ser um espaço alternativo para a aquisição do aprendizado sobre alimentação 

e nutrição, podendo ser um laboratório vivo onde as crianças experimentam diversas experiências, tornando o 

contato com os alimentos mais atraente e prazeroso, motivando assim o uso de uma alimentação, mais 

nutritiva e saudável (CARNIATTO, 2007). 

Aprendem também sobre o valor nutricional de cada espécie trabalhada, sobre o uso de adubos 

orgânicos e sobre os riscos de agrotóxicos, melhorando desta forma, seus hábitos alimentares e o de suas 

famílias. Estimula o aproveitamento e reciclagem de materiais descartáveis, como as embalagens para serem 

utilizados na formação dos canteiros, desenvolvendo a consciência de preservação do ambiente. A partir das 

atividades desenvolvidas na horta, os alunos ficam sensibilizados com a preservação do ambiente escolar, 

identificando áreas degradadas nos jardins, bueiros entupidos por falta de limpeza periódica e preventiva, que 

impossibilita o escoamento de água da chuva ocasionando muitas vezes o empoçamento em vários pontos do 

colégio (CRIBB, 2010). 

As contribuições são inúmeras para o próprio espaço escolar, com vantagens significativas. E, os 

alunos se sentem bem em contribuir, o processo de aprendizagem se inicia com a conscientização de 

preservação dos seus espaços diários. 

A alfabetização ecológica, a compreensão dos princípios de riam para sustentar a vida é o primeiro 

passo no caminho da sustentabilidade. O segundo passo é o projeto ecológico. Precisamos aplicar nossos 

conhecimentos a uma reformulação fundamental de nossas tecnologias e instituições sociais, de modo a 

transpor o abismo que atualmente separa as criações do ser humano dos sistemas ecologicamente 

sustentáveis da natureza (CAPRA, 2002, p. 241). 
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A educação ambiental, deve ser mais debatida na prática e a horta se apresenta como uma importante 

ferramenta sobre a sustentabilidade não só no ambiente escolar, mas como uma extensão já que parte de sua 

formação nos primeiros anos escolar até sua atuação social adulta enquanto ser de direitos e deveres. 

A pesquisa, buscou-se na literatura pertinente como livros, artigos, documentos oficiais, entre outros, 

para fundamentar o marco teórico do problema deste trabalho, coletar informações com a realidade encontrada 

no campo, na escola Paulo Marinho, a coleta de dados, necessita, portanto, de uma pesquisa in lócus. Pois, a 

pesquisa de campo se desenvolve a partir da observação direta dos fatos. 

A Horta pode ser um laboratório vivo para diferentes atividades didáticas. Além disso, o seu preparo 

oferece várias vantagens para a comunidade. Dentre elas, proporciona uma grande variedade de alimentos a 

baixo custo, no lanche das crianças, permite que toda a comunidade tenha acesso a essa variedade de 

alimentos por doação ou compra e também se envolva nos programas de alimentação e saúde desenvolvidos 

na escola. Portanto, o consumo de hortaliças cultivadas em pequenas hortas auxilia na promoção da saúde. 

Há várias atividades que podem ser utilizadas na escola com o auxílio de uma horta onde o professor relaciona 

diferentes conteúdos e coloca em prática a interdisciplinaridade 4 com os seus alunos (IRLA, FERNADEZ, 

2013). 

No quadro acima pode ser vista algumas das ferramentas utilizadas para o cultivo de hortas seja na 

escola ou no ambiente doméstico, uma vez que pode influenciar inclusive aos alunos a cultivarem o plantio em 

casa, com hábitos ambientais corretos e uma alimentação saudável. 

Para Cribb (2010), a horta promove a aquisição de novos valores, boas atitudes, transforma a forma de 

pensar, valoriza o trabalho em equipe, a solidariedade, a cooperação, desenvolve da criatividade e a 

percepção da importância do cuidado, o senso de responsabilidade, de autonomia, além de sensibilizar para a 

busca de soluções para os problemas ambientais. 

Quadro 02 – Informações sobre as culturas. 

 

     Fonte: Adaptado de IRALA; FERNADEZ, 2013. 
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Conforme pode ser percebido pelas respostas no questionário, as principais culturas de hortaliças, no 

quadro acima tem as informações com as principais características de cada um, como os meses de cultivo, o 

tempo em média entre o plantio e cultivo, bem como espaçamento necessário entre as mudas. 

De acordo com Morgado e Santos (2008), a relação direta com os alimentos também contribui para 

que o comportamento das crianças seja voltado para produtos mais naturais e saudáveis, oferecendo um 

contraponto á ostensiva propaganda de produtos industrializados. A fundamentação estabelecida no decorrer 

da vida dos sujeitos contribui para essa formação, principalmente no ambiente escolar, onde a maioria dos 

indivíduos realizam suas principais refeições. 

 

2.1 Análise e Coleta de dados 

 

A pesquisa “Horta Escolar: uma estratégia ecologicamente correta e sustentável na escola UIM Paulo 

Marinho, no município de Caxias – MA” enfatiza a construção de uma consciência voltada a melhoria da 

qualidade de vida inserida no espaço escola reflete diretamente em ume estilo de vida mais saudável e menos 

impactante sobre o ambiente, ao mesmo tempo em que integra os cuidados com a saúde e a natureza. 

Para tanto, foi realizada uma pesquisa de campo com professores e alunos da UIM Paulo Marinho. A 

referida instituição de ensino encontra-se localizada Rua São Pedro, SN – Centro, em Caxias, Maranhão. 

Sendo iniciada suas atividades em 1997, com alunos das séries inicias. A escola atualmente funciona em dois 

turnos, no matutino do 1º ao 5º ano do fundamental I e no vespertino funciona a modalidade EJA com 3 salas 

apenas. A coleta de dados foi realizada por meio da aplicação de questionário misto com 8 perguntas 

aplicados a 1 professora e a 22 alunos do 5º ano da referida instituição de ensino. 

Segundo Capra (2002), a horta reestabelece a conexão das crianças com os fundamentos da 

alimentação – na verdade, com os próprios fundamentos da vida – ao mesmo tempo em que integra e tornam 

mais interessantes praticamente todas as atividades que acontecem na escola. 

Portanto, o desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades da geração atual, sem 

comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades. Entre tantas 

análises que podem surgir a partir da definição, é interessante observar as perspectivas de herança e 

equilíbrio. Herança, na medida em que a qualidade do ambiente e da vida no futuro é atribuída ao legado da 

atual geração. Equilíbrio, pois o Relatório “Nosso Futuro Comum”, estabelece o desenvolvimento sustentável 

baseado no tripé econômico, social e ambiental (FLORES; MEDEIROS, 2013, p. 130). 

Na coleta de dados realizada na escola Paulo Marinho, a professora que respondeu o questionário, a 

qual iremos denominar de modo fictício de “Hortência”, acerca de como ocorre a conscientização ecológica na 

escola, situa a relação dos alunos no espaço escolar com as questões ambientais, como pode ser observado 

no quadro abaixo. 
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Tabela 01 – Coleta de dados em forma de questionário realizada com a professora “Hortência” da escola Paulo Marinho. 

 

PERGUNTAS RESPOSTA DA PROFESSORA (HORTÊNCIA) 

1 – Como ocorreu o processo de conscientização 
dos professores e alunos no UIM Paulo Marinho? 

 
 

Palestras 

2 – Quais os desafios e possibilidades enfrentadas 
pelos professores e alunos na construção da horta 
escolar? 
 

“Desafio nenhum, pois todos se envolvem com a horta 
da escola, ajudando no que pode cada sala tem o dia de 
cuidar da horta”. 

3 – Quais os benefícios propícios com o cultivo da 
horta escolar? 
 

“Tudo o que é cultivado se usa na escola para nós 
próprios alimentar”. 

4 – Quem participa desse processo do cultivo?  
Todos da escola 

5 – Todas as turmas participam desse processo de 
cultivo? 
 

  
Sim 

6-Qual a importância ecologicamente da horta para a 
escola? 

“Muito importante, porque ensina as crianças a cuidar, a 
plantar onde eles podem fazer na sua casa” 
 

7-O que os alunos aprenderam sobre o cultivo da 
horta? 

“Plantar, semear, colher, preservar o ambiente” 
 

8-O que é feito com os alimentos colhidos na horta 
da escola? 
 

 
 

Utilizado na merenda escolar 

Fonte: Pesquisadoras, 2019. 

 

A partir das respostas pode-se analisar que apesar dos desafios, o corpo escolar em sua maioria 

contribui com projeto do cultivo de hortas no espaço escolar, inclusive se utilizam dos alimentos cultivados na 

merenda, com alimentos saudáveis, afirmativa que se evidencia na fala da professora ao afirmar: “Tudo o que 

é cultivado se usa na escola para nós próprios alimentar”. 

Para Irala e Fernandez (2013), promover a reeducação alimentar é introduzir a Educação Ambiental, 

construindo a noção de que o equilíbrio do meio ambiente é fundamental para a sustentabilidade de nosso 

planeta. Portanto a ampliação das relações entre qualidade de vida, saúde, bem-estar e equilíbrio biológico do 

planeta tendem a ser alcançadas através da horta orgânica, desse espaço tão dinâmico que possibilita novos 

modos de alimentação e contribui com a sustentabilidade. 

Já nos questionários distribuídos aos alunos do 5º ano, a realidade do processo de conscientização é 

percebida sob um outro prisma, o que torna a abordagem dinâmica para compreendermos como o cultivo de 

horta contribui com práticas sustentáveis, no gráfico a seguir sobre o início do processo tem-se uma 

visibilidade dos agentes facilitadores do processo. 
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Gráfico 01 – Como se dá o processo de conscientização na escola Paulo Marinho? 

 

           Fonte: Pesquisadoras, 2019. 

Dos 22 alunos do 5º ano matutino da escola Paulo Marinho, 59% afirmam que o primeiro incentivo ao 

processo de conscientização ocorreu por meio de palestras, 27% afirmam ter sido através de reuniões e 14% 

por meio de gincanas escolares. Os meios são importantes na construção de ações que facilitam a efetivação 

do processo. 

O maior percentual apresentado pelos alunos, 59%, confirmando a resposta da professora ao afirmar 

ser as palestras o meio pelo qual ocorre a conscientização ambiental no espaço escolar Paulo Marinho. 

No gráfico seguinte acerca dos principais desafios enfrentados pelos alunos na construção das hortas 

na escola, pode-se perceber como os projetos no espaço escolar, além da mão de obra dos sujeitos ativos, 

necessitam também demais recursos para que seja efetivado. 

Gráfico 02 – Na construção de hortas na escola Paulo Marinho, quais desafios são enfrentados? 

 

 

           Fonte: Pesquisadoras, 2019. 

59% 
27% 

14% 

Como ocorreu o processo de conscientização dos 
professores e alunos na UIM Paulo Marinho?  

Palestras   

Gincanas 

Reuniões 

Outro 

Formação Continuada 

36% 

50% 

14% 

Quais os desafios enfrentados pelos alunos na 
construção da horta na escola? 

Falta de conhecimento sobre 
o assunto  

 Falta de matéria prima 

Outros 
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50% dos 22 alunos afirmam que o principal desafio enfrentado na construção de hortas na escola é a 

falta de matéria prima, 36% dizem ser a falta de conhecimento sobre o assunto e 14% apontam outros fatores 

como desafios carência de materiais (adubo, sementes, terra preta, ferramentas). 

Parafraseando Fernandes (2003), compreende-se que a percepção ambiental pode ser definida como 

sendo uma tomada de consciência do ambiente pelo homem, ou seja, o ato de perceber o ambiente que se 

está inserido, aprendendo a proteger e a cuidar do mesmo. 

Sobre os agentes ativos no processo do cultivo de hortas no espaço escolar, o papel primordial de 

cada um, no gráfico abaixo encontra-se alguns que direta ou indiretamente podem participar. 

 

Gráfico 03 – Quem participa do processo de cultivo? 

 

 

           Fonte: Pesquisadoras, 2019. 

 

O questionamento sobre quem participa do processo do cultivo de hortas, 82% dos alunos afirmam 

que todos da escola participam, 9% afirmam ser somente alunos e professores e outros 9% afirmam ser 

somente os professores. Todos são importantes no processo de cultivo para que a conscientização de fato 

ocorra. A professora afirma que todos participam do processo de cultivo das hortas no espaço escolar da 

escola Paulo Marinho. 

De acordo com Carvalho (1998), a Educação Ambiental está intrinsecamente associada à formação de 

valores e atitudes sensíveis à diversidade, à complexidade do mundo da vida e, sobretudo, a um sentimento de 

solidariedade diante dos outros e da natureza. Portanto é indiscutível a importância do envolvimento e 

interação do homem com a natureza, de sua sensibilização ambiental e comprometimento com a preservação 

ambiental. 
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Imagem 01 – Professora e alunos regando as hortas na escola Paulo Marinho. 

 

 

             Fonte: Arquivo pessoal das pesquisadoras, 2019. 

 

Uma das formas de ensinar, e   a Educação Ambiental, onde e   possível  fazer pela ação direta do 

professor indo além da sala de aula, pois o educador e   um elemento fundamental no processo de 

sensibilização da sociedade dos problemas ambientais, porque esta pode buscar em seus alunos, hábitos e 

atitudes sadias de conservação ambiental e respeitando a natureza (SANTOS, 2007). 

A consciência ecológica, a preocupação e o cuidado ao meio ambiente, a partir da horta, contribuem 

com o processo de aprendizagem e a consciência ecológica dos alunos. Portanto, a consciência ecológica 

sendo refletida no espaço escolar, a partir do cultivo sustentável de hortas contribui com uma sociedade mais 

organizada e consciente de seus direitos, mas também deveres como cidadãos. 

A horta no espaço escolar é importante tanto para o meio ambiente quanto para o bom relacionamento 

professor/aluno, escola/comunidade. Assim, conscientiza os alunos, os professores e os pais sobre hábitos 

socioambientais para uma vida em equilíbrio no planeta.  

As contribuições para o processo educativo proporcionado pelo cultivo de hortas no espaço escolar 

são inúmeros, abaixo como mostra no gráfico alguns hábitos concientes reconhecidos pelos alunos. 
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Gráfico 04 – Como os alunos colocaram em prática o conhecimento adquirido com o cultivo de hortas? 

 

 

           Fonte: Pesquisadoras, 2019. 

 

A prática do cultivo proporcionou a eles novas atitudes e quando questionados como colocaram em 

prática o conhecimento adquirido com o cultivo de horta na escola, 82% deles afirmam que o consumo de 

verduras e legumes em maior quantidade, 9% afirmam que fizeram horta em casa e 9% afirmam que ter 

adquiridos outros tipos de conhecimento. Conforme a professora Hortência afirmou que os alunos aprenderam 

com as hortas escolares: “Plantar, semear, colher, preservar o ambiente” 

Além disso, e  preciso ultrapassar outras barreiras que envolvem a sociedade numa teia: o preconceito 

e a discriminação, resultado da falta de informação e solidariedade com os seres humanos que nela estão 

inseridos (ESPINDOLA, 2009). Diante disso, se fazem necessárias novas ferramentas no ato de ensino-

aprendizagem e as hortas na escola podem contribuir na educação ambiental. 

O perfil dos envolvidos em projetos de horta escolares representa a preocupação com presente e com 

futuro, a horta indo além de uma metodologia prática de atividades ambientais, mas como formadora de 

sujeitos conscientes com o planeta e o equilíbrio socioambiental. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao analisar a importância de ações ecologicamente corretas e sustentáveis no ambiente escolar. 

Delinear o perfil dos professores e alunos dos anos iniciais do ensino fundamental, envolvidos no cultivo de 

horta na UIM Paulo Marinho, seus desafios, possibilidades e perspectivas. Descrever os conhecimentos e 

benefícios propiciados com o cultivo de hortas no ambiente escolar. Percebe-se que tanto a professora quanto 
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os 22 alunos que responderam os questionários se mostram afins a preservação do meio ambiente seja dentro 

da escola ou fora. A consciência ecológica, a preocupação e o cuidado ao meio ambiente, a partir da horta é 

facilmente percebida em suas respostas no questionário, projetos como este na escola devem ser mais 

amplos, pois contribuem com o processo de aprendizagem e a consciência ecológica dos alunos. 

Os desafios são inúmeros, pois nem todos querem se integrar e colocar a mão na terra para plantar e 

cuidar da horta, assim como os materiais que nem sempre estão disponíveis, o professor não tem a 

disponibilidade de colocar a prática conteúdos teóricos, assim como pelas dificuldades que se apresentam na 

escola enquanto espaço para realização do projeto. Mas, os benefícios são muitos, alimentos saudáveis, por 

exemplo, no lanche escolar, aprendizado sobre o cultivo, interação social uns com os outros, respeito ao meio 

ambiente, a escola e a conscientização ecológica em sua formação contínua no processo de aprendizagem até 

a fase adulta.  

Portanto, como resultado dos dados obtidos, conclui-se que a horta é importante na conscientização 

ambiental na prática no espaço escolar, para a formação dos sujeitos em seu papel com o meio ambiente e os 

hábitos de alimentação saudável no cotidiano dos professores, gestores, alunos e pais. 
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Capítulo 29 

INCLUSÃO E EDUCAÇÃO DOS ALUNOS SURDOS PRESENTES NO CONTEXTO DA ESCOLA 
ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO 

 

Naila Gleycy Collins Rosa1 

 

RESUMO 
 
Este artigo apresenta como eixo de discussão a inclusão e educação dos alunos surdos presentes no contexto 
da Escola Estadual de Ensino Médio. Foi realizado através de pesquisas bibliográficas, em artigos, livros, 
periódicos e informações disponíveis em site da internet, onde foram selecionados, dentro do tema central do 
artigo. Tangente a isso concluiu-se que a educação Brasileira passou e ainda passa por diversas reformas 
para a inserção e escolarização de pessoas surdas, visto que, a integração dessas pessoas na escola regular 
já é um grande avanço, porém se tratando da formação inicial e continuada dos professores dos discentes 
surdos que estão presente na sala de aula ainda é insatisfatória e insuficiente. Assim, a inclusão de pessoas 
surdas no meio escolar é um assunto amplo, onde cada caso, lugar, deve ser pensado e analisado de forma 
diferente. 
Palavras-chave: Educação de Surdos. Ensino Médio. Inclusão. 
 
 
ABSTRACT 
 
This article presents the inclusion and education of deaf students present in the context of the State High 
School. It was carried out through bibliographic searches, in articles, books, periodicals and information 
available on the internet site, where they were selected, within the central theme of the article. Tangent to this it 
was concluded that the Brazilian education passed and still goes through several reforms for the insertion and 
schooling of deaf people, since, the integration of these people in the regular school is already a great advance, 
however when it comes to the initial and continued formation of teachers of deaf students who are present in 
the classroom is still unsatisfactory and insufficient. Thus, the inclusion of deaf people in the school 
environment is a broad subject, where each case, place, must be thought and analyzed differently. 
Keywords: Deaf Education. High school. Inclusion. 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A surdez e/ou deficiência auditiva, pode ser congênita ou adquirida. Na congênita a criança obtém 

durante a gravidez, devido a diversos fatores, como o uso de medicamentos, doenças contraídas ou até 

mesmo causa hereditária pela gestante. Raramente, esse tipo de surdez tem tratamento, no caso de surdez 

por condução, há algo impedindo que o som seja expelido da orelha externa a interna, como cera, tímpano 

perfurado, infecção, nesse caso de surdez, pode ser reversa através de cirurgias ou medicamentos. O outro 
                                                           
1 Licenciada em Química e Técnica em Alimentos pelo Instituto Federal do Maranhão (IFMA - Campus Açailândia), Pós Graduada em 
Educação Especial/ Educação Inclusiva pela Universidade Estadual Do Maranhão –  Núcleo De Tecnologia Para Educação 
(UEMANET – Polo Açailândia), Professora de Química da EEEM Profa. Isabel Amazonas. 
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tipo de surdez, é a central, acontece com a chegada da idade avançada, fazendo parte do processo natural do 

corpo humano. Alguns modos de vidas, como exposição a excessos de ruídos e o uso frequente de cotonetes 

internamente no ouvido, contribuem bastante para a surdez, sendo assim, constatamos que em alguns casos 

pode ser reversível e outros não, atualmente temos aparelhos auditivos que amplificam o som ajudando as 

pessoas a ouvir melhor. (MORAES, 2009). 

Nesse sentido qualquer que seja a mudança no funcionamento normal da audição, independente de 

causa, grau ou severidade estabelece uma modificação auditiva, constatando para a pessoa, uma redução na 

capacidade de ouvir e perceber os sons (MEC, 2006). 

Tangente a isso, se tratando da percepção do som, ainda (MEC, 2006, p.13), dispõe:  

 

 O som é um fenômeno resultante da movimentação das partículas do ar. Qualquer 
evento capaz de causar ondas de pressão no ar é considerado uma fonte sonora. A fala, por 
exemplo, é o resultado do movimento dos órgãos fono-articulatórios, que por sua vez 
provoca movimentação das partículas de ar, produzindo então o som. Perceber, reconhecer, 
interpretar e, finalmente, compreender os diferentes sons do ambiente só é possível graças à 
existência de três estruturas que funcionam de forma ajustada e harmoniosa, constituindo o 
sistema auditivo humano.  

 O ouvido humano é composto por três partes: uma, é externa; as outras duas 
(internas) estão localizadas dentro da caixa craniana.  

 A parte externa, também chamada de ouvido externo, compreende o pavilhão 
auricular (orelha), o conduto auditivo e a membrana timpânica. Essa estrutura tem por 
função receber as ondas sonoras, captadas pela orelha e transportá-las até a membrana 
timpânica ou tímpano, fazendo-a vibrar com a pressão das ondas sonoras.  

 A membrana timpânica separa o ouvido externo do ouvido médio. No ouvido médio 
estão localizados três ossos muito pequenos (martelo, bigorna e estribo). Esses ossículos 
são presos por músculos, tendo por função mover-se para frente e para trás, colaborando no 
transporte das ondas sonoras até a parte interna do ouvido.  

 Ainda no ouvido médio está localizada a tuba auditiva, que liga o ouvido à garganta. A 
porção interna do ouvido, também denominado ouvido interno, é muito especial. Nela estão 
situados: a cóclea (estrutura que tem o tamanho de um grão de feijão e o formato de um 
caracol), os canais semicirculares (responsáveis pelo equilíbrio) e o nervo auditivo. É nessa 
porção do ouvido que ocorre a percepção do som. A cóclea é composta por células ciliadas 
que são estruturas com terminações nervosas capazes de converter as vibrações mecânicas 
(ondas sonoras) em impulsos elétricos, os quais são enviados ao nervo auditivo e deste para 
os centros auditivos do cérebro.  
 O processo de decodificação de um estímulo auditivo tem início na cóclea e termina 
nos centros auditivos do cérebro, possibilitando a compreensão da mensagem recebida. 
 

 

Enfim, se entende como é adquirida a surdez, suas causas, tipos, percepção do som. E se tratando da 

surdez no mundo segundo a (OMS) Organização Mundial da Saúde, existem mais de 120 milhões de pessoas 

surdas, e no Brasil, cerca de 5,7 milhões de pessoas com tal problema. Averiguando os números e pautando-

se que há uma indispensável comunicação de tais pessoas, adentramos no sistema educacional de pessoas 

surdas, defronte de uma educação dita abandonada, luta-se por uma educação inclusiva e de qualidade. 

Ademais (ALMEIDA, 2015, p.31), ressalta: 
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No Brasil, a luta dos surdos por uma educação de qualidade, que respeitasse os aspectos 
socioculturais dessa comunidade, tem avançado. Depois de várias discussões, na década de 
1980, concluiu-se que a Língua Portuguesa não pode substituir a relevância da Língua de 
Sinais na vida do surdo. Então, como a etiologia da palavra nos diz: o Bilinguismo é o uso 
das duas línguas. Sim, é claro que o surdo pode aprender uma língua oral, no caso do Brasil, 
o Português, mas precisa ser educado na sua língua natural, e este é um direito que a ele 
assiste. 
 

No espaço educacional a inclusão e a escolarização dos discentes surdos, é um assunto relevante e 

que há uma necessidade de ser mais explorado. A escola é um lugar que deve ser de acolhimento, e precisa 

transferir uma educação de qualidade a todos, porém, não é sempre assim que acontece, faltam estratégias 

educacionais principalmente com os alunos com necessidades educacionais especiais, para uma 

escolarização adequada, estratégias estas que apoiem as dificuldades encontradas no processo de ensino-

aprendizagem pelo educando, meios de adequar à educação para todos, que vão desde a formação adequada 

dos professores a combater os preconceitos com essas pessoas.  

Assim, se tratando do âmbito escolar e sendo professora do ensino médio da escola estadual de 

Ulianópolis-Pa, percebo a inserção cada vez maior de alunos com diagnóstico de surdez, considero diante 

disso a grande importância dessa pesquisa, para estudar o processo de educação e inclusão dos surdos no 

Ensino Médio. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

            

 A surdez é uma palavra que caracteriza qualquer perda audição, parcial ou total, podendo ser 

temporária ou permanente, congênita quando o sujeito já nasce surdo, caracterizando a surdez pré-lingual, ou 

seja, ocorreu antes da aprendizagem da linguagem ou adquirida que acontece quando a pessoa perde a 

audição no decorrer de sua vida, sendo assim, a surdez poderá ser pré ou pós-lingual, dependendo da 

ocorrência, podendo ser antes ou depois da obtenção da linguagem. 

 Segundo (MEC, 2006, p.19):  

A surdez consiste na perda maior ou menor da percepção normal dos sons. Verifica-se a 
existência de vários tipos de pessoas com surdez, de acordo com os diferentes graus de 
perda da audição. Sob o aspecto da interferência na aquisição da linguagem e da fala, o 
déficit auditivo pode ser definido como perda média em decibéis, na zona conversacional 
(freqüência de 500 – 1000 – 2000 hertz) para o melhor ouvido. 
 

Diante disso, ressaltamos que há uma necessidade de comunicação dessas pessoas, então a partir 

disso, adentramos no sistema educacional de pessoas surdas, tangente a uma educação dita desacolhida. 

 A educação das pessoas surdas tem início no Brasil em 1857, quando a pedido do Imperador D. 

Pedro II, o professor Eduard Huet que era surdo, veio para o Rio de Janeiro, com a criação do Imperial Instituto 
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de Surdos-mudos, começa então a escolarização formal dos surdos no Brasil, que então passa a ter uma 

escola especializada para a educação e chance de desenvolver a Língua de Sinais, episodio de grande 

importância para tais pessoas. Entretanto, destaca-se que as meninas surdas, só tiveram direito a serem 

educadas no início do século XX, quando se fundou o Instituto Santa Terezinha, em São Paulo (AlMEIDA, 

2015).  

Assim, ainda segundo Almeida (2015) a educação das pessoas surdas, ficou voltada mais para a 

comunicação do que para o conhecimento, totalmente contrária à educação como forma de liberdade e 

igualdade, isso acontecia por manter o estereótipo de incapacidade das pessoas surdas, por não ouvir. A 

escolarização das pessoas surdas é composta por várias faces de exclusão, por terem suas particularidades 

recusadas, sendo obrigados a recusar sua língua natural e aprender a língua oral do país. Isto transportou um 

grande dano no seu processo de comunicação. 

De acordo com (CASSIANO, 2017, p.4), a Lei de Libras 10436/02 e o Decreto n.º 5.626/05: 

[...] São dois documentos fundamentais para garantir os direitos das pessoas surdas, 
especialmente na área da educação. Esses documentos proporcionaram ações da 
comunidade surda em todo o país na luta pela efetivação dos dispositivos propostos e pela 
garantia dos direitos que esses documentos apresentam, muitas decorreram ações que 
impactaram, e ainda estão impactando, as comunidades surdas de forma geral em todo o 
Brasil. Essas ações, no entanto, não podem ser compreendidas de forma isolada: há um 
contexto social de forte organização da população interessada pelas questões das 
comunidades surdas, bem como o avanço dos debates relativos à singularidade linguística 
dessa comunidade. 

 
A lei de Libras 10436 de 24 de Abril de 2002 Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, e 

dá outras providências, nos dispõe Azeredo (2006, p.17), sobre tal lei: 

 

Art. 1º É reconhecida como meio legal de comunicação e expressão a Língua Brasileira de 
Sinais – LIBRAS, e outros recursos de expressão a ela associados.  
Parágrafo único. Entende-se como Língua Brasileira de Sinais 
– LIBRAS, a forma de comunicação e expressão, em que o sistema linguístico de natureza 
visual-motora, com estrutura gramatical própria, constituem um sistema linguístico de 
transmissão de ideias e fatos, oriundos de comunidades de pessoas surdas do Brasil.  
Art. 2º Deve ser garantido, por parte do poder público em geral e empresas concessionárias 
de serviços públicos, formas institucionalizadas de apoiar o uso e difusão da Língua 
Brasileira de Sinais – LIBRAS, como meio de comunicação objetiva e de utilização corrente 
das comunidades surdas do Brasil. 
 

Ainda Azeredo (2006, p.19), nos informa sobre o Decreto n.º 5.626 de 22 de dezembro de 2005: 

 
Art. 1º Este decreto regulamenta a Lei no 10.436, de 24 de abril de 2002, e o art. 18 da Lei 
no 10.098, de 19 de dezembro de 2000.  
Art. 2º Para os fins deste decreto considera-se pessoa surda àquela que, por ter perda 
auditiva, compreende e interage com o mundo por meio de experiências visuais, 
manifestando sua cultura principalmente pelo uso da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS.  
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Parágrafo único. Considera-se deficiência auditiva as perdas bilaterais, parciais ou totais, de 
quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500Hz, 
1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz. 
 

Em se tratando da formação de professores, o Decreto n.º 5.626, segue apresentando a inclusão da 

libras na grade curricular, nos cursos de formação de professores para o exercício do magistério, em nível 

médio e superior, seja em instituição pública ou privada. Sendo este documento ajustável, em cursos de 

graduação e profissionalização em outras áreas, pois a libra é considerada uma matéria optativa. Assim, esse 

decreto, deu oportunidade para que a formação tanto de instrutor de libras como de docentes no país, fossem 

alteradas (CASSIANO, 2017). 

Tangente a isso, Cassiano (2017), nos explana ainda que, antes da criação até mesmo de decretos a 

respeito das libras e da pessoa com surdez, deveria ser um direito garantido para os surdos, a sua educação 

de qualidade, pois está incluso nas necessidades educacionais de quase todos os sistemas de ensino. 

Assim segundo Prestes (2010), temos algumas referências básicas e importantes sobre a conquista 

dos surdos na legislação e que irão nos auxiliar sobre os direitos da pessoa com deficiência em especial a 

surdez: 

 Lei No 10.845, de 5 de março de 2004. Institui o Programa de Complementação ao Atendimento 

Educacional Especializado às Pessoas Portadoras de Deficiência. 

 Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Estabelece normas gerais e critérios básicos para a 

Promoção da acessibilidade das pessoas portadoras De deficiência ou com mobilidade reduzida. 

 Lei nº 8.899, de 29 de junho de 1994.  Concede passe livre às pessoas portadoras de deficiência no 

sistema de transporte coletivo interestadual. 

 Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990.  Estatuto da criança e do adolescente. 

 Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989.  Portadores de deficiência. 

 Decreto nº 6.215, de 26 de setembro de 2007.  Estabelece o compromisso pela inclusão Das pessoas 

com deficiência, com vistas à implementação de ações de inclusão das pessoas com deficiência, por 

parte da união federal, em regime de cooperação com municípios, estados e Distrito federal, institui o 

comitê gestor de políticas de inclusão das pessoas com deficiência - cgpd, e dá outras providências. 

 Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005.  Regulamenta a lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, 

que dispõe sobre a língua brasileira de Sinais - libras, e o art. 18 da lei nº 10.098, de 19 de Dezembro 

de 2000. 

 Decreto nº 5.296 de 2 de dezembro de 2004. Regulamenta as leis nos 10.048, de 8 de novembro de 

2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e 10.098, de 19 de dezembro de 

2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das 

pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.845-2004?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.098-2000?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.899-1994?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.069-1990?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%207.853-1989?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%206.215-2007?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%205.626-2005?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%205.296-2004?OpenDocument
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 Lei 13.005 de 25 de junho de 2014. Aprova o plano nacional de educação - PNE e dá Outras 

providências. 

 Lei 13.005 de 22 de dezembro de 2014. Institui o dia nacional da língua brasileira de sinais-Libras e 

dispõe sobre sua comemoração. 

 Lei 13.146 de 06 de julho de 2015 institui a lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência 

(estatuto da pessoa com deficiência). 

 

Tangente a isso, constata-se que se têm diversas leis estaduais e municipais que visam garantir o 

direito a educação, inclusão, acessibilidade, mobilidade, das pessoas com deficiências, porém, que muitas das 

vezes parecem ser esquecidas.  

A data comemorativa dos surdos é no dia 26 de Setembro, tal data foi escolhida devido a abertura da 

primeira escola de surdos do país, o INES (Instituto Nacional de Educação de Surdos), assim, durante o mês 

comemorativo, a comunidade surda promove festas, manifestações, passeatas e outros caminhos para tornar 

as pessoas surdas e seus direitos, explícito para todos (AZEREDO, 2006).   

Segundo (MEC, 2000, p.2), nos informa sobre as finalidades essenciais do órgão INES: 

O Instituto Nacional de Educação de Surdos – INES, órgão do MEC, tem como missão a 
produção, o desenvolvimento e a divulgação de conhecimentos científicos e tecnológicos na 
área da surdez em todo o território nacional, bem como subsidiar a Política Nacional de 
Educação, na perspectiva de promover e assegurar o desenvolvimento global da pessoa 
surda, sua plena socialização e o respeito às suas diferenças. Contribuirá ainda na 
prevenção e detecção precoce da surdez na sociedade brasileira. Para o cumprimento deste 
propósito o INES tem como responsabilidade o desenvolvimento de pesquisas, a formação e 
a capacitação de recursos humanos e a assessoria técnica aos profissionais e instituições 
que atuam na área da surdez. Objetivará, também, em seu colégio de Aplicação, o 
aprimoramento de seu projeto político pedagógico. O INES atuará em estreita parceria com 
organizações governamentais nos âmbitos federal, estadual e municipal, universidades, 
organizações não governamentais, empresas e associações representativas da população 
surda e a sociedade em geral. 
 

À vista disso, é relevante se ter em mente que a educação de forma inclusiva é fundada na escola por 

todos, havendo apenas a necessidade de saber vincular e compreender que ela não se faz unicamente de leis, 

diretrizes e decretos. Quando falamos de inclusão escolar se faz necessário refletir o significado relacionado a 

educação, estabelecer uma transformação nos sistemas educacionais, com intenção de focar mais no 

aprendiz, considerando suas capacidades, qualidades, não apenas no quantitativo e nas disciplinas, que 

beneficia uma pequena porção dos alunos, assim, se faz renovar os pontos de vistas, dando um novo conceito 

do que seria o processo de construção do indivíduo, percebe-se como tal tema é amplo e enigmático (GUIDO, 

2014). 

Ainda Guido (2014, p. 35, 36), nos informa sobre a inclusão escolar do aluno surdo, e de como a 

família e sociedade tem um grande e importante papel nesse processo:  
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No processo de inclusão do aluno surdo a participação da família é essencial para interação, 
comunicação e aprendizagem escolar do aluno, visto que é no ambiente familiar que a 
pessoa com surdez desenvolve as diferentes formas de comunicação. E na escola ele 
socializa essas formas de linguagem. 
[..] Os pais das crianças com surdez são parceiros privilegiados no processo 
ensino aprendizagem do aluno deficiente auditivo, podendo colaborar com a escola dando-

lhe informações de como ela se comunica e interage, e quais suas dificuldades nesse 

processo. Frequentemente as crianças enfrentam muitas barreiras ao frequentarem a escola, 

por serem diferentes em  decorrência da perda de audição e pela forma como a escola 

organiza sua proposta educacional, podendo ser prejudicados nas suas potencialidades 

cognitivas, sócio afetivas, linguísticas, política, cultural e por consequência no 

desenvolvimento da sua aprendizagem. 
 

Partindo desse pressuposto, se tem como uma luta para construir a inclusão dos alunos surdo, 

principalmente no Ensino Médio, que é onde o aluno irá depois dessa fase, decidir, optar, por sua formação, 

suas qualificações, sua atuação no mercado de trabalho, então ver-se a necessidade de uma inclusão escolar 

de qualidade, onde há um grande desafio na educação atual.  

Assim, a relação entre a família, a sociedade, a escola e o incentivo ao seu desenvolvimento, é o 

primordial para um processo de inclusão de pessoas surdas, no meio escolar e/ou social, para a construção de 

um sujeito pensativo, crítico e ativo em todos os meios. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Este artigo foi realizado através de pesquisas bibliográficas, em artigos, livros, periódicos e 

informações disponíveis em sites da internet específicos. Apresentado, por meio de coleta de dados 

bibliográficos, ofertando conhecimento para educadores, famílias e a melhoria, para os alunos surdos que 

estão presentes na Escola Estadual de Ensino Médio.   

Nesse sentido, o presente artigo dispõe de literaturas especializadas, a respeito da inclusão e a 

educação de alunos surdos no ensino médio, bem como a formação inicial e continuada do professor para 

trabalhar com tais discentes.  

Para realizar a pesquisa optamos por dados bibliográficos onde averiguou-se a inclusão e a educação 

dos alunos surdos presente na escola de Ensino Médio, assim, Gamboa e Filho (2009, p.44) relatam sobre a 

pesquisa qualitativa, em que foi escolhida para o artigo: 

As técnicas da pesquisa científica, sejam quantitativas ou qualitativas, não podem ser 
entendidas em si mesmas, sua compreensão está no método. Técnicas e métodos não 
estão separados. É o processo da pesquisa que qualifica as técnicas e os instrumentos 
necessários para elaboração do conhecimento.  
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Ainda se tratando da pesquisa qualitativa, dispõem Gamboa e Filho (2009, p.44):  

[...] na pesquisa qualitativa, opta-se pelo método indutivo, por definições que envolvem o 
processo e nele se concretizam, pela intuição e criatividade durante o processo da pesquisa, 
por conceitos que se explicitam via propriedade e relações, pela síntese holística e análise 
comparativa e por uma amostra pequena escolhida seletivamente. 
 
 

Por meio de levantamentos bibliográficos e leitura do material escolhido, foi possível entender o 

processo de educação e inclusão dos surdos no Ensino Médio, visualizando o trajeto de escolarização do 

aluno surdo e estudando as circunstâncias de escolarização e de inclusão dos sujeitos surdos no Ensino 

Médio, assim possivelmente com o artigo elaborado, colaborar para o estabelecimento de outras formas de 

escolarização do educando surdo, conscientizando e expondo a todos a ineficiência com tais discentes. E 

assim, se foi feita a redação final do artigo científico obedecendo ao cronograma de atividades. 

 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Ao longo do artigo, averiguou-se o processo de inclusão e educação dos surdos na escola estadual de 

ensino médio, onde o levantamento bibliográfico obtido para o embasamento da pesquisa, do qual se 

constatou a debilidade desses aspectos. 

Nesse sentido, Almeida (2015) nos relatou sobre a educação das pessoas surdas, e como inicialmente 

era voltada somente a comunicação e não para o conhecimento, sendo uma educação sem igualdade e ruim, 

por acreditarem que as pessoas surdas eram incapazes, por não ouvir e assim sendo a educação dos 

mesmos, mescladas com várias fases de exclusão e de abandono. 

Em se tratando da inserção no meio escolar de indivíduos surdos, (GUIDO, 2014) releva que é 

importante se ter em mente que uma educação inclusiva e de qualidade é fundada por todos, não apenas se 

fazendo de leis, diretrizes e decretos. Estabelecer uma transformação nos sistemas de ensino, com intenção 

de focar mais no aprendiz, considerando suas capacidades, qualidades, não apenas no quantitativo e nas 

disciplinas, que beneficia uma pequena porção dos alunos, assim, se faz renovar os pontos de vistas, dando 

um novo conceito do que seria o processo de construção do indivíduo, percebe-se como tal tema é amplo e 

enigmático. 

Tangente a isso, inclusão escolar do aluno surdo, é um papel que não é somente destinado à escola, 

mas sim necessário se fazer uma ligação entre família e a sociedade. Desse modo (GUIDO, 2014), diz que “No 

ambiente familiar que a pessoa com surdez desenvolve as diferentes formas de comunicação. E na escola ele 

socializa essas formas de linguagem”. O elo família, escola e sociedade é o que irá promover o 

desenvolvimento de sua aprendizagem e inclusão efetiva. 
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Conhecendo o trajeto, as circunstâncias de escolarização e inclusão dos sujeitos surdos na escola 

estadual de ensino médio, nos deparamos com uma fundamental participação que é o professor, e como peça 

fundamental para ele poder promover tais caminhos, é a sua formação inicial e continuada.  

Assim (CASSIANO, 2017), nos comunica que o Decreto n.º 5.626, inclui a libras na grade curricular 

dos cursos de formação de professores que irão exercer no magistério, em nível médio e superior, seja em 

instituição pública ou privada. Porém o documento é ajustável em outras áreas de formação, sendo 

considerada a libras uma disciplina optativa. Um grande avanço, porém necessitaria a inclusão de libras em 

todas as áreas de forma obrigatória e um aumento significativo na carga horária que é insuficiente. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Como verificamos ao longo da redação deste trabalho, a inclusão e a educação dos alunos surdos 

presente no contexto da escola estadual de ensino médio, ainda é bastante precária. Percebe-se como a 

educação no nosso país ainda não valoriza os alunos surdos, não elaboram, não investigam uma maneira 

correta de avaliar, de acolher tais alunados no meio escolar. A educação no Brasil ainda precisa ser passada 

por várias mudanças para uma inclusão e escolarização de qualidade dos alunos surdos. 

Ademais, em se tratando da formação inicial e continuada dos professores que trabalham e outros que 

também irão trabalhar com educandos com tais necessidades educacionais, é de forma insatisfatória, o 

preparo é insuficiente para com esse público, a carga horaria da disciplina de libras na grade curricular é 

pouco.  

Tem-se muito a ser trabalhado, a inclusão não se faz apenas de leis, diretrizes e decretos é necessário 

estabelecer uma mudança nos sistemas de ensino, estratégias para a não evasão, se focar mais no qualitativo 

do que no quantitativo. Não só a escola como também a sociedade e a família, são responsáveis por fazerem 

a inserção dos alunos surdos, não somente no ensino médio, mas em toda a escolarização regular. 

Através da pesquisa documental e bibliográfica percebe-se o descaso com esse público, as leis 

escritas no papel garantem a inclusão e a educação efetiva, mas em prática visualizam-se algumas 

dificuldades nesse processo, uma das principais barreiras na educação inclusiva, é a que muitos profissionais 

da área educacionais, não sabem a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), há uma necessidade de qualificar de 

forma adequada estes profissionais, outro empecilho é uma avaliação de forma qualitativa desses discentes, 

ou seja, uma reformulação curricular focada não somente em quantidade.  

A inclusão não apenas deve acontecer no meio escolar, mas em todas as áreas. Ela é um caminho 

longo, mas que já existem grandes progressos para efetivação dos alunos surdos na escola, um grande 
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exemplo é o atendimento especializado, onde esses discentes são acolhidos e recebem assistência para as 

dificuldades que aparecem no meio escolar. 
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Capítulo 30 

LIVROS DIDÁTICOS: HÁ INFLUÊNCIA DO RACIONALISMO CRÍTICO? 
 

DIDACTIC BOOKS: IS THERE INFLUENCE OF CRITICAL RATIONALISM? 
 
 

Márcio Silveira Nascimento1 
Janny Christiny Fernandes Lima2 

Henrique Oliveira Lima3 

 

RESUMO  

O presente trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa, cujo objetivo foi analisar três livros das 
disciplinas escolares: Biologia, Química e Geografia, utilizados em escolas públicas da cidade de Manaus-AM, 
adotados por meio do Programa Nacional de Livros Didáticos - PNLD (triênio 2015/2016/2017), da série 
primeiro ano do Ensino Médio, com o intuito de perceber alguma influência do Racionalismo Crítico de Karl 
Popper em seus conteúdos. Inicialmente, são feitas breves apresentações das noções epistemológicas de Karl 
Popper, com alusões a implicações para o ensino de ciências. Após, é construído uma análise dos livros 
didáticos, destacando ideias centrais e implicações dessas epistemologias para o ensino. Ao final, 
apresentamos um parecer de nossas reflexões inerentes aos livros selecionados, Desta forma, considerando a 
importância da epistemologia da ciência no processo de ensino e aprendizagem, esperamos que os resultados 
desta pesquisa fomentem futuras discussões sobre os livros didáticos. 
Palavras-chave: Livros didáticos. Racionalismo crítico. Ensino. 

ABSTRACT 

The present work presents the results of a research, whose objective was to analyze three books of the school 
subjects: Biology, Chemistry and Geography, used in public schools in the city of Manaus-AM, adopted through 
the National Textbook Program - PNLD (triennium 2015/2016/2017), from the first year of high school series, in 
order to understand some influence of Karl Popper's Critical Rationalism in its contents. Initially, brief 
presentations of Karl Popper's epistemological notions are made, with allusions to implications for science 
teaching. Afterwards, an analysis of the textbooks is constructed, highlighting central ideas and implications of 
these epistemologies for teaching. At the end, we present an opinion of our reflections inherent to the selected 
books. Thus, considering the importance of the epistemology of science in the teaching and learning process, 
we hope that the results of this research will encourage future discussions about textbooks. 
Key words: Didatic books. Critical rationalism. Teaching 

Introdução  

O livro didático (LD) possui um papel de destaque na dinâmica do processo de ensino e 

aprendizagem. Mesmo que o professor e o aluno possam dispor de outros recursos para obter informações 

e/ou conhecimento sobre os diversos conteúdos escolares, ainda assim são importantes.  
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O LD ao longo do tempo se constituiu em uma ferramenta de caráter pedagógico capaz de provocar e 

nortear possíveis mudanças e aperfeiçoamento na prática pedagógica: “não é à toa que a imagem estilizada 

do professor apresenta-o com um livro nas mãos, dando a entender que o ensino, o livro e o conhecimento são 

elementos inseparáveis, indicotomizáveis” (SILVA, 1996, p. 8). A importância atribuída ao livro didático em toda 

a sociedade faz com que ele acabe determinando conteúdos e condicionando estratégias de ensino, marcando 

de forma decisiva o que se ensina e como se ensina, o que se ensina (LAJOLO, 1996, p. 4). Dito isto, para 

nortear este estudo, realizamos pesquisas, leituras, debates, fichamentos de artigos e livros relevantes ao 

assunto em questão. 

Antes de prosseguirmos sobre o tema, precisamos conhecer um pouco sobre os procedimentos e 

fundamentos do cientista Karl Raimund Popper. 

 

Karl Raimund Popper e o Racionalismo Crítico 

 

Karl Raimund Popper filósofo austríaco, mas naturalizado britânico nasceu em 28 de julho de 1902 em 

Viena, filho de judeus sendo criado em um ambiente progressista. Estudou na Universidade e Instituto 

Pedagógico de Viena, concluiu o doutorado em filosofia e foi professor do ensino médio por vários anos, mas 

percebeu que era um trabalho muito difícil, então se envolveu em debates acerca dos rumos da educação. 

Considerado um dos filósofos mais influentes do século XX e publicou a Lógica da Investigação Científica 

(1935) e A Sociedade Aberta e Seus Inimigos (1945) são as suas obras mais conhecidas. 

Karl Popper se dedicou a teoria do racionalismo crítico para descrever a sua filosofia e tentando 

responder o que é ciência, formulou o Método Hipotético Dedutivo tornando-se um dos maiores pensadores da 

filosofia contemporânea. Segundo Silveira (1996, p.197) “a filosofia de Popper, ocupa-se de questões relativas 

à teoria do conhecimento, à epistemologia, que se constituiu em criticar o positivismo lógico, defendendo que o 

conhecimento é falível, corrigível e provisório”. 

 

Noções epistemológicas de Popper 

 

O respeito pelo conhecimento é uma das características mais peculiares da humanidade. A palavra 

latina para conhecimento é scientia, e ciência tornou-se a designação da mais respeitável forma de 

conhecimento. Mas o que distingue o conhecimento da superstição, ideologia, não-ciência ou pseudociência? 

Pode-se dizer que uma afirmação constitui conhecimento se um número suficiente de pessoas acreditar nela 

com suficiente firmeza. 

Nesse contexto, Karl Popper dedicou-se a estudar essa questão, em sua obra A lógica da pesquisa 

Científica de 1934, apresentou sua teoria de que falseabilidade potencial é o critério a ser usado para distinguir 
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ciência de não ciência. 

Um dos mais notáveis filósofos da ciência do século XX, suas posições epistemológicas foram tão 

marcantes na Filosofia da Ciência que não é exagero falar-se em antes e depois de Popper, suas contribuições 

são de fato essenciais e de grande importância à História da Ciência, no entanto não temos o intuito neste 

artigo de aborda-las em sua completude e sim apresentar algumas moções destacando algumas ideias 

centrais. 

Primeiramente a ideia de racionalismo crítico, o qual torna a produção do conhecimento organizada e 

real, sendo refutável e questionável. Ou seja, a tradição na pesquisa é válida desde que crítica. As tentativas 

de encontrar a verdade nunca são definitivas e sempre podem ser aprimoradas, o conhecimento é conjectural. 

A crítica e a discussão crítica são os únicos meios que temos para nos aproximarmos da verdade 

(ELLWANGER et al., 2016, p. 18). 

Sua crítica era compreender como é que podemos chegar a teorias universais a partir de observações 

singulares? Pois, para Popper não há observação neutra e pura, porque geralmente o pesquisador seleciona e 

privilegia na realidade os fenômenos que quer observar e deixa de lado os outros. Assim sendo, toda 

observação já tem uma finalidade, sujeita a um critério já definido, sem chances de um resultado diferente do 

esperado. 

Popper argumenta que os cientistas começam primeiramente com observações e inferem depois uma 

teoria geral. E ao invés disso, sua proposta seria primeiro propor uma teoria, apresentando-a como uma 

conjectura inicialmente não corroborada, e depois comparar as suas previsões com observações para ver se 

ela resiste aos testes. Caso esses testes se mostrarem negativos, então a teoria será experimentalmente 

falsificada e os cientistas irão procurar uma nova alternativa. Se, pelo contrário, os testes estiverem em acordo 

com a teoria, então os cientistas continuarão a mantê-la não como uma verdade provada, e certa, mas ainda 

assim como uma conjectura não refutada. A nova teoria deve explicar todos os fatos que a teoria falsificada 

explicava e ter a capacidade de prever igualmente novos fenômenos. 

Um problema para Popper era como que distinguir ciência de não-ciência. As teorias científicas podem 

ser testadas e refutadas, na possibilidade de mostra-las que são falsas. Segundo Dias (2015) significando, por 

assim dizer, que as teorias científicas são passíveis de serem falseadas. Ou, em outras palavras, se a 

observação mostrar que o efeito previsto foi refutado (ou falseado), a teoria deve ser refutada, justamente 

porque é incompatível com certos resultados observados. A escolha da melhor teoria, ou seja, daquela que 

representa um avanço com relação a sua antecessora, é feita tendo por base os testes aos quais as teorias 

estão sujeitas. A melhor teoria é aquela que se mostrou “[...] capaz de manter-se incólume, resistindo aos 

testes a que foi submetida” (POPPER, 1972, p. 275). 

Popper defendeu o falsificacionismo contra o verificacionismo e o método hipotético-dedutivo contra a 

indução. De tal forma que o avanço científico é concebido a partir das noções de testabilidade e de 
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corroborabilidade das teorias. 

Portanto, para Popper, nenhuma teoria poderia ser encarada como verdade final. O máximo que se 

pode asseverar é que a teoria encontra apoio em cada observação feita até o momento e que fornece 

previsões mais precisas do que qualquer outra teoria alternativa conhecida. Ainda assim, pode ser substituída 

por uma teoria melhor (ELLWANGER et al., 2014, p. 22). 

 

As ideias de Popper e o ensino 

 

O positivismo ainda bem forte na educação, principalmente entre os professores e até nos livros 

didáticos. Segundo Ellwanger et al., (2016. p.24). “Popper acredita que o método indutivista de produção e de 

ensino da ciência continua dominante entre os professores e cientistas”. 

Podemos ver como exemplo nos livros didáticos em Sears et al., (1983,p.3) quando citam: “Tudo  que 

sabemos a respeito do mundo físico e sobre os princípios que governam foi aprendido de observações dos 

fenômenos da natureza”; Já Nussenzveig, (1981, p.5) também descreve que é muito comum encontrar em 

livros de física a seguinte afirmação “A física, como ciência natural, parte de dados experimentais”.   

Os livros textos apresentam uma versão indutivista baseada em reconstruções racionais (SILVEIRA, 

1996). Isso está relacionado a forma como estes abordam o ensino, ou seja, fazem reconstruções das teorias 

a partir de fatos.  

Esse aspecto também pode ser visto nas aulas experimentais, que além de privilegiar os fatos, eles 

ainda verificam muitas vezes as verdades de uma teoria (ELLWANGER et al., 2016). 

O mesmo autor ressalta a importância de mudar essa realidade e descreve uma sugestão:  

“Talvez uma das possibilidades para que ocorra essa mudança de mentalidade, passe pela introdução, 

em nível de graduação, de disciplinas de filosofia e história da ciência. Porém, essas disciplinas devem ser 

oferecidas no final do curso, quando o aluno já tenha um bom domínio do conteúdo da ciência e dos problemas 

relativos ao processo de construção do conhecimento científico”. 

Segundo o autor, esse processo vai ajudar o aluno a entender que a ciência não é algo acabado, mas 

sim um processo em contínua construção. 

Ainda mais, para Popper, esse processo de construção e desconstrução do conhecimento, precisa 

está relacionado com a escola, dessa forma o aluno não pode ser tratado como uma tábula rasa, mas o ponto 

de partida do ensino precisa ser os conhecimentos e crença dos alunos. 

O primeiro passo seria exatamente a crítica dessas ideias. De acordo com Silveira, (1996, p. 12) “[...] o 

docente deverá ser capaz não apenas de apresentar a teoria oficial, mas também de criticar as teorias 

inadequadas”. 
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Dessa forma, o docente não apenas apresentaria a teoria principal, mas compararia está com as 

teorias dos alunos. Não é sábio que o professor pense que os alunos vão simplesmente deixar as suas teorias 

de lado para aceitar aquilo que o professor está falando. É necessário que o professor problematize os 

conhecimentos prévios dos alunos (ELLWANGER et al., 2016).  

É preciso que o professor leve os alunos a uma reflexão do assunto, através de debates críticos e 

objetivos.  Para isso é preciso que os alunos tomem um papel ativo no processo de ensino-aprendizagem, pois 

dessa forma irão participar das discussões sobre os assuntos, nunca esquecendo que esses debates precisam 

ser impulsionados por uma problematização que o professor deve criar no decorrer da disciplina. 

Já Silveira (1996), descreve como o professor pode superar as teorias alternativas dos alunos:  

[...] formular de modo claro e preciso a (teoria alternativa); discutir criticamente a (teoria 
alternativa) visando identificar seus pontos problemáticos e corroborações; apresentar a 
“teoria oficial” e seu debate crítico, ressaltando as vantagens dessa teoria sobre a anterior 
(SILVEIRA, 1996, p.12). 

 

Figura 01 - Esquema interpretativo da ideia de Silveira (1996) 

 
Fonte: Org. pelos Autores. 

 

 

Em resumo esse esquema demonstra o que Silveira (1996), descreve como o ensino baseado em 

Popper.   Nele o professor precisa Problematizar o conteúdo, e influenciar o seu aluno a explicitar os seus 

conhecimentos prévios (Hipóteses alternativas), junto o docente explana a teoria principal sobre o assunto em 

questão. Após todas as hipóteses são debatidas e colocadas em um processo que denominamos de 

falseamento. Ao final, apenas a hipótese principal irá ficar.  Dessa forma o aluno pode compreender como 

realmente funciona a ciência.  
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Quando falamos em aulas experimentais, o ideal é que o aluno não realize um experimento para 

comprovar algo que já se sabe, mas ele deve de certa forma testar se a teoria principal realmente é viável.  

Ellwanger et al., (2016) também sugere possibilidades nesse sentido:  

[...] solicitar ao aluno que formule a sua teoria e verifique se os resultados experimentais são 
compatíveis com ela. [...] fornecer a teoria ao aluno, em vez de ele a formular, pois as aulas 
de laboratório costumam ser antecedidas pelas aulas teóricas sobre o assunto. Se o aluno já 
conhece a “teoria oficial”, a atividade de laboratório consistirá na testagem da teoria 
(ELLWANGER et al., 2016. p.25). 

 
Sendo assim, o ensino foge do contexto positivista e ganha um caráter contínuo que Popper defende 

quando cita que todo o novo conhecimento é uma modificação do conhecimento precedente. 

 

Análise dos Livros didáticos 

 

O artigo foi produzido durante a disciplina da História da Ciência e tem como objetivo analisar três 

livros: Biologia, Química e Geografia do Programa Nacional de Livros Didáticos-PNLD (2015/2016 e 2017) do 

primeiro ano do ensino médio. Os livros foram adotados nas escolas públicas da cidade de Manaus e 

verificaram-se como esses livros apresentam alguma influência do Racionalismo crítico. 

Foram escolhidos esses livros devidos os alunos do mestrado serem Licenciados nas disciplinas de 

Biologia, Química e Geografia, cada mestrando analisou os livros e os seus respectivos Parâmetros 

Curriculares Nacionais - PCNs, tomando como base as propostas de Karl Popper.  

O livro de Biologia analisado foi do Projeto Ser Protagonista - volume 1, uma obra coletiva concebida, 

desenvolvida e produzida por Edições SM tendo como objetivo o projeto mostrar alguns aspectos do mundo 

contemporâneo que estão relacionados com a Biologia e nossas vidas. A coleção aborda os conteúdos de 

maneira simples, mostrando quando possível exemplo do cotidiano e relaciona os temas atuais com as outras 

disciplinas. O projeto Ser protagonista quer contribuir não apenas com conteúdos formais da disciplina de 

Biologia, mas também ajudar os alunos a ser um cidadão mais participativo na sociedade. 

O livro apresenta uma qualidade gráfica, é bastante ilustrado e está dividido em quatro unidades 

(Introdução à Biologia, Citologia, Biologia do desenvolvimento e Histologia animal) no total de 18 capítulos, 

sendo organizado da seguinte forma: 

 Abertura da unidade: em cada unidade apresenta uma imagem relacionada ao tema e 

atividades para o aluno refletir. 

 Abertura de capítulo: traz textos e imagem que introduzem o assunto. 

 Apresentação dos conteúdos: estão apresentados de forma organizada, com 

ilustrações, esquemas para facilitar a leitura. O texto principal é complementado por boxes (caixas de 



 

 

EDUCAÇÃO: AVANÇOS E DESAFIOS 318 

informações com conteúdos voltados para outras disciplinas e/ou História da Biologia) que melhora a 

compreensão do conteúdo. 

 Atividades: apresentam atividades sobre os tópicos do capítulo, práticas de biologia 

relacionadas ao tema, como jogo, experimentos, construção de um modelo, entre outros. Apresentam 

textos complementares acompanhados de questões que estimulam a reflexão perante aos assuntos 

tratados e vêm com o título Ciência, tecnologia e sociedade referente assuntos tratados no capítulo. 

Outro tipo de atividades são dois projetos (Hábitos do cotidiano que podem prejudicar células do corpo 

e gravidez na adolescência) que envolvem a comunidade escolar. O livro também apresenta algumas 

questões de Vestibulares e Enem sobre os conteúdos da unidade, e no final de alguns capítulos do 

livro apresenta textos relacionados a trabalho interdisciplinar de Biologia com Matemática, Física e 

Química. 

O livro apesar de ter um conteúdo simples, ser ilustrado e ter como objetivo formar cidadãos críticos e 

participativos observamos ao analisar o livro que está muito voltado para o empirismo, pois mesmo com todos 

os diferentes tipos de atividades não observamos nas atividades algo que leve realmente o aluno a refletir e se 

posicionar perante aos temas abordados, e sim questões de pura interpretações de textos e bastante objetiva. 

Observamos que as atividades estão voltadas para o conteúdo em si, e mesmo nas atividades práticas 

são realizadas para comprovar algo que já está estabelecido pela ciência, mostrando a Ciência como algo 

pronto e acabado, sem levar em consideração os conhecimentos prévios do aluno e o contexto que o mesmo 

está inserido. 

O livro aborda algo que acreditamos serem interessantes para os alunos, as sessões de trabalhos 

interdisciplinar de Biologia com outras disciplinas, como Matemática, Física e Química mostrando suas 

interações de forma que o aluno possa perceber que as ciências não são isoladas. 

O mesmo acontece com os PCN de Biologia que apesar de ser na maioria das vezes racionalista, 

observamos uma epistemologia empirista, assim como destacou Borges (2010) em seu artigo e acrescenta 

também que a utilização de alguns termos como modelos, hipótese e Ciência nos PCN podem levar o 

professor a epistemologias diferenciadas. 

Segundo Borges (2010) em relação aos conteúdos curriculares os PCNEM tem uma visão racionalista, 

mas essa visão muda ao longo do documento, e quando são listados os conteúdos específicos, fica explícito 

conhecimentos prontos e acabados, comprometendo também o posicionamento pedagógico. 

O PCN de Química determina de uma forma geral que o aluno precisa compreender as 

transformações químicas que ocorrem no mundo físico, além de entender o caráter dinâmico que ocorre no 

conhecimento químico, demonstrando compreendendo que o mesmo não é isolado ou acabado, mas sempre 

está ocorrendo mudanças nos saberes da química. Além disso, o PCN ressalta que o professor precisa 

valorizar o conhecimento prévio do aluno, partindo dessa uma problematização.   
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Muitos dos aspectos citados no PCN se assemelham às ideias de Karl Popper, no entanto, quando 

olhamos para o livro didático, a realidade de apresenta de forma totalmente diferente.  

O livro de química é dividido em 9 unidades, com total de 18 capítulos. A sequência do livro é 

basicamente a mesma do livro de biologia. Os exercícios têm objetivos claros de auxiliar o aluno na 

memorização dos assuntos e não na sua reflexão e o real aprendizado. Além disso, o positivismo está explícito 

em todas as unidades, passando a ideia para os alunos que a ciência é acabada e o importante é verificar as 

verdades das teorias. 

Quando olhamos para os experimentos, é possível ver mais traços do positivismo, pois os professores 

fazem aulas práticas para comprovar aquilo que já foi dito na parte teórica, ou seja, os alunos apenas realizam 

atividades experimentais para verificar e complementar aquilo que já se sabe.  

Apesar da proposta do livro ser apresentar os conteúdos de uma maneira simples e contextualizada 

com a realidade dos alunos, propondo um ensino significativo e uma ciência contínua, não é isso que se vê 

quando analisamos cada capítulo.  Ao contrário, é apresentando um ensino fortemente positivista, com ênfase 

na memorização e uma ciência totalmente acabada e inquestionável. 

Quanto ao livro de Geografia, do Projeto Ser Protagonista - volume 1, uma obra coletiva concebida, 

desenvolvida e produzida por Edições SM, possui dezessete capítulos, divididos em quatro unidades, tratando 

as temáticas: A produção do espaço no capitalismo, A dinâmica da natureza, Espaço agrário e A 

representação do espaço produzido.  

Partimos da observação da proposta nos Parâmetros Curriculares Nacionais de que o espaço 

geográfico deve ser estudado em seus múltiplos aspectos, sem separar a natureza da dinâmica social, fazendo 

uma correlação ao racionalismo crítico e o ensino de ciências, obtivemos alguns aspectos observados no livro 

didático selecionado.  

A partir da seleção do objeto a ser observado, verificou-se uma insuficiência do quadro de referências 

no aspecto da natureza em primeiro lugar para servir ao homem, em desacordo com o proposto. Não se pode 

mais pensar a relação homem x natureza em uma perspectiva dicotômica, ou seja, populações, aspectos 

econômicos, problemas ambientais, questões geopolíticas, dinâmicas da natureza, devem ser analisados em 

seus contextos históricos e naturais de forma integrada. Dessa forma será comum os alunos enfrentarem 

dificuldades em perceber os elementos essenciais da disciplina geográfica, tais como seu objeto, objetivos e 

suas categorias de análise. Assim seu entendimento será de forma fragmentada, abstrata e teórica, como se a 

mesma não fosse parte integrante da vivência dos alunos. 

De modo geral percebe-se a ideia positivista de que o conhecimento científico seria a única forma de 

conhecimento verdadeiro. Nas atividades propostas o são formuladas hipóteses gerais das quais se deduzem 

consequências que permitem a possibilidade de uma experiência. O positivismo na Geografia fez com que a 

mesma fosse direcionada, principalmente no Brasil, para uma construção apartada da sociedade e seus reais 
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problemas (FERREIRA e SIMÕES, 1986), já que Comte pregava a não interferência do cientista nos 

problemas, a necessidade do mesmo ser imparcial (ABBAGNANO, 1956). 

É importante frisar que segundo Bachelard (1996), a ciência só mostra efetividade quando promove 

mudanças qualitativas na forma de pensar do indivíduo, que passa a ler a realidade de outra maneira. Pois 

compete ao ensino, a importância de mostrar aos alunos de geografia, ou demais ciências, que seu papel não 

é absoluta em desvelar verdades, mas sim importante na construção de conhecimentos acerca do mundo em 

que vivemos. Suas teorias não são absolutas, constituindo-se em patamares provisórios que estimulam o 

pensamento e o raciocínio crítico, os levando a indagar as informações recebidas e compor novos raciocínios. 

Portanto, Castrogiovanni e Goulart (1999) afirmam que para propiciar uma visão da Geografia segundo 

perspectiva crítica, deve-se levar em consideração: “a fidedignidade das informações”; “o estímulo à 

criatividade”; “uma correta representação cartográfica”; “uma abordagem que valoriza a realidade”; e “enfocar o 

espaço como uma totalidade”. Assim, é inegável a importância do livro didático como suporte nas aulas, mas 

salientamos aqui, que este não deve ser usado como única fonte de informação, é importante que os 

professores possam buscar outros recursos e materiais didáticos para subsidiar a produção do conhecimento. 

 

Considerações Finais 

 

Neste artigo, procuramos apresentar um enfoque epistemológico argumentativo com contribuições 

para o ensino, abordado através das análises de livros didáticos do ensino médio. Um campo amplo e com 

muitas abordagens diversificadas, por esse motivo não tivemos a intenção de esgotar, mas, ao contrário, de 

alimentar um debate importante para no cenário educacional regional. Pois ao indagarmos sobre o raciocínio 

crítico de Karl Popper nos conteúdos dos livros didáticos selecionados neste artigo, nos deparamos a princípio 

com a não abordagem direta dos fenômenos educativos em suas obras, porém o mesmo desenvolveu estudos 

que se colocam como referência para os educadores que defendem a adoção de práticas educacionais que 

enaltecem o senso crítico, a reflexão e a indagação das teorias científicas, assim realizamos alusões sobre o 

racionalismo crítico e implicações para o ensino de ciências. E assim, percebemos um paradoxo, pois muitos 

conteúdos são ensinados como definitivos, respostas únicas e corretas, sem margem para questionamentos. 

Divergindo do que realmente é ciência, pois para Popper, a ciência não se apresenta como um conjunto de 

verdades irrefutáveis, mas sim como um esforço para eliminar o erro, a ciência progride por conjecturas 

(hipóteses aceites provisoriamente) e refutações. De eliminação de erro em eliminação de erro, a ciência vai-

se aproximando da verdade. Portanto esperamos que esta pesquisa seja apreciado por gestores, professores 

e produtores de materiais didáticos para refletir sobre o assunto e reformular suas práticas, importante levar a 

compreensão de que o conhecimento é provisório e pode ser modificado, melhorado e ampliado, disseminando 
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a contribuição de Popper para o ensino, a qual consiste no conceito de que o conhecimento científico não é 

definitivo. 
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Capítulo 31 

MEDIAÇÃO E JUSTIÇA RESTAURATIVA COMO INSTRUMENTOS DA CULTURA DE PAZ E ACESSO À 

JUSTIÇA NO AMBITO ESCOLAR 

Camila Ferreira Ramos1 

 

 

RESUMO 
 
A finalidade deste estudo é entender a aplicabilidade da mediação e justiça restaurativa no âmbito escolar, 
para propagar uma cultura de paz que reflita em condições positivas na sociedade proporcionando a solução e 
conscientização dos conflitos.  Reunidos sob o tripé que se funda a justiça restaurativa, os envolvidos terão o 
empoderamento necessário para se chegar a um desfecho favorável ao litigio, buscando-se soluções 
baseadas no perdão e na reparação e que identifiquem a questão geradora do conflito. Apropria-se do método 
bibliográfico, considerando a contribuição de autores da área sob a temática, enfatizando as dimensões 
expressivas desses instrumentos para promover o acesso à justiça. Como resultado é possível visualizar que a 
mediação e justiça restaurativa encontram no ambiente escolar espaço favorável para desenvolver a ideia de 
acesso à justiça, aliada a educação para restaurar danos, laços sociais, estabelecendo compromissos e 
comportamentos harmônicos, que colocam o individuo como elemento central para se atingir a justiça.   
 
Palavras-chave: Mediação. Justiça Restaurativa. Escolar. Justiça.  

 
ABSTRACT 

 
The basic purpose of this study is to understand the meaning of the applicability of mediation and restorative 
justice in the context of schools, to propagate a culture of peace that reflects on positive conditions in society by 
providing the solution and awareness of conflicts. Gathered under the tripod that restorative justice is founded, 
those involved will have the necessary empowerment to achieve a favourable outcome to the litigation, seeking 
solutions based on forgiveness and repairing, seeking to identify the point of generating conflict. Takes 
ownership of the bibliographical method, whereas the contribution of authors of the area under the theme, 
emphasizing the significant dimensions of these instruments to promote access to justice. As a result it is 
possible to show that the mediation and restorative justice in the school environment are favorable space to 
develop the idea of access to justice along with education to restore damage, social ties, establishing 
commitments and harmonics, behaviors that put the individual as a central element for achieving justice. 
 
Keywords: Mediation. Restorative Justice. Schools. Justice. 
 

Introdução  

 

O presente estudo tem a finalidade de refletir acerca da mediação e justiça restaurativa aplicadas no 

âmbito escolar, mostrando os benefícios para o futuro que tais mecanismos podem desencadear, não só no 
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processo educativo, mas no meio social como um todo na busca da efetividade da justiça, no desenvolvimento 

da consciência social e de novas práticas pacificadoras na educação; 

Nessa perspectiva, surgem alguns questionamentos indispensáveis para a compreensão do tema: 

 Quais os benefícios que tais mecanismos podem trazer para o sucesso na solução dos conflitos 

ocorridos dentro do processo educativo? 

É certo que a educação impulsiona os indivíduos, e segundo o relatório da comissão Internacional da 

Educação da Unesco, consistirá nos seguintes fundamentos: a aprender a aprender, aprender a viver, a fazer 

e aprender a ser, essa última característica ocorre inicialmente na educação dada pelos pais, que será 

aprimorada dentro das escolas e neste ponto que se encontram dificuldades na superação de conflitos, já que 

o comportamento dos alunos reflete aquilo que aprendem em casa.  

Por esse motivo, a utilização de métodos dialogativos passam a ser indispensáveis no âmbito escolar, 

desenvolvidas por meio da mediação e da justiça restaurativa permitindo aos envolvidos nos conflitos refletir 

suas ações como ser e estar no mundo, além de se buscar soluções e as reparações necessárias aplicadas de 

forma construtiva, conscientizadora e humanizada.  

Conforme Ramos, 

O paradigma restaurativo desenvolvido por meio do procedimento de mediação auxilia na 
solução de conflitos e recomposição dos envolvidos de forma construtiva e conscientizada, 
essencialmente por direcionar-se a recuperação emocional das vítimas, buscando trabalhar 
uma lógica de corresponsabilidade, evidenciando os efeitos e as consequências positivas 
propostas pelo mecanismo que harmoniza as relações sociais e promove a reparação dos 
danos ocasionados pelo crime, reduzindo os índices de reincidência.  (Ramos, 2016, p.10). 

 

Neste contexto o objetivo deste estudo é esclarecer os benefícios de paradigmas inovadores no âmbito 

escolar capazes de promover a cultura de paz, para tanto, apropriou-se como recurso metodológico da 

pesquisa bibliográfica, realizada a partir da análise detalhada de materiais publicados em livros e artigos 

científicos e publicações em meio eletrônico.   

As dificuldades do processo educativo escolar e os meios autocompositivos 

O processo educativo envolve muito mais que ensinar, exige do professor habilidades não só para 

transmitir conteúdos, mas que impulsione a construção de valores e desperte o interesse no discente em 

aprender de maneira criativa e critica, possibilitando no surgimento de novas ideias e curiosidade pelo 

conhecimento, conforme Paulo Freire: “a educação é uma forma de intervenção no mundo” (FREIRE, 1996, p. 

110). 
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Entretanto apesar de toda magnitude da educação reconhecida por meio das práticas, métodos e 

processos educativos, se constata que existem penúrias no âmbito escolar ocasionadas por alunos mal 

comportados, dificuldades na aprendizagem, e rendimento escolar abaixo da média, conflitos entre professores 

e alunos e alunos e alunos, que desafiam o poder do professor e da gestão da escola, vandalismo e violência.  

Conforme Njaine, segundo levantamentos realizados, nas cidades de Iguatu; Ceará; Juiz de Fora, 

Minas Gerais e Campinas, São Paulo, exemplificam as formas de violência nas escolas,  

Os dados quantitativos revelaram que, para todas as escolas, a humilhação foi a forma de 
agressão mais sofrida pelos alunos, seguida dos furtos, ameaças e destruição de seus 
objetos. Em relação ao comportamento violento, muitos dos alunos que se queixaram de ser 
humilhados na família, na escola e na comunidade, também disseram agir da mesma forma 
com seus semelhantes, reproduzindo o comportamento censurado. [...] Do ponto de vista 
das suas características, as escolas públicas enfatizaram as experiências de agressões 
físicas e depredações; nas particulares, as queixas maiores foram de roubos e humilhações.  
(NJAINE, 2003, p.121 -122). 

 

Tais levantamentos continuam a refletir com lealdade a realidade do ambiente escolar, em que se 

verifica alunos com comportamentos agressivos, intolerantes, ameaçadores, intimidadores que por sua vez, 

são desassistidos pelas famílias, que em muitos casos são desestruturadas e incapazes de dialogar ou ensinar 

aos seus filhos que devem se manifestam em sala de aula com respeito e cordialidade, entretanto, 

normalmente as famílias infligem a responsabilidade do processo educativo principal as instituições.  

Howard Zehr, entende que: 

Muitos crimes nascem de violações. Muitos ofensores foram vítimas de abusos na infância e 
carecem das habilidades e formação que possibilitariam um emprego e uma vida 
significativa. Muitos buscam validação e empoderamento. Para eles o crime é uma forma de 
gritar por socorro e afirmar sua condição de pessoa. Em parte, prejudicam os outros porque 
foram prejudicados. (ZEHR, 2014, p.171). 

 

A principal dificuldade enfrentadas nas escolas, principalmente em áreas mais periféricas, é lidar com 

conflitos que envolvem crianças e jovens vindos de lares desestruturados, em muitas vezes os pais não sabem 

a maneira mais adequada de lidar com os conflitos e acabam retribuir uma situação de violência com mais 

violência, fazendo com que a situação conflituosa não tenha soluções pacificadoras, em razão de no lar onde 

deveria se propor a segurança e a proteção ser um local de vulnerabilidade para se abordar um problema e 

construir soluções para o futuro.  

Segundo as diretrizes e bases da educação nacional: 

Art. 2º A educação, dever as família e do Estado, inspiradas nos princípios de liberdade e 
nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do 
educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. (Lei 
9.394/96) 
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Isso demostra que o Estado reconhece seu papel como agente educador, Embora em termos legais 

cita primeiramente o dever da família no processo educativo, que possivelmente não compreenderá a 

metodologia educativa por falta de instrução ou por mero ato de esquivar-se de sua responsabilidade, 

atribuindo a escola o dever principal da educação que é o respeito que cada um deve trazer consigo, já que tal 

processo iniciasse na convivência humana por meio do convívio familiar. 

Como primeira mediadora entre o homem e a cultura, a família constitui a unidade dinâmica 
das relações de cunho afetivo, social e cognitivo que estão imersas nas condições materiais, 
históricas e culturais de um dado grupo social. Ela é a matriz da aprendizagem humana, com 
significados e práticas culturais próprias que geram modelos de relação interpessoal e de 
construção individual e coletiva (DESSEN, 2007, p.22) 

 

Quando falta essa educação proveniente do espaço familiar, na escola se sobressai a dificuldade de 

fazer com que os educandos entendam sua responsabilidade, respeito e zelo com o que está ao seu redor. 

Além disso, a falta de comportamento dos alunos também pode ser manifestada pela dificuldade que possuem 

em aprender e por não saberem manifestar a dificuldade ao professor, possuem mal comportamento e que os 

acompanharão em relações no futuro. 

De acordo com Piaget, 

O sentimento que a criança tiver experimentado no passado, na família e com os 
professores, orientará os sentimentos futuros. É nesse sentimento primitivo que irá moldar as 
emoções e comportamentos mais profundos. Portanto, a afetividade na fase escolar e na 
adolescência do educando se apoia na direta relação afetiva dos pais e professores 
(PIAGET, 1988, p. 41).  
  

Cabe destacar ainda, que existem um despreparo seja de gestores, docentes alunos, país e de todos 

envolvidos no contexto escolar para lidar com conflitos ocorridos neste ambiente, alguns desses conflitos 

poderiam ser encaminhados para o âmbito da justiça, todavia com a capacitação necessária poderão ser 

solucionados por meio de paradigmas não punitivos, tais como mediação e justiça restaurativa, pelo fato de 

serem crimes de menor potencial ofensivo e envolver menores infratores, mas que exigirão a voluntariedade 

das partes aplicando-se técnicas capazes de promover uma cultura de paz, e do diálogo, não buscando a 

culpa, mas a solução e mudanças de comportamentos. 

Para NUNES, 

A escola é palco de uma diversidade de conflitos, entre os quais os de relacionamento, pois 
nela convivem pessoas de variadas idades, origens, sexos, etnias e condições 
socioeconômicas e culturais. Assim, todos na escola devem estar preparados para o 
enfrentamento da heterogeneidade, das diferenças e das tensões próprias do 
relacionamento escolar, que muitas vezes podem gerar dissenso, desarmonia e até 
desordem. (NUNES, 2011, p. 16) 
 

Trazer a preparação nas escolas para a aplicação de mecanismos autocompositivos, não quer dizer a 

afastabilidade do poder jurisdicional, pelo contrário, são alternativas que trazem um empoderamento ao 
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ambiente escolar na gestão de seus conflitos sem intervenção jurisdicional que não trata os mesmos 

parâmetros dialogantes de solução. 

 
Mediação e Justiça Restaurativa nas escolas  

 

Segundo dados de 2014 do Conselho Nacional de Justiça, a justiça restaurativa vem sendo aplicada 

há cerca de 10 anos no Brasil, no Estado de São Paulo é utilizada em escolas públicas e privadas auxiliando 

na prevenção e no agravamento de conflitos. No Rio Grande do Sul é aplicada por juízes como método auxiliar 

na aplicação de medidas socioeducativas cumpridas por adolescentes em conflito com a lei. 

Esses mecanismos pressupõe uma modificação de visualização do conflito, que gerará impactos 

práticos, tantos nas escolas como no convívio de todos os envolvidos em sociedade, uma vez que, possibilita 

refletir sobre modos de solução benéficos e que ao mesmo tempo modifiquem condutas positivamente, no 

ambiente escolas os jovens passam a entender a importância do diálogo, da comunicação, respeito, empatia e 

atenção com o outro. A mediação no contexto escolar, obteve êxodo em vários países do mundo e no Brasil 

vem se expandindo, incluindo-se o paradigma restaurativo em situações de violência ou crime.  

Conforme Morgado, a mediação tem um papel conscientizador aos jovens, tendo em vista que: 

Mostrar aos jovens alternativas não violentas aos conflitos reais da sua vida; Aprender a 
compreender e a valorizar a própria cultura e a cultura dos restantes; Transmitir às crianças 
e jovens o seu papel protagonista na construção de um mundo mais pacifico. 
Progressivamente, os programas de resolução de conflitos e de mediação no contexto 
escolar estendem-se por todo o mundo e, atualmente, existem experiências maduras na 
Argentina, Nova Zelândia, Austrália ou Canadá; na Europa, podemos encontrar experiências 
desta natureza em países como a França, Grã-Bretanha, Suíça, Bélgica, Polónia, Alemanha, 
Espanha, entre outros. (MORGADO, 2009, p.46) 

 
Buscando contribuir para uma nova visão na solução de conflitos no Brasil, O CNJ trouxe com a 

resolução 125/10 a aplicação de meios auto compositivos, dando espaço para a aplicabilidade do 

procedimento de mediação como elemento indispensável para o empoderamento das partes solução 

harmônica dos conflitos buscando auxilio por meio de um terceiro imparcial sem poder decisório que ajudará a 

aclarar a controvérsia nas busca de uma solução e manutenção de relações pacificas para o futuro. 

Atualmente a mediação possui lei especifica no Brasil de nº 13.140/2015, e nas escolas o 

aproveitamento de tal mecanismo ocorre de maneira similar as técnicas judiciais, adaptada a refletir o contexto 

educacional. Segundo Bacellar a mediação pode ser entendida como: 

Arte e técnica de resolução de conflitos intermediada por um terceiro mediador (agente 
público ou privado) - que tem por objetivo solucionar pacificamente as divergências entre 
pessoas, fortalecendo suas relações (no mínimo, sem qualquer desgaste ou com o menor 
desgaste possível), preservando os laços de confiança e os compromissos recíprocos que 
os vinculam (BACELLAR, 2003) 

 



 

 

EDUCAÇÃO: AVANÇOS E DESAFIOS 328 

Seguindo as orientações da ONU para fins de implantação de justiça restaurativa com a resolução 

225/16 do Conselho Nacional de Justiça, tornou-se possível a aplicabilidade dos procedimentos de justiça 

restaurativa no poder judiciário Brasileiro que não apenas contribuiriam para a resolução pacifica de crimes de 

menor potencial ofensivo, como também para se buscar um novo olhar em relação ao crime, reparação e 

perdão. 

A aplicação da justiça restaurativa no Brasil antecedeu a resolução 225/16 do CNJ, já que se obtinha 

resultados significativos de seus procedimentos nas escolas e no próprio poder judiciário de alguns Estados da 

federação e permitiram uma nova esperança quanto aplicação da justiça restauradora a determinados casos, 

que no ambiente escolar encontra os meios para se equilibrar relações interpessoais com eficácia.   

De acordo com os ensinamentos de Parker sobre justiça restaurativa está é “uma resposta 

sistematizada ao comportamento ilegal ou imoral, que enfatiza a cura das feridas das vítimas, dos infratores e 

das comunidades afetadas pelo crime.” (PARKER, 2005, p. 248).  

A justiça restaurativa ao se aliar a mediação dará o suporte do terceiro imparcial, mediador/facilitador 

que irá orientar o desfecho da controvérsia, em que ambos mecanismos necessitam da voluntariedade das 

partes na tentativa de resoluções amigáveis, sem a voluntariedade não poderá atingir os frutos esperados.  

Segundo o Conselho Nacional de Justiça os conflitos escolares poderão ser geridos de maneiras 

distintas, existem práticas usuais que fazem com que o conflito seja resolvido, porém sem trazer a satisfação 

dos envolvidos ou uma situação harmônica, as práticas usuais: reprimem comportamentos; analisam fatos; 

julgam; atribuem culpa; responsabilizam; polarizam a relação, julgam o caráter da pessoa e caricatura 

comportamentos. 

Visualiza-se que as práticas usuais de gerir conflitos, são inadequadas para a evolução do processo 

educativo e valorização do ser humano e de sua dignidade, menospreza e não difundirá modificações 

comportamentais, fazendo com que o conflito se torne um ciclo vicioso, devido a utilização de critérios 

intimidadores aos envolvidos que não fará reconhecer a dor, a reparação, o perdão e a mudança de atitudes, 

mas que se coloca no mesmo patamar comparativo do Estado, que considerar o crime como violação as leis 

do Estado e não uma violação ao Indivíduo em si. 

Por outro lado, existem as práticas eficientes provenientes da observância de trajeto restaurativo que 

por sua vez, compreende comportamentos, analisando as intenções, buscando-se resolver sem julgar na 

busca de soluções de forma proativa, despolarizando a relação, analisando-se personalidades e gerindo as 

emoções. 

A mediação é um mecanismo autocompositivo que aplicada a justiça restaurativa, que por sua vez é 

fundada no tripé, vítima ofensor e comunidade, trará a escola uma solução ao conflito, trazendo não só a 

vítima e o ofensor para um diálogo, como os demais envolvidos, sejam professores colegas e a própria família, 
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que ao invés de condenar ações praticadas passará a entender o seu papel naquela situação como poderá 

ajudar e mais do que isso, o que precisa mudar para que todos juntos promovam uma cultura de paz. 

Mas tais procedimentos precisam de suporte técnico capacitado que poderá ser tanto professores, 

funcionários da escolas, os próprios alunos ou pais de alunos, para que aprendam e entendam a promoção da 

cultura de paz, buscando-se reconhecer falhas, reparar e promover o diálogo, sensibilização dos envolvidos e 

construir uma educação transformadora e liberadora de preconceitos e dificuldades. 

Conforme ensina Freire “Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a 

sociedade muda.” (FREIRE, 1996). A mediação e justiça restaurativa inseridas no processo educativo tem o 

objetivo de não judicialização dos conflitos, que busca resolver no próprio ambiente escolar as controvérsias, 

fortalecendo as relações, conscientizando pessoas promovendo a paz e o perdão e transformando visões da 

realidade social sobre justiça, conflito e educação.  

Considerações Finais 

A educação tem um papel indispensável nas relações humanas, ela traz o alicerce que capacita o 

convívio e a habilidades intelectuais, físicas e psicológicas. No ambiente escolar, o processo educativo, 

envolve uma série de práticas e métodos capazes de promover conhecimento e integralização social, todavia, 

muitas vezes encontrará conflitos que necessitam de novos instrumentos para solucionar problemas 

ocasionados pelas distintas e difíceis mentalidades de indivíduos inseridos naquele meio de convivência 

comum. 

Por essa razão a Mediação e a justiça Restaurativa são processos que ganham força nessa nova 

conjuntura social transformadora, que tenta fazer com que os indivíduos sintam-se capazes em resolver 

controvérsias e muito mais que isso, responsáveis por consertar falhas e buscar soluções pautadas em 

comportamentos positivos para o futuro, não buscando culpados, mas trabalhando as emoções que muitas 

vezes não são evidenciadas em soluções de conflitos e que antes não poderiam ser visto sob um enfoque 

restaurador dentro do ambiente escolar. 

Ao aplicar tais métodos no processo educativo é possível constatar que não se busca culpados, mas 

soluções, fortalecendo o valor do diálogo, reparação, perdão e empatia como critérios de respeito e mudança 

de comportamento, e busca pelo conhecimento, dessa forma priorizará o indivíduo, seus sentimentos e direitos 

como ser jurídico, social e de dignidade, resolvendo situações e restaurando laços sociais, trazendo a vítima o 

ofensor, as famílias e demais envolvidos para a propositura de relações harmônicas e conscientes  na 

ascensão de uma cultura de paz, de justiça e modificação educacional enriquecedora.  
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Capítulo 32 

MEMÓRIA DE ALFABETIZAÇÃO: COM A PALAVRA, ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS 

Camila Henrique Santos1 
Solange Alves de Oliveira-Mendes2 

Suelen Fernandes Silva3 
 

RESUMO 

Esta pesquisa objetivou analisar as narrativas da memória de alfabetização de estudantes do 1º Segmento da 
Educação de Jovens e Adultos, matriculados em uma escola pública da Secretaria de Estado de Educação do 
Distrito Federal, a fim de identificar os motivos de abandono e retorno à escola, assim como compreender o 
papel da leitura e escrita na emancipação social desses sujeitos. O referencial teórico contou com as 
contribuições de: Mortatti (2010), Soares (2017), Morais (2012), Vieira (2006) e outros. A produção de dados 
foi realizada no primeiro semestre de 2019 por meio de um grupo focal, com a participação de cinco 
estudantes, todos em fase inicial de alfabetização. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, tendo como 
metodologia a análise de conteúdo temática, a partir de inferências e interpretações das narrativas. Os 
resultados mostram que o motivo de não estudarem na infância são o trabalho infantil e a desvalorização da 
escola pela família; e a busca pela participação autônoma em uma sociedade letrada é o principal motivo de 
retorno à escola.  
Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos. Memória. Alfabetização. Letramento. 

 

ABSTRACT 

This research aimed to analyze the narratives of the literacy memory of students from the 1st Youth and Adult 

Education Segment, enrolled in a public school of the Secretary of State of Education of the Federal District. 

The goal is to identify the reasons of abandonment and return to school, as well as to understand the role of 

reading and writing in the social emancipation of these individuals. The theoretical framework was based on the 

contributions of: Mortatti (2010), Soares (2017), Morais (2012), Vieira (2006) and others. The production of data 

was carried out in the first half of 2019 through a focus group, with the participation of five students, all in an 

initial stage of literacy. It is a qualitative research, having as methodology the analysis of thematic content, 

based on inferences and interpretations of the narratives. The results show that the reason for not studying in 

childhood is child labor and the devaluation of the school by the family; and the pursuit of autonomous 

participation in a literate society is the main reason for returning to school. 

Keywords: Youth and Adult Education. Memory. Literacy. Literature. 
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Introdução 

 

A necessidade de conhecer a realidade da alfabetização de pessoas que em algum momento de sua 

vida foram excluídas da escola nos conduziu a pesquisar sobre a alfabetização na Educação de Jovens e 

Adultos (EJA). Como recorte temático4, propomos a análise da memória de alfabetizandos sobre seus 

processos de aprendizagem da língua escrita, privilegiando a narrativa pessoal permeada pelos fatores que 

constituíram as trajetórias de retorno à escola para, em seguida, a partir do processo de apropriação do 

Sistema de Escrita Alfabética (SEA), poder reconstruir a história de suas vidas como sujeitos socialmente 

situados no seu tempo, uma pessoa letrada num mundo letrado. 

Partindo do pressuposto histórico dos processos de alfabetização no Brasil, Soares (2017)5 esclarece 

que esse tema passou a assumir centralidade no final do século XIX, quando se estabeleceu um sistema 

público de ensino que visava garantir o domínio da leitura e da escrita pelas crianças. Nesse momento 

histórico, os métodos tradicionais de alfabetização, que datam da antiguidade (MORAIS, 2012), entram em 

cena com notoriedade nos sistemas de ensino. Com o passar dos anos, diversas soluções aparecem 

provocando uma "alternância metodológica" entre os métodos sintéticos, entre eles o fônico, e os métodos 

analíticos, que partiam da "compreensão da palavra escrita" para o valor sonoro de sílabas e letras, como os 

métodos da palavração e sentenciação (SOARES, 2017, pp. 16-19).  

Desse modo, a alternância dos métodos de alfabetização para a aprendizagem do SEA, perdurou (e 

perdura) ao longo dos anos, influenciando práticas escolares e caracterizando a relação entre professores e 

alunos no que diz respeito à aprendizagem dos educandos. 

A partir de reflexões como essa, pesquisadores e teóricos da educação perceberam a necessidade de 

adoção de uma metodologia que privilegiasse o processo de aprendizagem e que estivesse, portanto, focado 

nos(as) aprendizes e nas suas especificidades. Esse período é assinalado pelo surgimento da Psicogênese da 

Língua Escrita, teoria desenvolvida por Emília Ferreiro e Ana Teberosky (1985) que, segundo Mortatti (2010), 

implicava "conhecer como a criança aprende a ler e a escrever", promovendo uma mudança de paradigma nas 

teorias do ensino (p. 332). Justamente nessa época (meados da década de 1980), o conceito de letramento 

surge no Brasil, associado ao conceito de alfabetização, que consiste na aprendizagem do sistema alfabético e 

suas convenções, tendo, também, momentos reservados às práticas sociais da língua escrita, conforme 

Soares (2017).  

Com a finalidade de propiciar um processo educativo que contemple as especificidades do público da 

EJA, o Parecer 11/2000 (BRASIL, 2000), instrumento legal que regulou o currículo dessa modalidade, privilegia 
                                                           
4 Este artigo teve como base a pesquisa realizada para escrita da monografia de conclusão do curso de Pedagogia da Universidade 
de Brasília. 
5 Magda Soares em sua obra Alfabetização: a questão dos métodos (2017, 1ª reimpr.), publicado pela Editora Contexto, define 
alfabetização como "aprendizagem inicial da leitura e escrita".  
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a apropriação do letramento em todo o processo de escolarização, logo, desde a alfabetização, a fim de que os 

sujeitos conquistem uma cidadania plena.  

Entendemos, assim, ser importante a tomada de consciência dos sujeitos para a conquista dessa 

cidadania, a partir da revisitação do passado que negou o processo de escolarização na idade adequada. Para 

tanto, nos propomos a explorar a memória dos estudantes da EJA e suas narrativas. 

 

A importância da narrativa para o desvelamento da memória 

 

Falar em memória é falar em evocação do passado. Todavia, falamos de lembranças, experiências e 

percepções, boas ou ruins, que não estão sendo construídas agora e que conhecemos por meio da memória. 

Assim, concordamos com as hipóteses de Vieira (2006), sobre o conceito de memória como narrativa: 

 O narrador, no momento em que relata a sua experiência, exerce sobre o ouvinte 
o poder de capturar e seduzir [...] A linguagem, por meio da razão narrativa, 
entrelaça diferentes fios e desenha os contornos presentes nas vozes dos 
sujeitos, revelando o acontecido nas dobras do tempo, como um fato que se 
caracteriza pelo pressuposto da verdade vivida (p.15). 

 

Salientamos que, a memória como narrativa se revela como instrumento potencializador das 

experiências do passado e, no caso dos estudantes da EJA, possibilita, no ato de narrar, que assumam uma 

posição de destaque no contexto da sala de aula, uma vez que estão no centro de sua própria história, num 

ambiente onde, geralmente, não têm voz ativa.  

A possibilidade de se utilizar a evocação da memória para a construção de uma nova trajetória de vida 

parte da premissa de se enxergar o passado ante uma reflexão crítica dos obstáculos enfrentados, já que o 

distanciamento do vivido e do que se pretende viver contribui para essa ação e, consequentemente, sua 

reconstrução. Entendemos assim, a narrativa como meio que melhor oportuniza conhecer a memória do 

passado, revisitar essas trajetórias de vida e, refletir sobre posicionamentos futuros para o desenvolvimento da 

autonomia. 

 

Metodologia 

 

Esse estudo se caracteriza pela abordagem qualitativa no contato com o fenômeno de interesse, 

compreendendo os sujeitos da pesquisa como pessoas dotadas de saberes e imersas em relações sociais, 

passíveis da dinâmica própria da vida e não como dados prontos a serem coletados (GATTI & ANDRÉ, 2010).  
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A produção de dados se deu com a técnica de investigação do grupo focal em uma turma 

multisseriada (1ª e 2ª Etapas) do 1º segmento6 de uma instituição da Secretaria de Estado de Educação do 

Distrito Federal, que ofertava, na ocasião da pesquisa, a EJA no período noturno. Obtivemos a participação de 

cinco dos sete estudantes matriculados, cujo perfil apresentamos no Quadro 1: 

QUADRO 1 

Perfil dos participantes da pesquisa 

NOMES* IDADE SEXO OCUPAÇÃO 
ESCOLARIZAÇÃO 

NA INFÂNCIA TEMPO 

Joana 72 F 
Dona de casa/ 

Aposentada 
Não __ 

Rita 63 F 
Dona de casa/ 

Aposentada 
Não __ 

Carmem 58 F Ajudante de cozinha Não __ 

Esperança 46 F Doméstica Sim Três dias 

Pedro 40 M Pedreiro Não __ 

FONTE: Elaboração própria a partir de questionários aplicados. 

*Nomes fictícios para preservar a identidade dos participantes. 

  

O princípio que sustenta a análise de conteúdo para o tratamento dos dados produzidos se baseia em 

Franco (2005) ao considerar que as mensagens estão irremediavelmente vinculadas às circunstâncias de vida 

de seus emissores. Diante disso, adotamos uma análise que vai além dos dados concretamente produzidos, 

mas os considera a partir de inferências e interpretações no bojo das narrativas dos participantes da pesquisa. 

Desse modo, a análise temática se fundamenta em dois eixos: história de vida e; ensino de alfabetização e 

letramento. A seguir, nos dedicaremos às análises dos dados produzidos nessa pesquisa.  

 

História de vida dos estudantes da EJA na instituição pesquisada 

 

Esse primeiro bloco temático busca analisar, nas narrativas dos estudantes, os elementos que 

caracterizam aspectos socioculturais de suas vidas e a sua relação com a escola, trazendo à tona vivências do 

passado. Assim, o tema refere-se a aspectos da vida na infância e gerou categorias que tratam de: trabalho; 

escolarização; importância da escola; sua função social; motivos de retorno.   

                                                           
6 A Educação de Jovens e Adultos é organizada por segmentos e etapas. O 1º segmento equivale aos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, subdividido em quatro etapas: 1ª e 2ª etapas equivalem ao Bloco Inicial de Alfabetização, ou seja, do 1º ao 3º anos; e 

as 3ª e 4ª etapas correspondem aos 4º e 5º anos do Ensino Fundamental regular.  
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A respeito do trabalho na infância, os participantes alegaram que trabalharam desde muito cedo, 

ajudando aos pais nas tarefas cotidianas, seja na lida da roça ou no serviço doméstico. Esse quadro é evidente 

na fala de Joana (72 anos): “Tive que ajudar [meu pai] e ainda tinha que cuidar dos mais pequeno (sic). Se 

minha mãe fosse pra roça, tinha que [...] olhar os mais pequeno (sic)”.  

Entretanto, a participante Esperança (46 anos), que morava em uma vila urbana da cidade de Sobral, 

Ceará, revelou que não trabalhou na roça: “[...] toda vida trabalhei é [inaudível] em casa de família [pausa] pra 

ajudar meus pais”. 

Essa realidade (necessidade de trabalhar na infância) foi associada pelos participantes como 

empecilho para terem frequentado a escola, entrecruzando as categorias trabalho e escolarização na infância. 

Eis, dois depoimentos: 

 Que n’um fui na escola ‘causa que eu ajudei muito meus pai (sic) e, oiei muito 
criança (Rita, 63 anos). 

 
 Eu n’um estudei porque eu, eu [pausa], quando, quando eu queria estudar meu 

pai não deixou [...] eu tinha uns dez anos [...] ele achava que só precisava 
trabalhar de roça [tom de deboche] (Joana, 72 anos). 

 

Ao longo de sua narrativa, Joana expressou o ressentimento pelo pai, primeiramente, e depois pelo 

marido, por não terem a deixado estudar. A respeito disso, Rita, em outra fase do seu depoimento, falou sobre 

o pai ter percebido tarde demais a importância dos estudos, sentimento compartilhado por Pedro: 

 

 Mas, meus pai não, não fez força d’eu estudar, e que nem igual no dizer do povo. 
Naquele tempo era ruim porque nenhum pai se achava que um dia ia precisar do 
estudo. Que os filho precisava de estudar (sic), quando eles veio acordar já foi 
tarde, que a maioria dos estudo antigamente era pago (sic) (Rita, 63 anos). 

 
 Aí, meus pais, minha mãe, quando tava com muito tempo, agora já depois, que 

começamos, que eu comecei sair, que eu gostava de sair (pausa) pra’s cidades e 
tudo, foi que meu pai: “meu fio cê tem que aprender alguma coisa, tem que 
estudar, tem que aprender, que estudar é bom”, entendeu? Já tarde! (Pedro, 40 
anos). 

 

Questionados sobre a importância da escolarização para os familiares, a maioria dos participantes 

apontou a não valorização da escola pela família durante a infância, confirmando a necessidade de trabalhar 

relatada e a incompatibilidade dessa tarefa com os estudos, por não haver escola próxima ao local de moradia, 

fazendo com que frequentar essa instituição fosse um esforço a mais para todos. 

Na contramão da maioria do grupo, uma das participantes, Esperança, relatou que chegou a ir para a 

escola, quando criança, mas, ao se deparar com a realidade da sala de aula, desistiu de estudar. Vejamos seu 

depoimento: 
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 [...] minha mãe mandava eu ir pro colégio, eu ia pro colégio e do colégio eu 
voltava, porque eu dizia pro pessoal lá de casa [baixando o tom da voz]: “Eu não 
vou ficar mais no colégio, não, que eu não vou saber escrever, e nem, nem ler”. Aí 
eu também, eu ficava com vergonha, também eu, nunca podia [pausa], fui no 
colégio bem umas três veis na semana (sic) [...] Aí minha mãe mandava eu ir pro 
colégio: “Vai pro colégio, vocês [inaudível] vão pra aprender a ler e a escrever”. Eu 
disse: “Não, não vou não, não aprendo nada”. E não fui mais não (Esperança, 46 
anos). 

 

Durante o grupo focal, percebemos que a escola não estava preparada para a heterogeneidade dos 

estudantes, visto que, Esperança relatou que tinha dificuldade de entender o que a professora falava e, além 

disso, havia a necessidade de trabalhar para ajudar a família.  

A respeito da percepção sobre a escola, surgiram relatos interessantes sobre como os participantes 

compreendiam sua função, bem como do processo de ensino aprendizagem. Passava pelo entendimento da 

maioria que essa instituição era um espaço para aprender muito, valorizando o conhecimento oriundo da 

cultura escrita, especialmente saber ler. Três estudantes salientaram que a escola possibilitava ao indivíduo se 

tornar independente, pois aprender a ler e a escrever era condição para tornar-se autônomo. Sobre esse 

assunto, segue Quadro 2. 

QUADRO 2 

A função da escola 

SUBCATEGORIAS 
PARTICIPANTES 

Joana Rita Carmem Esperança Pedro Total 

Ensinar para aprender a ler e 

a escrever 
X X X X X 5 

Ensinar para estudar e 

aprender mais coisas 
 X  X X 3 

Ensinar a ser independente X  X  X 3 

Local de formação     X 1 

Total 2 2 2 2 4 12 

FONTE: Elaboração própria a partir de dados produzidos. 

 

A pesquisa analisada por Leal, Albuquerque e Amorim (2010), aponta essa mesma necessidade na 

expectativa dos jovens e adultos ao retornarem à escola:  

 [...] suas motivações nem sempre são relativas a dificuldades para lidar com os 
problemas concretos da vida cotidiana. Muitas vezes, são desejos relativos: ao 
direito de agir com autonomia em situações em que a escrita está presente, sem 
precisar da mediação de outras pessoas; ao direito de ter privacidade, ou seja, de 
ter acesso a textos sem que outras pessoas também conheçam seus conteúdos; 
à inserção social sem serem discriminados; ao sentimento de inclusão e 
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valorização social, já que os que não sabem ler e escrever são tidos como 
pessoas menos capazes na nossa sociedade (p. 72). 

 

Em relação aos motivos que levaram os participantes a voltarem à escola, percebemos que, de 

um modo geral, o público que compõe a EJA, em algum momento da vida, sentem a necessidade de aprender 

a ler e escrever para mediar a convivência social com seus amigos, familiares e demais pessoas. Assim, os 

participantes manifestaram o interesse em adquirir independência nas experiências cotidianas que exigem o 

uso da leitura, como pegar ônibus, fazer compras, ir a consultas médicas, além de poderem participar de 

eventos sociais sem passar pelo constrangimento de não saber ler um aviso ou tomar nota de uma informação.  

Consequentemente, compreendemos que as motivações de retorno à escola foram: aprender a ler e 

escrever, tornar-se independente e participar da sociedade em que estavam inseridos. Tal classificação será 

melhor explorada no eixo temático que segue.  

 

Ensino de alfabetização e letramento na instituição de EJA pesquisada 

 

Esse eixo temático trata da análise do sentido e aprendizagem da leitura, escrita e oralidade pelos 

alunos, de modo a conseguirmos responder um dos questionamentos iniciais: como a aquisição da escrita e 

leitura contribuiria para a sua emancipação pessoal e inserção social? Assim, sustentamos como temas desse 

eixo, três categorias de análise: por que se aprende a ler e escrever?; sentidos da leitura e da escrita; 

processo de alfabetização na escola. 

Ao se remeterem ao sentido de se aprender a ler e escrever, os estudantes concordaram com a 

resposta inicial de Joana que disse ser “importante você saber” em seguida, ao elaborar melhor sua afirmação, 

provocou novas reflexões no grupo, o que nos permitiu apontar as subcategorias apresentadas no Quadro 3, 

abaixo: 

 

QUADRO 3 

Por que se aprende a ler e escrever? 

SUBCATEGORIAS 
PARTICIPANTES 

Joana Rita Carmem Esperança Pedro Total 

Aquisição da leitura X X X X X 5 

Desenvolvimento da oralidade X X X X X 5 

Autonomia de vida X X X X X 5 

Valorização social    X   1 

Melhoria de vida     X 1 
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Total 3 3 4 3 4 17 

FONTE: Elaboração própria a partir de dados produzidos. 

 

Existia um senso comum entre os participantes de que já sabiam escrever um pouco, havendo 

necessidade de desenvolver a capacidade de leitura. Isso se devia ao equívoco de que copiar as letras do 

quadro significava saber escrever. Embora para esses estudantes ainda fosse necessário apropriar-se do SEA, 

nas suas narrativas, saber ler e escrever inseriu-se apenas na aquisição da leitura. Pedro explicitou essa 

concepção: “eu já sei escrever um pouco [...] sei fazer meu nome todinho, mas eu não sei ler, por isso eu 

quero aprender” (Pedro, 40 anos). 

Admitimos que a habilidade de escrita signifique escrever palavras para além do próprio nome, 

exigindo a manipulação das estruturas menores que a compõem (sílabas e letras), o que pressupõe um 

estágio mais avançado no processo de alfabetização. Concordamos com Morais (2012) ao sublinhar que tal 

conhecimento:  

 [...] leva à condição de alfabetizado, ao lado das oportunidades de leitura e de 
produção de textos, [e] requer um domínio razoável das correspondências entre 
letra e som (ou grafema-fonema) de nossa língua e uma familiarização com o uso 
dessas correspondências nas diferentes estruturas silábicas do português, além 
da sílaba CV (consoante+vogal), mais frequente (p. 66). 

  

A respeito do eixo oralidade, os participantes afirmaram o desejo de aprender a falar melhor, 

distinguindo a escola como a instituição responsável por essa habilidade, a partir da aquisição da cultura 

escrita. Manifestaram ainda, o interesse em adquirir autonomia de vida, devido às dificuldades de inserção 

social.  

Carmem relatou que o preconceito sofrido em virtude da sua maneira de falar prejudicava a sua 

convivência com as outras pessoas e, acreditava que a escola a ajudaria. Na mesma direção, Pedro 

sentenciou a possibilidade de conseguir um emprego melhor para melhorar de vida, ao aprender a ler e 

escrever.  

Interessante notar, no Quadro 4, que segue, trazendo as alegações dos alunos a respeito dos sentidos 

da leitura e escrita, que todos os alunos declararam que, para ser capaz de escrever e ter o domínio da leitura 

dos segmentos constitutivos da escrita era necessário saber reconhecer tais estruturas, revelando que 

conseguiam perceber que as letras eram a notação gráfica do som das palavras e indispensáveis para ler e 

escrever com autonomia. É pertinente, nesse momento, retomarmos as contribuições teóricas de Morais 

(2012) que afirma que o conhecimento da relação letra-som é apenas um dos aspectos da escrita alfabética, 

exigindo, para a sua apropriação, ser necessário compreender o funcionamento de todas as características do 

sistema. 
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 QUADRO 4 

Sentidos da leitura e da escrita 

SUBCATEGORIAS 
PARTICIPANTES 

Joana Rita Carmem Esperança Pedro Total 

Conhecer as letras e saber identificá-las X X X X X 5 

Conhecer os números e saber a tabuada  X X X X 4 

Saber escrever letras e palavras X X X X X 5 

Domínio de leitura de letras e palavras X X X X X 5 

Capacidade de diferenciar os tipos de 

letra  
X X   X 3 

Capacidade de memorização  X X X X X 5 

Total 5 6 5 5 6 27 

FONTE: Elaboração própria a partir de dados produzidos. 

 

Observamos que, para o grupo, o sentido da leitura e escrita envolvia aspectos mais amplos, como a 

capacidade de memorização. Os estudantes consideraram imprescindível conseguir reter a sequência 

alfabética na mente, assim como saber diferenciar os tipos de letra existentes, condição apontada por três 

participantes. Aprofundando essa questão, constatamos, na pesquisa, que a memorização tinha sido um 

entrave ao aprendizado, agravada pela faixa etária ao qual pertenciam e pelo fato de nunca terem estudado, 

uma vez que associavam a capacidade de memorização ao processo de escolarização.  

A fim de explorar melhor a concepção de memorização para o processo de alfabetização, vejamos o 

que dizem Ferreira e Albuquerque (2010):  

 [...] não basta que os alunos memorizem letras, sílabas e palavras [...] o que eles 
precisam é, inicialmente compreender a natureza do nosso sistema de escrita [...] 
precisam consolidar correspondências grafofônicas. E, para isso, a memorização 
entra em jogo. A questão, portanto, não é se os alunos devem ou não memorizar, 
mas como e quando vão vivenciar esse processo de memorização e consolidação 
de tais correspondências (p. 126). 

  

As autoras seguem explicitando que o processo de memorização pode ajudar quando se trata de 

“refletir sobre as palavras (segmentar palavras em unidades sonoras, comparar palavras que possuem um 

mesmo som, produzir palavras com aliteração e rimas etc.)”, por isso a necessidade de promover atividades na 

EJA no sentido de avançarem na construção dos conhecimentos sobre o SEA e seu funcionamento 

(FERREIRA & ALBUQUERQUE, 2010, p. 126).  



 

 

EDUCAÇÃO: AVANÇOS E DESAFIOS 340 

No momento em que tratamos das dificuldades de aprendizagem que os alunos tinham enfrentado no 

seu processo atual de escolarização, a questão da memória foi mais vez enfatizada por eles. Intencionando 

revelar o modo como os participantes tinham construído o seu desenvolvimento no processo de aprendizagem, 

julgamos ser necessário trazer na íntegra os seus argumentos:  

[...] as professoras passava as letra lá no quadro e eu com dificulidade pra escrever, não era 

fácil pra mim, escrever, mas eu tentava... (sic) até aprender. Porque tem dificulidade sim, 

mas pra Deus nada é impossível [...] “Senhor, me ajuda, me ajuda, na minha memória, me 

abençoa, me ensina eu ler e escrever”, porque Ele pode! (Joana, 72 anos). 

Agora é mais importante [aprender] pra quem tem aquela memória mais impossível [...] uma 

memória mais boa [...] É muito importante mesmo, agora pra quem não tem, não tem muita 

memória assim, regravado na cabeça, não é muito importante (Pedro, 40 anos). 

 

Nesses trechos, vemos com compreensão, a dificuldade imposta na alfabetização para esses 

aprendizes, visto que ainda não conseguiram aprender o alfabeto, ou seja, conhecer e identificar as letras que 

tornam possíveis o nosso sistema de escrita. Veja que, tanto Joana quanto Pedro associaram a falta de 

memória ao fato de não conseguirem avançar na aprendizagem, declarando isso ao longo do grupo focal. 

Compreendemos, entretanto, que não se trata de falta de memória para aprender, que a memória é 

uma capacidade mental que todos possuíam, haja vista que relataram, com riqueza de detalhes, suas 

trajetórias de vida até chegarem à EJA. O cenário que se apresentava como desafio para os estudantes 

aprenderem, se refere ao que falamos anteriormente sobre a perspectiva de se alfabetizar letrando. É preciso 

que no processo de alfabetização sejam exploradas atividades de reflexão sobre o SEA, e a memorização 

pode ser utilizada como recurso para construir o conhecimento sobre o seu funcionamento.   

Portanto, não se trata de um déficit na capacidade de memória, mas na falta de atividades que 

contribuam para essa reflexão sobre o sistema de escrita, possibilitando reter, na memória, o que está sendo 

aprendido.  

Com os relatos sobre as dificuldades de aprendizagem, indagamos a respeito do processo de 

alfabetização, a fim de conhecermos as práticas realizadas em sala para a aprendizagem da escrita alfabética, 

surgindo a última categoria de análise:  

QUADRO 5 

Processo de alfabetização na escola 

SUBCATEGORIAS 
PARTICIPANTES 

Joana Rita Carmem Esperança Pedro Total 

Aprendizagem do Alfabeto X X X X X 5 

Aprendizagem das Famílias 

Silábicas 
X X X X X 5 
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Cópia de Textos, Sentenças, 

Palavras 
X  X X X 4 

Reflexão sobre as Palavras  X    1 

Leitura de Palavras X X X X X 5 

Leitura de Textos Artificiais   X  X 2 

Leitura de Textos Legítimos   X  X 2 

Total 4 4 6 4 6 24 

FONTE: Elaboração própria a partir de dados produzidos. 

 

Sublinhamos, na análise do Quadro 5, que os participantes do grupo focal, quando indagados sobre o 

que aprendiam na escola, relataram atividades como “as letras do abc”, “as historinhas”, “copiei quatro vezes 

no caderno”, “as folhinhas e aquelas letrinhas”, demonstrando que estavam conscientes sobre os tipos de 

atividades a que estavam submetidos, que classificamos nas subcategorias ora apresentadas, assim como o 

uso do diminutivo remete à infantilização do material adotado na turma da EJA. Isto posto, cabe elucidar do 

que se tratam algumas delas como, por exemplo, a subcategoria Cópia de textos, sentenças, palavras, que 

diz respeito à tarefa de copiar longos textos ou palavras sem que se reflita sobre esses elementos, mesmo 

estando os aprendizes na fase inicial do processo de alfabetização. Especificamente, neste item, 

compreendemos que a aluna Rita já superou essa fase, uma vez que verificamos que ela já possuía uma 

escrita espontânea de palavras e, embora ainda não fosse, na ocasião da pesquisa, alfabetizada, já se 

encontrava em fase avançada de compreensão do SEA. 

Cabe salientar, ainda, que o que chamamos de textos artificiais referem-se àqueles que só têm lugar 

no âmbito de algumas salas de aula, e os legítimos, por sua vez, são os que encontramos fora do espaço 

escolar, portanto, aqueles utilizados nas práticas sociais de uso da leitura e escrita. Nesse sentido, os alunos 

não relataram atividades de reflexão sobre as características dos textos eventualmente utilizados, mas, ao 

mesmo tempo relataram que uma das professoras fez uma atividade com rótulos de produtos alimentícios e de 

limpeza, textos que consideramos legítimos, por serem os mesmos utilizados na sociedade.  

Quanto à aprendizagem do alfabeto, das famílias silábicas e a leitura de palavras, estas se 

configuraram, em sua maioria, em atividades ainda infantilizadas, inadequadas para a faixa etária dos alunos, 

conforme o próprio relato dos aprendizes denunciava ao se referirem às atividades no diminutivo. Entretanto, 

frisamos que, ainda que não fosse frequente, encontramos algumas atividades mais direcionadas para esse 

público, como interpretação de textos a partir da vivência dos alunos, atividades de composição e 

decomposição de sílabas com auxílio de imagens apropriadas ao grupo etário dos estudantes, atividades de 
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reflexão de letras iniciais a partir dos nomes próprios, cidades e estados de origem, profissão e palavras 

conhecidas. 

Embora os alunos afirmassem que, de um modo geral, tais atividades eram realizadas, isso não 

significou, como pudemos perceber ao longo da aplicação do grupo focal e durante análise dos dados 

produzidos, que elas estivessem contribuindo para um avanço na aprendizagem de ler e escrever. 

  

Considerações finais 

 

O objetivo dessa pesquisa foi analisar as narrativas da memória de alfabetização de estudantes da 

EJA, a fim de identificar os motivos que os levaram a abandonar a escola no passado, para, na fase adulta da 

vida, retornar a essa instituição, buscando, ainda, compreender de que modo a aquisição da escrita e leitura 

contribuiria ou não para a emancipação social desses sujeitos.  

Os resultados mostraram que o trabalho infantil e a desvalorização da escola pela família foram os 

principais motivos de não terem estudado na infância. Ao apontarem os motivos de retorno à escola, ganhou 

destaque a busca pela participação autônoma na comunidade em que viviam, notadamente uma sociedade 

letrada. Eles entendiam que esse desejo de emancipação prescindia da cultura escrita e, por isso, os 

aprendizes sentiam necessidade de voltar a estudar para aprender a ler e escrever, e melhorar, ainda, 

conforme constatamos, as habilidades relativas ao eixo da oralidade.  

 Identificamos, também, o equívoco existente entre os participantes da pesquisa, de que saber copiar 

(letras, palavras) significava saber escrever. Isso se devia a uma incompreensão a respeito do SEA, cuja 

apropriação dependia de conhecer as suas propriedades, além dos ritmos de aprendizagem dos estudantes.  

É importante, para possibilitar o avanço na construção de conhecimentos sobre o princípio alfabético, a 

realização de atividades que propiciem refletir sobre os aspectos conceituais e convencionais da escrita, 

sempre na perspectiva da alfabetização e letramento. Ainda assim, dificuldades irão aparecer ao longo do 

processo e, por esse motivo, é preciso munir os estudantes de materiais de apoio para consulta, tais como 

alfabeto móvel, alfabeto de rótulos, cartazes com os diferentes tipos de letras (cursiva e caixa alta, maiúscula e 

minúscula), quadro com conjunto de palavras estáveis, entre outros, preferencialmente, que sejam materiais 

elaborados por eles em atividades na sala de aula, pois, no momento da consulta ao material os alunos 

conseguiam fazer associações entre os saberes alcançados e os que estavam sendo apreendidos, 

contribuindo para a consolidação de novas etapas de aprendizagem.  

Por fim, entendemos que a EJA deve estar comprometida afetivamente e pedagogicamente, com as 

necessidades de aprendizagem das pessoas que, vivendo em um contexto social de exclusão e negação de 

direitos, não acessaram a escola na idade própria. Assim, ao valorizar a especificidade desses estudantes, a 

escola considera que esse mundo de significados e experiências é que dará sentido ao conhecimento 
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adquirido ali, e contribuirá para a aquisição das práticas sociais de leitura e escrita muito além da 

alfabetização, para a sua formação humana integral. 
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Capítulo 33 

MODERNIDADE E DESIGUALDADE: UMA PERSPECTIVA HISTÓRICA DA PRODUÇÃO DO FRACASSO 
ESCOLAR 

 

Janainy Martins da Costa1 

 

RESUMO 
  
Este artigo busca compreender como a desigualdade é definida na sociedade moderna e a circularidade das 
explicações sobre o fracasso escolar. O método dialético, a partir da pesquisa bibliográfica tenta desvelar as 
contradições em que a classe trabalhadora passou a reivindicar a escola enquanto possibilidade de 
conhecimento atrelado ao trabalho e ascensão social, que se instaurou enquanto promessa da modernidade e 
que se consolidaram com o crescimento do capitalismo. Os fundamentos históricos, sobretudo a partir do olhar 
do historiador Hobsbawm preparam o caminho para se chegar a Marx, em que os processos de rupturas de 
continuidades implicam em olhar como a desigualdade se estabelece na sociedade moderna, no âmbito da 
contradição capital/trabalho, elucidando o fracasso escolar a partir das raízes históricas que o precedem e o 
constitui. 
 
Palavras-Chave: Modernidade. Desigualdade. Fracasso escolar. 

 

ABSTRACT 
  
This article seeks to understand how inequality is defined in modern society and the circularity of explanations 
about school failure. The dialectical method, from the bibliographical research tries to reveal the contradictions 
in which the working class began to claim the school as a possibility of knowledge linked to work and social 
ascension, which was established as a promise of modernity and consolidated with the growth of capitalism. 
The historical foundations, especially from the perspective of the historian Hobsbawm, prepare the way to reach 
Marx, where the processes of ruptures of continuities imply looking at how inequality is established in modern 
society, within the framework of the capital / labor contradiction, elucidating school failure from the historical 
roots that precede and constitute it. 
 
Keywords: Modernity. Inequality. School failure Introdução 

 

Introdução 

 

A ideia de modernidade implica uma visão de mundo que confere ao indivíduo novos processos de 

constituição/individualização, mediados, sobretudo pelas relações de trabalho e no âmbito da propriedade 

privada, sendo um grande marco da modernidade a ideia do homem como sujeito da razão, indivíduo livre. A 

                                                           
1 Graduada em Pedagogia pela FE/UFG. Especialista em Psicologia dos Processos Educativos, FE/UFG. Mestranda do Programa de 
Pós Graduação em Educação PPGE-FE/UFG, sob orientação da Profª. Dr.ª Anita Cristina Azevedo Resende. Linha de Pesquisa: 
Fundamentos dos Processos Educativos. E-mail: janainymartins@gmail.com 
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dupla revolução2 que se deu na Europa ocidental no final século XVIII: a Revolução Francesa (1789-1792) e 

Revolução Industrial inglesa, que tem como marco a construção em 1780 das indústrias têxteis de Lancashire, 

não somente consolidam a passagem do modo de produção feudal para o modo de produção capitalista, como 

também engendra novos processos de constituição social, em que temos uma classe dominante: a burguesia e 

uma classe dominada: o proletariado. O princípio explicativo da vida social passa a ser regulado não mais pela 

religião, mas sim pelas novas relações sociais que vão se tecendo e constituindo-se diante do advento do 

capitalismo. 

A escola se apresenta enquanto uma instituição moderna. No plano da historicidade, diz de uma 

organização social com características industriais e urbanas que carrega consigo as promessas da 

modernidade. Entre elas a possibilidade de ascensão social e a uma relação direta com o conhecimento 

destinado ao aperfeiçoamento das exigências que o trabalho demandava. É neste contexto, a partir deste 

recorte histórico que se elucidam olhar para a escola enquanto produção moderna e perspectiva de controle 

social, em que se buscam os sentidos da escola. A obra de PATTO (2015) é significativa para a elaboração 

deste artigo, por desvelar a produção do fracasso escolar a partir das raízes históricas que o precedem, 

sobretudo a partir do triunfo da classe burguesa.  

Enquanto processo de investigação e apreensão do objeto a ser estudado, tendo em vista as 

especificidades do movimento histórico, da contradição e o conflito, o método dialético orienta a temática 

considerando a modernidade, a desigualdade e a produção do fracasso escolar como uma relação permeada 

de rupturas e continuidades. Neste sentido o pensamento e as contribuições de Marx são estruturantes diante 

da tentativa de compreender o objeto aqui proposto, olhando para a construção histórica em que estas 

realidades são constituídas. A materialidade passa pelo trabalho e pela história, assim enquanto limites e 

possibilidades estas realidades são descortinadas, sobretudo pelo olhar do historiador Eric J. Hobsbawm3 em 

sua apreensão marxista e pela pesquisa realizada por Maria Helena de Souza Patto4 do tipo estado da arte na 

década de 1980 e que ainda nos dias atuais ainda denunciam o caráter ideológico das explicações 
                                                           
2 Hobsbawm, a Era das Revoluções (1789-1848) “E ainda assim a história ha da dupla revolução não é meramente a história do 
triunfo da nova sociedade burguesa. É também a história do aparecimento das forças que, no século depois de 1848, transformariam 
a expansão em contração. E mais ainda, por volta de 1848, esta extraordinária mudança de destinos já era até certo ponto visível.” 
(2017, p.23).  
3 ERIC HOBSBAWM nasceu em Alexandria, no Egito, em 1917. Foi educado em Viena, Berlim, Londres e Cambridge. Lecionou, na 
maior parte de sua carreira, no Birbeck College, da Universidade de Londres. Entre seus livros, destacam-se os seguintes, 
publicados no Brasil pela Paz e Terra: A era do capital, a era dos impérios, Mundos do trabalho, Trabalhadores, Revolucionários. A 
invenção das tradições, Bandidos e História do maxismo (org). 
4 BEISIEGEL – (Docente e Professor Emérito, FEUSP).  Prefácio da 4ª edição (2015, p. 19): “As pesquisas de Maria Helena 
focalizam um dos momentos cruciais nesse longo período de construção de um novo sistema escolar no país. As inevitáveis 
dificuldades decorrentes da inserção da massa de crianças, adolescentes e adultos antes excluídos exprimiam-se, agora, sob a 
forma de comparações entre o bom ensino do passado e as precariedades escolares do presente. As escolas públicas que 
anteriormente à expansão do atendimento eram disputadas por todos os seguimentos sociais, passam a ser evitadas pelos que 
podiam pagar pelas mensalidades das escolas privadas. A educação pública básica já era visualizada como a escola dos pobres. As 
explicações para uma escolaridade classificada como precária envolviam supostas precariedades mais amplas: carência cultural do 
meio, analfabetismo ou baixos níveis de instruções dos pais, desinteresse pela instrução, ausência da educação escolar nas 
perspectivas de futuro quando alguma perspectiva chegava a ser esboçada na pobreza de horizontes do meio popular”. 
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hegemônicas do fracasso escolar5 e compreensão do pensamento educacional brasileiro. Os olhares destes 

dois autores preparam o caminho para a compreensão do arsenal teórico no qual Marx desenvolve as 

discussões a respeito da desigualdade na sociedade moderna, sobretudo a partir das relações de trabalho e 

propriedade privada, pois é na forma como a sociedade se organiza que se pode falar de desigualdade.  

A problemática consiste em recortar pelo movimento da história as contradições em que a classe 

trabalhadora passou a reivindicar a escola enquanto possibilidade de conhecimento atrelado ao trabalho e 

ascensão social, que se instaurou enquanto promessa da modernidade e que se consolidaram com o 

crescimento do capitalismo. Neste sentido, a temática do trabalho, a partir do referencial teórico sugerido 

busca compreender como a desigualdade se estabelece na sociedade moderna elucidando o fracasso escolar 

a partir das raízes históricas que o precedem e o constitui. 

 

 Modernidade e Desigualdade no Movimento da História 

 

As transformações ocorridas na primeira metade do século XIX situam este período enquanto 

revolucionário diante da constituição do homem pelo movimento histórico, propiciado pela dupla revolução. A 

partir destes elementos é possível pensar e situar a desigualdade face ao sujeito que se constitui. A tentativa 

de descortinar as raízes históricas para a produção do fracasso escolar requer um exercício que é próprio do 

método dialético, pois de acordo com LIMA e MIOTO (2007, p. 40): “O método dialético implica sempre em 

uma revisão e em uma reflexão crítica e totalizante porque submete a analise toda interpretação pré-existente 

sobre o objeto de estudo.” Que envolvem também as representações ideológicas e as teorias construídas a 

partir de determinado objeto. 

 Pensar a modernidade e seus desdobramentos implica lançar um novo olhar para o homem, para a 

sociedade e para as relações que se estabelecem a partir de manifestações históricas que vão tecendo novas 

conjunturas. A dupla revolução que se deu na Europa ocidental no final do século XVIII: a Revolução Francesa 

(1789-1792) e a Revolução Industrial na Inglaterra possibilitaram uma nova organização da vida social, em que 

a passagem do feudalismo para o capitalismo não ocorreu sem grandes tensões e contradições. De acordo 

com HOBSBAWM (2017, p. 23): 

E ainda assim a história da dupla revolução não é meramente a história do triunfo da nova 
sociedade burguesa. É também a história do aparecimento das forças que, um século depois 
de 1848, transformariam a expansão em contração. E mais ainda, por volta de 1848, esta 
extraordinária mudança de destinos já era certo ponto visível. Naturalmente, a revolta 
mundial contra o Ocidente, que domina a metade do século XX, era então apenas 
escassamente discernível. [...] Assim, na Europa, as forças e as ideias que projetavam a 
substituição da nova sociedade triunfante já estavam aparecendo. “O espectro do 
comunismo” já assustava a Europa por volta de 1848, sendo exorcizado nesse mesmo ano. 

                                                           
5 KOHATSU – Termo utilizado no Prefácio da Edição revisada e ampliada, (2015, p. 22). Professor doutor do Instituto de Psicologia 
da Universidade de São Paulo, São Paulo, março de 2015.  
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Depois disso, durante muito tempo ficaria impotente como são de fato os espectros, 
especialmente no mundo ocidental mais imediatamente transformado pela dupla revolução. 
 

Em 1789 o mundo era essencialmente rural e os problemas agrários se consubstanciavam na relação 

de exploração, de propriedade agrária e servidão (Europa). De acordo com o historiador Hobsbawm6 (2017, p. 

48-49) a ideologia iluminista e “um individualismo secular, racionalista e progressista dominava o pensamento 

esclarecido”: 

Libertar o indivíduo das algemas que o agrilhoavam era o seu principal objetivo: do 
tradicionalismo ignorante da Idade Média, que ainda lançava suas sombras pelo mundo, da 
superstição das Igrejas (distintas a religião “racional” ou “natural”), da irracionalidade que 
dividia os homens em uma hierarquia de patentes mais baixas e mais altas de acordo com o 
nascimento ou algum critério irrelevante. A liberdade, a igualdade e, em seguida, a 
fraternidade de todos os homens eram seus slogans. No devido tempo se tornaram os 
slogans da Revolução Francesa. O reinado da liberdade individual não poderia de deixar de 
ter as consequências mais benéficas. Os mais extraordinários resultados podiam ser 
esperados – podiam de fato já ser observados como provenientes – de um exército irrestrito 
do talento individual em um mundo de razão. 
 

A passagem do feudalismo para o capitalismo instaurou novas organizações sociais, políticas e 

econômicas, na medida em que impulsionou a saída das populações rurais para os centros urbanos, aniquilou 

a monarquia enquanto regime dominante, enfraquecendo o clero e a nobreza, impulsionou a constituição dos 

estados nacionais e favoreceu uma nova classe que se constituía enquanto dominante: a burguesia, e uma 

que pelo decorrer no novo modo de produção que se fortalecia se fez a classe explorada economicamente, o 

proletariado.  Devido as condições materiais e históricas já não caberia ao feudalismo continuar perpetuando 

enquanto modo de produção dominante, assim as novas relações de exploração continuariam a todo vapor, 

agora no âmbito do capitalismo. 

Não por acaso a Revolução Industrial se deu na Inglaterra e não na França embora esta apresentasse 

vantagens desenvolvimentistas provenientes da Revolução Francesa, mas as estratégias de resolução para os 

problemas agrários impulsionaram a criação de um sistema, fabril mecanizado, instaurando seu próprio 

mercado. A indústria têxtil britânica era extraordinária, sendo, portanto a primeira a revolucionar, mas que 

ocasionou segundo HOBSBAWM (2017, p. 74) a primeira crise geral do capitalismo: 

Não obstante, embora a expansão da indústria algodoeira e da sua economia industrial 
dominada pelo algodão zombasse de tudo o que a mais romântica das imaginações poderia 
ter anteriormente concebido sob qualquer circunstância, seu projeto estava longe de ser 
tranquilo, e por volta da década de 1830 e início de 1840 gerava grandes problemas de 
crescimento, para não mencionarmos a agitação sem paralelo em qualquer outro período da 
história britânica recente. Esse primeiro tropeço geral da economia capitalista industrial 

                                                           
6 “Nenhuma historiografia se revelou tão rica como a britânica e, dentro dela, os enfoques marxistas de Hobsbawm se destacam 
como seu momento maior. As “Eras” de Hobsbawm são momentos cruciais da que a humanidade trilhou até aqui. Sem a 
compreensão que o historiador britânico nos propicia, nossa própria identidade política e cultural se empobreceria. Este livro assim 
como o conjunto das análises de Hobsbawm definitivamente faz parte do acervo que a humanidade consciente tem construído ao 
longo do tempo. Sua leitura não se resume ao estudo da história, mas a autoconsciência possível dos homens no estágio atual de 
sua atormentada e conflitiva trajetória.” (SADER, Emir. 2016) Notas de capa em “A Era do Capital”. 
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reflete-se em uma acentuada desaceleração no crescimento, talvez até mesmo um declínio, 
da renda nacional britânica nesse período. Essa primeira crise geral do capitalismo não foi 
puramente um fenômeno britânico. Suas mais sérias consequências foram sociais: a 
transição da nova economia criou a miséria e o descontentamento, os ingredientes da 
revolução social. 

 

As revoluções, sobretudo a Revolução Francesa, podem ser compreendidas enquanto uma ruptura e 

desbravamento da Idade Média para a Idade Moderna. A ideia de Estado Moderno implica um sistema de 

administração e de leis, devendo também representar uma “nação”, pautado, sobretudo na propriedade. Do 

ponto de vista do desenvolvimento social e econômico, o ano de 1830 evidencia a história da industrialização, 

da urbanização e da migração humana, não só na Europa, como em diversas partes do mundo, como nos 

Estados Unidos. De acordo com HOBSBAWM (2017, p. 191): “As revoluções de 1830 também introduziram 

outras modificações na política de esquerda. Elas separaram os moderados dos radicais e criaram uma nova 

situação internacional.” Conduzindo a um caminho de intensos movimentos dos trabalhadores, marcadamente 

em 1848. 

As palavras são carregadas de sentido e materialidade. Nada mais enriquecedor que pensar a “Era do 

Capital (1848-1875) 7” enquanto o momento do capitalismo, atrelado à ideia que em 1867, Marx publica O 

capital. A Revolução Industrial mais avançou em detrimento da Revolução Política, a “primavera dos povos” 

subsidiava os ideais da esquerda e possibilidade de ruptura com os velhos regimes da Europa. Marcadamente 

neste contexto a desigualdade se instaura com o avanço do capitalismo industrial e nas suas formas de 

legitimação: ciência, progresso e liberalismo. A política pública foi assumida pela burguesia que trinfava 

enquanto classe hegemônica, mas temiam ao mesmo tempo as possibilidades do socialismo e a democracia 

do povo para as inclinações revolucionárias. É o que esclarece HOBSBAWM (2016, p.54): 

Ainda assim, 1848 não foi meramente um breve episódio histórico sem consequências. Se 
as mudanças que 1848 realizou não foram nem a que os revolucionários pretenderam, nem 
mesmo facilmente definíveis em termos de regimes políticos, leis e instituições, elas foram 
mesmo assim profundas. O ano de 1848 marcou o fim, pelo menos na Europa ocidental, da 
política da tradição, das monarquias que acreditavam que seus povos (exceto os 
descontentes da classe média) aceitavam e até acolhiam a regra do direito divino, que 
apontava as dinastias para presidir sobre sociedades hierarquicamente estratificadas, tudo 
sancionado pela tradição religiosa, na crença dos direitos e deveres patriarcais dos que eram 
superiores social e economicamente.  
 

A economia capitalista em meados de 1850 crescia disparadamente em ocasião da exportação, 

sobretudo do algodão inglês, combinando o capital barato com o rápido aumento dos preços em função dos 

lucros, o que brevemente cedeu à Depressão de 1857. A urbanização crescia disparadamente em função do 

                                                           
7 Obra de Eric J. Hobsbawm, inicia pela extraordinária “primavera dos povos” povoada pelas barricadas de 1848, quando 
efetivamente começou a se estruturar a vida política contemporânea. Um proletariado embrionário começava a se autonomizar, a 
deixar indefinida categoria de “plebe”, para dar início à classe operária, protagonista, a partir das melhores páginas da História do 
Humanismo e da luta pela justiça social. (Notas de capa, SADER, Emir. 2016). 
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trabalho industrial e “os movimentos populacionais e industrialização andam juntos, pois o desenvolvimento 

moderno do mundo pede mudanças substanciais entre os povos.” (HOBSBAWM, 2016, p. 296).  

A tentativa de compreender como a desigualdade se estabelece na sociedade moderna elucida 

pontualmente situar o indivíduo no mundo moderno a partir da forma como a sociedade se organiza. A partir 

das contribuições de Marx e Engels, sobretudo na obra Formações Econômicas Pré-Capitalistas8em que 

Hobsbawm (1964, data da primeira publicação/tradução) realiza um estudo de grande profundidade marxista 

na introdução desta grande obra, desenvolvendo uma analise a partir das Formen9 e os Grundrisse10, 

enquanto um dos trabalhos de grande dimensão do Marx em plena maturidade intelectual. O historiador 

Hobsbawm compreende Marx e Engels como assíduos estudiosos de história e suas diferentes fases à história 

das sociedades pré-industriais. Constata-se assim uma passagem no sentido que a produção é o objetivo do 

homem e a riqueza se revela enquanto o objetivo da produção. O que está em causa é a evolução de todas as 

forças humanas, sendo que o homem produz a sua totalidade na busca do dever, MARX (2006, p.19) ressalta 

“Este completo desenvolvimento das potencialidades humanas aparece como uma total alienação, e a 

destruição de todos os objetivos fixos e unilaterais, como o sacrifício do fim em si mesmo, em proveito das 

forças que lhe são estranhas”.  

Neste sentido, MARX (2006, p.65) desvela que o trabalhador possui uma existência objetiva, 

independente do seu trabalho, sendo, portanto um produto histórico: 

Um dos pressupostos do trabalho assalariado e uma das condições históricas do capital é o 
trabalho livre e a troca de trabalho livre por dinheiro, com o objetivo de produzir o dinheiro e 
valorizá-lo; de o trabalho ser consumido pelo dinheiro – não como valor de uso para desfrute, 
mas como valor de uso para o dinheiro. Outro pressuposto é a separação do trabalho livre 
das condições objetivas de sua efetivação – dos meios e do material do trabalho. Isto 
significa, acima de tudo, que o trabalhador deve ser separado da terra, enquanto seu 
laboratório natural – significa a dissolução tanto da pequena propriedade livre como da 

propriedade comunal da terra assentada sobre a comuna oriental. 
 

O movimento realizado por Marx e Engels na compreensão da sociedade como um todo, desde o 

“comunismo primitivo” até o capitalismo e socialismo possui uma demasiada explicação de cunho econômico 

                                                           
8 Ver apresentação da obra Formações Econômicas Pré-Capitalistas (2006) – Título do original inglês: Pre-Capitalist Economic 
Formations [...] Seu prólogo dá-nos valioso estudo do pensamento marxista, em linguagem clara e essencialmente didática. Situa 
Marx e Engels no seu momento cultural, apreciando o instrumental cientifico de que poderiam valer para a elaboração de suas 
teorias. Busca traçar o panorama da formação cultural dos dois criadores do marxismo, sem subestimar o atraso das pesquisas 
históricas, arqueológicas e sociológicas daquela época, nem a importância da cultura clássica dos dois pensadores. 
9 [...] As FORMEN tenta formular o conteúdo da história na sua forma mais geral. Este conteúdo é o progresso. (Nem os que negam 
a existência do progresso histórico nem os que muitas vezes baseados nos trabalhos do jovem Marx) veem o pensamento de Marx 
meramente como umas exigências éticas de libertação do homem encontrarão qualquer apoio aqui. Para Marx o progresso é algo 
objetivamente definível, que indica ao mesmo tempo, o que é desejável. A força da crença marxista no triunfo do livre 
desenvolvimento de todos os homens não depende do vigor das esperanças de Marx neste sentido, mas da pretendida justeza de 
análise, segundo a qual é neste rumo que o desenvolvimento histórico, finalmente, conduzirá a humanidade. (Formações 
Econômicas Pré-Capitalistas, 2006, p.15-16) 
10 HOBSBAWM em Como Mudar o Mundo (2011, p.122) situa as discussões de Marx e as formações pré-capitalistas, tratando-se de 
textos de profunda maturidade de Marx. 
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na historicidade e elucida problemas a partir das formações econômicas, em que a totalidade das relações que 

perpassam o método, tem uma relação com o presente e também com o passado. Pensar em desigualdade na 

sociedade moderna envolve as relações de trabalho e situa o indivíduo moderno enquanto desintegração da 

sociedade feudal. No movimento do método, é importante ressaltar a alienação enquanto categoria ontológica 

mediada pelo trabalho em detrimento da propriedade privada, produzida na materialidade e impossibilidade do 

reconhecimento.  O princípio do trabalho alienado é a dominação do Capital em relação ao trabalho 

assalariado. Assim o trabalho é sempre uma relação de mediação.  

De acordo com MARX (2006, p. 65-77) a relação do trabalhador com as condições objetivas do seu 

trabalho é em síntese o de propriedade, no sentido que o trabalhador possui uma existência objetiva, 

independente do seu trabalho, relacionando consigo mesmo como proprietário, mas existem variações quando 

estas relações se constituem em diferentes seguimentos, como é o caso da comunidade e da família. Neste 

sentido os autores apontam formas de propriedade dos indivíduos que trabalham, enquanto: tribais, comunais 

e germânicas, constituindo a base da ordem econômica, com o objetivo da produção de valores de uso, sendo 

que a comunidade se configura enquanto mediadora da relação do indivíduo com as condições objetivas do 

seu trabalho. A propriedade, neste movimento se afirma enquanto pré-requisito de sua própria existência11. 

A formação original do capital ocorre através do processo de inviabilidade de um velho modo de 

produção que a partir permite ao homem, agora livre, trocar as condições objetiva de seu trabalho por dinheiro, 

mas é no recorte do processo histórico que possibilita ao dinheiro transformar-se em capital. A divisão do 

trabalho passa pelo desenvolvimento das forças produtivas, propiciando a separação do trabalho industrial e 

comercial do agrícola, assim como separa a cidade do campo e os conflitos existentes. A divisão do trabalho 

também determina as relações entre os indivíduos, instrumentos e produtos do trabalho. 

Neste sentido o percurso realizado na historicidade, situando as relações ente capital e trabalho no 

contexto de uma nova sociedade que se constitui e é constitutiva do homem moderno, da classe 

trabalhadora12, elucida discussões e permitem um “plano de voo” para o Fracasso Escolar enquanto objeto de 

estudo e sua intrínseca relação com as desigualdades.  

                                                           
11MARX E ENGELS (2006, p. 85): “Assim”, originalmente, propriedade significa nada mais que a atitude do homem ao encarar suas 
condições naturais de produção como lhe pertencendo, como pré-requisito de sua própria existência; sua atitude em relação a elas 
como pré-requisitos naturais de si mesmo, que constituíram assim, prolongamentos de seu próprio corpo. De fato, ele não se 
mantém em qualquer relação com suas condições de produção, mas tem uma dupla existência, subjetivamente como ele próprio e, 
objetivamente, nestas condições inorgânicas naturais de seu ser. As formas destas condições naturais de produção têm um duplo 
caráter: (1) sua existência como membro de uma comunidade que é, em sua forma original, uma comunidade tribal, mais ou menos 
modificada; (2) sua relação com a terra como algo próprio, em virtude da comunidade, propriedade comunal da terra, 
simultaneamente possessão individual do indivíduo, ou tal modo que o solo e seu cultivo permaneçam comuns e somente seus 
produtos sejam divididos. (Entretanto, a habitação, ainda que limitada aos carros, como caso dos citas, parece estar em poder dos 
indivíduos). 
12 MARX e ENGELS em Textos sobre Educação e Ensino (1983, p.80) questionam o ponto de vista de todas as autoridades, 
sobretudo da Comissão para o trabalho infantil, situando as contribuições da escola para a moralidade da classe trabalhadora: “A 
burguesia inglesa é tão cruel, tão estúpida e limitada em seu egoísmo que, inclusive, nem se preocupa em incultar nos operários a 
moral atual, aquela que configurou a burguesia em seu próprio interesse e para a sua própria defesa”. 
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O Discurso sobre a Produção do Fracasso Escolar  

 

 No movimento da história, os desdobramentos das análises da desigualdade na sociedade moderna, 

apontam caminhos para se compreender o Fracasso escolar.  A escola se constitui enquanto produção 

moderna, com perspectiva de controle social e evidencia os ideários iluministas, da racionalidade econômica, 

cientifica e o individualismo. De acordo com Faria (2018), “À medida que escola e sociedade são 

intrinsecamente relacionadas e a desigualdade é constitutiva dessa particularidade histórica, há que se refletir 

sobre a possibilidade de uma escola efetivamente igualitária. […]”. 

É necessário olhar para o movimento da história, não na tentativa de buscar no passado explicações 

para o presente, ou justificativas para determinado enfoque, mas de se pensar num passado que não passa e 

se reconstrói em determinadas condições históricas e materiais, em que as visões do mundo e aquilo que se 

produzem nos plano das ideias nos conduzem para o que PATTO (2015, p. 26) pontua: 

Partindo do modo materialista histórico de se pensar esta relação é que afirmamos a 
necessidade de se conhecer, pelo menos seus aspectos fundamentais, a realidade social na 
qual se engendrou uma determinada versão sobre as diferenças de rendimento escolar 
existente entre crianças de diferentes origens sociais. [...] nesse retorno, é inevitável o 
encontro com o advento das sociedades industriais capitalistas, dos sistemas nacionais de 
ensino e das ciências humana, especialmente da psicologia. Esse contorno, por sua vez, 
permite captar a essência do modo de produção capitalista e das ideias produzidas no seu 
âmbito, condição necessária para que se faça a crítica dessas ideias. 

 

No Brasil, na década de 1980 que é o contexto desvelado por Maria Helena de Sousa Patto (2015) as 

ideias sobre dificuldades de aprendizagem escolar se desdobram sobre as crianças provenientes da classe 

trabalhadora. A história enquanto campo de sociabilidade, possibilita o entendimento da criação dos Sistemas 

Nacionais de Ensino enquanto controle, carregando um princípio de aperfeiçoamento pessoal e que se 

consolidam com o crescimento do capitalismo. De acordo com PATTO (2015, p. 51): 

Os sistemas de ensino não são, portanto, uma realidade durante os setenta primeiros anos 
do século XIX. Embora, os números referentes aos vários tipos de escola revelem um 
inegável progresso, é preciso lembrar que esse aumento foi sensível nos níveis secundário e 
superior. Mesmo nos países que já contavam com um sistema público de ensino, a 
educação primaria, segundo Hobsbawm (1982:211-212) era negligenciada e onde existia 
limitava-se a ensinar rudimentos de leitura, aritmética e obediência moral. Além disso, não se 
deve esquecer que em torno de 1850 a grande maioria dos que se dedicavam ao ensino das 
primeiras letras era constituída de professores privados e governantas dedicadas às crianças 
da burguesia. Apesar da vulgarização do livro e da ênfase na necessidade de uma língua 
nacional oficial, a imensa maioria da população mundial permaneceu analfabeta até por volta 
de 1870.  

 

A ideia do mérito pessoal atrelado à uma psicologia nascente impusera à criança uma centralidade no 

processo de ensino aprendizagem e situava a escola enquanto possibilidade de realização de uma sociedade 



 

 

EDUCAÇÃO: AVANÇOS E DESAFIOS 352 

de classes igualitárias. A reprovação escolar nos países capitalistas, enquanto discursos educacionais são 

permeados por explicações pautadas nas diferenças individuais. 

A escola passa a ser reivindicada pela classe trabalhadora enquanto possibilidade de escapar da 

desigualdade instaurada na nova ordem social que se configura na sociedade capitalista. As promessas 

embutidas no discurso da Revolução Francesa se distanciam da realidade e das condições materiais em que a 

classe trabalhadora se encontra, existe uma passagem do discurso das desigualdades sociais em 

desigualdades culturais e raciais. 

A década de 1920 no Brasil possibilita intensas discussões a respeito dos processos educativos, de 

aprendizagem e de escolarização. Estão em efervescência as reformas educacionais em diferentes regiões do 

Brasil (Ceará, Bahia, São Paulo, Minas Gerais, Distrito Federal) pautadas, sobretudo nos princípios 

educacionais da Europa e América do Norte que implicaram no movimento da Escola Nova. Na compreensão 

do método e partindo da historicidade é neste contexto que a psicologia se instaura enquanto “ciência” capaz 

de explicar as especificidades da criança e dos processos de aprendizagem, na medida em que esta criança 

torna-se o sujeito da ação, ou seja, o centro do processo de ensino e aprendizagem. 

As causas do fracasso escolar evidenciadas por PATTO (2015) estão permeadas de um discurso 

fraturado, ocorrendo um reducionismo para o campo do indivíduo e da cultura, permeado de explicações 

pautadas na teoria da carência cultural e da diferença cultural,13 evidenciando como estas explicações são 

incorporadas nas práticas de ensino, conduzindo a um vago saber pedagógico em que “a escola não aceita a 

criança como ela é, e a criança não aceita a escola tal como ela funciona” 14. Existe uma relação de tensão no 

processo de ensino e aprendizagem, identificada pela pesquisa realiza por PATTO (2015): a escola culpabiliza 

a criança e sua família pelas constantes reprovações e a família, quando é ouvida, justifica a falha na 

criança/aluno. Elucida ainda uma negação da dimensão social e política da escola nas explicações para o 

fracasso escolar. A construção dos argumentos por sua vez não implica em apontar a ineficiência da escola 

pautada no perfil do educador, mas a tentativa de desvelar as contradições existentes na lógica de um sistema 

escolar que se faz perverso, num contexto burocratizado e hierarquizado. 

 

 

 

 
                                                           
13 [...] o tema das diferenças individuais numa sociedade dividida em classes – e consequentemente, a pesquisa das causas do 
fracasso escolar das classes empobrecidas e os programas educacionais e elas especificamente destinados – movimenta-se num 
terreno minado de preconceitos e estereótipos sociais. Isto será tanto mais verdadeiro quanto mais a divisão de classes coincidirem 
com a divisão de grupos étnicos. A defesa da tese de inferioridade congênita ou adquirida, irreversível ou não, dos integrantes das 
classes subalternas é antiga e persistente na história do pensamento humano. As diferenças de qualidade de vida entre as classes 
sempre foram justificadas através de explicações geradas pelos que, em cada ordem social, são considerados competentes para 
elaborar uma interpretação legitima do mundo. 
14 Prefácio à 1ª edição. MELLO, Sylvia. Leses. São Paulo, 1988. 
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Considerações finais 

 

As circularidades das explicações para o fracasso escolar perpassaram a compreensão do movimento 

histórico e do (método dialético), enquanto fundamentação para este trabalho. Neste sentido, os 

esclarecimentos aqui discutidos realizaram um giro em torno das raízes históricas dos elementos que o 

antecedem e são constitutivos da produção do fracasso escolar no discurso entre a modernidade e a 

desigualdade, sendo estes, portanto a chave de compreensão na tentativa de desvelamento do objeto, que 

não se resolvem, mas se desenvolvem. 

A modernidade implica uma nova visão de mundo que confere ao indivíduo novos processos de 

constituição/individualização, mediados, sobretudo pelas relações de trabalho e propriedade privada. A 

transição do modo de produção feudal para o modo de produção capitalista foi permeado de rupturas e 

continuidades, tensões e contradições, situando o indivíduo livre enquanto senhor do seu próprio destino. A 

dupla revolução: a Revolução Francesa e a Revolução Industrial inglesa esboça um novo tipo de sociedade 

produzida nestes desenvolvimentos históricos. A mão de obra assalariada assume o espaço até então 

reservado aos camponeses a partir do modo de produção que vai se constituindo, a ascensão da classe 

burguesa e o apogeu de novas ciências e ideologias. A revolução de 1848 aspirava transformar a sociedade 

dentro do espirito do cooperativismo, que poderia libertar o trabalho da exploração capitalista e possibilidade 

de emancipação da humanidade. 

O fundamento da desigualdade perpassa a forma como a divisão do trabalho é constituída. A escola 

enquanto produção moderna pode ser entendida como uma proposta de nacionalidade e patriotismo para 

alicerçar o estado-nação. Este estado-nação precisava de uma diretriz que orientasse as práticas educativas. 

Neste sentido a materialidade histórica produz novas realidades, um novo modo de produzir a vida em todos 

os seus sentidos, o que implica pensar numa nova realidade social. 

O fracasso escolar não se resolve numa sociedade excludente e não pode ser visto como um objeto 

pronto e acabado, ele transcende a escola, seus desdobramentos são desvelados para além dos muros da 

escola, é constituído e constituinte, sobretudo nas relações de trabalho e de propriedade. A desigualdade e a 

exclusão não se esgotam, vão se recriando. (Pelo movimento do método) foi possível compreender as 

contradições em que a classe trabalhadora passou a reivindicar a escola enquanto possibilidade 

emancipatória. A Revolução Francesa foi um modelo de revolução burguesa, anterior às grandes revoluções 

outros movimentos como o Iluminismo, o Renascimento, a Reforma Protestante, o Liberalismo entre outros, já 

inclinavam outras perspectivas para o sujeito enquanto indivíduo livre. No capitalismo, somo iguais perante a 

lei e ao Estado, o direito e o contrato preveem relações de venda e compra da força de trabalho, sendo o 

princípio que vai assegurar a liberdade e a igualdade é a propriedade. 
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A lógica como o capital se organiza e se recria precisa ser enfrentada. O exercício intelectual exigido 

para este trabalho foi permeado de expectativas e dificuldades, no sentido que a modernidade envolve muitas 

lacunas a serem compreendidas, o movimento histórico do século XVIII até o XX é muito dinâmico e 

constitutivo da sociedade tal como se organiza na contemporaneidade. É muito complexa a tentativa de 

compreensão das obras de Marx e de sua profundidade teórica e metodológica, por este motivo a elaboração 

do artigo caminhou seguindo os passos do historiador Eric Hobsbawm e da Maria Helena de Sousa Patto na 

tentativa de apropriação das contribuições de Marx, assim por sua vez, este trabalho elucida alguns 

questionamentos que não se resolvem, mas que se desenvolvem, a partir desta realidade histórica, em que as 

promessas da modernidade não se cumprem. 
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Capítulo 34 

NOVOS OLHARES SOBRE AS TEORIAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

Lillian Jordânia Batista Franczak1 

 

RESUMO 
 
A crise educacional brasileira reflete um projeto de sociedade de uma elite dominante que pretende manter as 
massas ignorantes. Para eles é muito mais rentável a manipulação de pessoas menos esclarecidas e pouco 
críticas. Esse modelo de reprodução social é resultado da colonização europeia do pensamento, perpetuado 
até hoje, que impõe uma forma de pensamento único, tido como verdadeiro e presente no ensino 
aprendizagem ofertado nas nossas escolas. Objetiva refletir sobre as visões de autores como Darcy Ribeiro, 
Eduardo Viveiros de Castro, Jung, Kupfer, Bakthin, Bourdieu e Chartier utilizados como fundamentação teórica 
na disciplina Teorias de Ensino e Aprendizagem (2018/2). Constata que esse pensamento existente gera 
conhecimentos fechados, insensíveis, acríticos e irreflexivos. Faz-se necessária uma mudança radical da 
realidade para gerar, com autonomia, a produção de novos conhecimentos a partir da evolução do homem 
enquanto sujeito na sociedade, onde o ensinar e o aprender estejam dentro de um contexto significativo. 
 

Palavras–Chave: Conhecimento. Pensamento. Sujeito. Ensino. Aprendizagem. 

 

NEW PERSPECTIVES ABOUT TEACHING AND LEARNING THEORIES 

 
ABSTRACT 
 
The Brazilian educational crisis reflects a project of society of a dominant elite that aims to keep the ignorant 
masses. For them it is much more profitable to manipulate people less enlightened and uncritical. This model of 
social reproduction is the result of european colonization of the thought, perpetuated until today, which imposes 
a unique form of thought, regarded as true and present in teaching learning offered in our schools. It aims to 
reflect about authors’views such as Darcy Ribeiro, Eduardo Viveiros de Castro, Jung, Kupfer, Bakthin, Bourdieu 
and Chartier used as theoretical foundation in the discipline Teaching and Learning Theories (2018/2). It notes 
that this existing thought generates closed, insensitive, acritical and inreflective knowledge. A radical change in 
reality is needed to generate, with autonomy, the production of new knowledge from the man’s evolution as a 
subject in society, where teaching and learning are within a meaningful context. 
 

KEYWORDS: Knowledge. Thought. Subject. Teaching. Learning. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O projeto de sociedade estruturado para o Brasil se fundou na “óbvia inferioridade racial inata, 

climático-telúrica, asnal-lusitana e católico-barroca do brasileiro” (RIBEIRO, 1986, p. 3). Por meio das reflexões 

provocadas pelas Ciências, várias teses infundadas foram derrubadas e desde “então, tornando-se impossível, 

a partir delas, explicar confortavelmente todo o nosso atraso, atribuindo-o ao povo, saímos em busca de outros 

fatores ou culpas que fossem as causas do nosso fraco desempenho neste mundo” (RIBEIRO, 1986, p. 3).  

Darcy Ribeiro “Sobre o óbvio” nos apresenta, com ousadia, uma reescrita a respeito do processo 

civilizatório brasileiro. “De fato, só conseguimos desmascarar uma obviedade para descobrir outras, mais 

óbvias ainda” (RIBEIRO, 1986, p. 1). Embora muitas obviedades estejam expostas para quem quiser ver, 

muitos ainda não as veem, pois esse projeto imposto nada mais revela que a face dominante daqueles que 

projetaram uma sociedade para dela manterem-se segundo seus interesses. Darcy Ribeiro (1986, p. 3) afirma 

que “realmente não há país construído mais racionalmente por uma classe dominante do que o nosso. Nem há 

sociedade que corresponda tão precisado aos interesses de sua classe dominante como o Brasil”, o que 

culmina em uma educação brasileira cheia de obviedades. Essas, por serem reconstruídas, não se tornam 

absolutas, mas convergem na crise educacional.   

Na nossa realidade, “a crise educacional do Brasil da qual se fala, não é uma crise, é um programa. 

Um programa em curso, cujos frutos, amanhã, falarão por si mesmos” (RIBEIRO, 1986, p. 10). Ainda para 

Darcy Ribeiro (1986, p. 7), “Perpetua-se, em consequência, a sábia tutela que a elite educada, ilustrada, 

elegante, bonita, exerce paternalmente sobre as massas ignoradas”. Expõe-se aí uma façanha educacional na 

qual a classe dominante mantém o ignorante para que o mesmo possa eleger seus dirigentes sem muitos 

problemas, sem riscos, sem reflexão e com muita popularidade.  

Essa inércia, frente à situação, se propaga através da crise educacional brasileira que acaba por 

refletir um projeto de sociedade de uma elite dominante que pretende manter as massas ignorantes. Assim 

sendo, esse projeto de crise nos distancia de uma educação investigativa, da curiosidade, da subversão, da 

possibilidade de propor outras coisas a partir das regras existentes, da pesquisa, dos questionamentos, pois 

elaboramos através da ideia do outro.  

O ensino aprendizagem ofertado nas escolas brasileiras se permeou pelo modelo de pensamento tido 

como único e verdadeiro. Um pensamento também colonizado por meio do modelo europeu que reproduz a 

imposição social europeia. Retomando ao início de tudo, percebe-se que a popularização do ensino elementar 

seguiu duas linhas históricas: a luterana e a cívica.  

A primeira se deu  

com a conversão da leitura da Bíblia no supremo ato de fé. Disto resulta um tipo de 
educação comunitária em que cada população local, municipal, trabalhada pela Reforma, faz 
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da igreja sua escola e ensina ali a rezar, ou seja, a ler. Esta é a educação que generalizou 
na Alemanha e, mais tarde, nos Estados Unidos, como educação comunitária (RIBEIRO, 
1986, p. 7). 

 

Ela baseou-se na religião que serviu como base do ensino. A associação das práticas da igreja 

permearam as práticas escolares que acabaram por se tornar uma educação nos moldes comunitários.  

Em consonância à luterana, a segunda e outra   

forma de generalização do ensino primário foi a cívica, napoleônica, promovida pelo Estado, 
fruto da Revolução Francesa, que se dispôs a alfabetizar os franceses para deles fazer 
cidadãos. Aqueles franceses todos, divididos em bretões, flamengos, occipitães, etc., aquela 
quantidade de gente provinciana, falando dialetos atravancados, não agravada a Napoleão. 
Ele inventou, então, esta coisa formidavelmente simples, que é a escola pública regida por 
uma professorinha primária, preparada num internato, para a tarefa de formar cidadãos. Foi 
ela, com o giz e o quadro-negro, que desasnou os franceses, e desasnando, os faz 
cidadãos, ao mesmo tempo em que generalizava a educação (RIBEIRO, 1986, p. 8). 

 

Baseada, portanto, no modelo napoleônico, a cívica sustentou-se para a formação de cidadãos. Era 

preciso agradar Napoleão, já que ele achava que aquela gente toda, a seus modos, não condizia com os 

moldes frutos da Revolução Francesa, o que não o agradava de maneira alguma. O ensino primário 

generalizava a educação e não vingou muito.  

Duas maneiras distintas pelas quais a educação, em especial, através do ensino primário, se fez 

concretizar. Fica evidente que desde sempre, houve uma total entrega da “educação fundamental exatamente 

aos menos interessados em educar o povo (RIBEIRO, 1986, p. 8)”, pois se acredita “haver demonstrado até 

aqui que no campo da educação é que melhor se concretiza a sabedoria das nossas classes dominantes e sua 

extraordinária astúcia na defesa de seus interesses”. Para eles, de “fato, uma minoria tão insignificante e tão 

claramente voltada contra os interesses da maioria, só pode sobreviver e prosperar contando com enorme 

sagacidade, enorme sabedoria, que é preciso compreender e proclamar” (RIBEIRO, 1986, p. 9). 

Em ambas as linhas históricas, o ensino visava apenas, e tão somente, aos interesses da classe 

dominante que manipulava as massas como forma de manobra para proliferarem seus moldes de exercer o 

poder. Modelo esse, que se estende até hoje, mas que é contestado constantemente por autores que dialogam 

com outras formas de pensar sobre o pensamento e criam novas teorias. 

 

2 DESCOLONIZANDO O PENSAMENTO 

 

As novas teorias educacionais estão voltadas para a desconstrução de conceitos arraigados, para a 

promoção de uma antropologia reversa que não inferioriza os povos, e sim aponta para a existência de 

maneiras diferentes de se existir, fazer e viver “o” e “no” mundo. Uma das formas para promoção dessa 
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desconstrução é a leitura. A partir dela, novos mundos são apresentados, novas maneiras de registro do 

pensamento, novos conhecimentos são perpetuados e seus registros deixados para outras reflexões. 

Uma dessas formas diferentes pode ser representada pela teoria antropológica e a etnologia dos 

povos ameríndios, por exemplo, pois a “antropologia está pronta para assumir integralmente sua verdadeira 

missão, a de ser a teoria-prática da descolonização permanente do pensamento” (CASTRO, 2015, p. 20). Ela 

serve para discussões acerca de como a antropologia pode contribuir para descolonização do pensamento, do 

papel do outro para a produção do seu conhecimento, do que nos diferencia uns dos outros e como isso 

influencia no processo de obtenção de conhecimento por meio do ensino e da aprendizagem, de como o 

conhecimento e o agir, o pensar e o sentir são capazes de promover a desalienação existencial dos povos.  

O pesquisador e autor Eduardo Viveiros de Castro, em “Metafísica canibais”, traz uma análise também 

semelhante sobre pensar outra mente e com outras mentes. Nessa elaboração ele se fundamenta numa 

“teoria antropológica da imaginação conceitual, sensível à criatividade e reflexividade inerente à vida de todo 

coletivo, humano e não-humano” (CASTRO, 2015, p. 25), bem como da antropologia na forma “teórico-prática 

da descolonização permanente do pensamento” (CASTRO, 2015, p. 20). Ele questiona como se pode aplicar 

um conceito à outra cultura que não pede esse conhecimento e tê-lo como único, o que nos leva à conclusão 

de que não se deve fazer de um pensamento uma imposição, um espelho para vermos nossa imagem 

reconhecida como a verdadeira. É preciso haver o estranhamento, pois somos todos inacabados em um 

constante processo de construção. No ensino e aprendizagem é crucial que se rompa esse formato pré-

moldado no qual se tem a metodologia que é totalmente controlada, objetivos sendo alcançados de maneira 

uniforme, alunos “aprendendo” também de maneira uniforme e a avaliação sendo realizada e trazendo 

somente bons frutos.  

As radicalidades para desfazer esse formato de pensamento se fazem necessárias, pois o “mundo é 

composto por uma multiplicidade de pontos de vista: todos os existentes são centros potenciais de 

intencionalidade, que apreendem os demais existentes segundo suas próprias e respectivas características ou 

potências” (CASTRO, 2015, p. 42). Esses pontos de vista nos mostram que existem maneiras de se pensar do 

lado de fora, de ver pelo outro lado, de pensarmos a partir de novas perspectivas, de nos desenvolvermos 

partindo do pensamento de alguém que precisa ser questionado, reinventado, reescrito, descolonizado e 

reconstruído.  

Outro autor, Jung em “Os arquétipos e o inconsciente coletivo”, apresenta outra perspectiva com o 

intuito de ampliar nosso olhar para o processo ensino-aprendizagem. Para ele, existe uma lógica do 

pensamento da criança e do adolescente diferente da lógica do adulto e, que, na maioria das vezes, não 

consegue ser compreendido, por isso, é desqualificado, o que reforça e confirma exorbitantes índices de 

fracassados escolares.  
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Na visão de Jung, os arquétipos se constituem uma dessas formas diferentes de manifestação em que 

crianças e adolescentes apresentam maneiras distintas de pensar.  Nesse sentido, o “arquétipo representa 

essencialmente um conteúdo inconsciente, o qual se modifica através de sua conscientização e percepção, 

assumindo matizes que variam de acordo com a consciência individual na qual se manifesta” (JUNG, 2000, p. 

17).  

Eles configuram energia psíquica em qualquer tempo e em qualquer lugar. São possibilidades 

herdadas como formas distintas de pensar e que ganham consistência com as experiências pessoais. Por isso 

há sempre uma busca por aquilo que não se compreende, por aquilo que se quer aprender, pois só “o 

incompreensível tem que ser significado. O homem despertou num mundo que não compreendeu; por isso 

quer interpretá-lo” (JUNG, 2000, p. 41). E essa interpretação parte do pensamento.  

Por sua vez, o “pensar precede a consciência do eu primitivo [...] Mas nem mesmo nós escalamos 

ainda o último pico da consciência e temos portanto um pensar preexistente” (JUNG, 2000, p. 43). Nossos 

alunos necessitam ser compreendidos pelos processos de individuação, pelos processos sintéticos de 

integração do inconsciente na consciência.  

Assim, “devemos contar com a extrema ineficácia do conhecimento e insistir por isso numa aplicação 

significativa do mesmo. O conhecimento por si não basta, nem implica força moral”. (JUNG, 2000, p. 49). Os 

alunos têm que ser instigados e provocados por desafios que considerem variadas formas de manifestações 

para além do pensamento racional e que ampliem seu pensamento criativo. 

 

3 AMPLIANDO O OLHAR 

 

Para que haja uma formação voltada para essa pluralidade de manifestações o olhar deve ser 

ampliado levando em consideração todas as possíveis contribuições da psicanálise e da psicologia, por 

exemplo. Com elas, o processo ensino e aprendizagem devem se apresentar de outra forma para contribuir 

com a retomada ou a reordenação da estruturação perdida desse sujeito que foi colocado na mesma “caixinha” 

que os demais. 

Kupfer, sobre “Educação para o futuro: psicanálise e educação”, propõe uma relação entre escola e 

psicanálise em que a escola confere à criança um lugar na sociedade, oferecendo-lhe um lugar onde há 

pertencimento, ordenação, leis que a regem, subjetividade, presença do simbólico, além de modelos de 

lugares sociais que contemplem as crianças e adolescentes.  

A psicanálise, que tem como objeto de estudo o inconsciente, “desde o princípio, não opera com fatos 

observáveis, mas com interpretações, com sentidos. Em uma palavra: com a linguagem” (KUPFER, 2001, p. 

27), pois segundo o autor, “o sujeito do inconsciente se constitui na e pela linguagem, sendo, portanto, feito e 

efeito de linguagem” (KUPFER, 2001, p. 28), que é a própria expressão do pensamento. Daí a importância de 
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se dar voz aos sujeitos, pois a linguagem se estabelece na construção dos laços sociais, na singularidade, 

dentro da cultura e através do discurso.  

Partindo desta “perspectiva, educar torna-se a prática social discursiva responsável pela imersão da 

criança na linguagem, tornando-a capaz por sua vez de produzir discurso, ou seja, de dirigir-se ao outro 

fazendo com isso laço social”. (KUPFER, 2001, p. 35).  E assim, surge outra “tendência de casamento”: 

psicanálise e educação. “A articulação da psicanálise com o discurso social, e por esse viés com a educação 

entendida também como discurso social, amplia sobremaneira tanto o trabalho do psicanalista como o do 

educador” (KUPFER, 2001, p. 33).  Essa ampliação abre novos horizontes antes não pensados que podem 

privilegiar bons frutos dessa intersecção. 

Ao trazer a concepção de educação como forma de discurso, a psicanálise explica o que é educar nos 

revelando que o  

“ato de educar está no cerne da visão psicanalítica do sujeito. Pode concebê-lo como o ato 
por meio do qual o Outro primordial se intromete na carne do infans, transformando-a em 
linguagem. É pela educação que um adulto marca seu filho com marcas do desejo; assim o 
ato educativo pode ser ampliado a todo ato de um adulto dirigido a uma criança” (KUPFER, 
2001, p. 35, grifo do autor).  

 

Através da linguagem a criança é levada a se tornar sujeito, e pelo ato de educar, a se inserir na 

educação. Ao explicar o ato educativo, a psicanálise lê a infância sob a perspectiva de outros olhares. 

Portanto, ao 

“debruçar-se sobre o ato de educar, a psicanálise munida de suas lentes, verá outra criança, 
diferente daquela que a modernidade se habituou a ver com as lentes imaginárias ou 
ideológicas que nos foram coladas ao rosto por injunções sócio-políticas. Essa criança que a 
modernidade vê é também aquela do educador, que se encontra então despistado, já que a 
criança que lhe disseram que devia ensinar não corresponde àquela que ele vê diante de si”.  
(KUPFER, 2001, p. 36).  

  

Kupfer (2001) pontua que a “criança moderna é uma criança indissoluvelmente ligada ao escolar, que 

lhe atribui o lugar social, a inserção social, é o que a constitui, o que lhe dá identidade” e que a “História 

sublinha então uma dimensão da infância que é dada pelo campo social, que a enquadra, lhe dá significação e 

interpretação”. No entanto, esse “campo social também define um tempo para essa infância, que é justamente 

o da escolarização obrigatória” (p. 36).  Assim sendo, a criança está associada às concepções de infância que 

por sua vez associa-se a escola e possui sua identidade definida pelo campo social que a constitui.  

É a partir daí que a escola pode contribuir para a retomada ou a reordenação da estruturação perdida 

do sujeito, mas, ao contrário do que deveria acontecer, o que as próprias pessoas da sociedade  

pedem é uma normalização e, portanto, um enquadramento no escolar. E esse pedido é em 
tudo coincidente com o da escola, que se vê pressionada pela sociedade a cumprir seu 
mandato social – ensinar – e, desse modo, enquadrar a criança em sua moldura (KUPFER, 
2001, p. 38).  
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O ato de educar não deveria ser o enquadramento da criança em molduras pré-estabelecidas pelos 

adultos.  A criança deveria ser entendida como “criação de linguagem” a ser interpretada, uma vez que a 

“linguagem não tem apenas o poder de nomear algo, ela tem o poder de constituir esse algo, de criá-lo quando 

o nomeia” (KUPFER, 2001, p. 119). As generalizações devem ser deixadas de lado e as particularidades dos 

sujeitos devem ser analisadas e interpretadas à luz dos fatos. 

Consoante a isso se percebe que o ensino é imaginário, bem como o que é transmitido passa pelo 

inconsciente, e assim, cada criança e adolescente vai capturar de um jeito e realizar o processamento das 

informações gerando novos conhecimentos. “A obtenção de informações pode ser objetiva, mas a aquisição de 

conhecimento só se dará caso haja uma implicação, uma presença de sujeito, efeito, paradoxalmente, de sua 

queda” (KUPFER, 2001, p. 119). A construção do conhecimento se dá pela continuidade do que já foi 

construído, por sua sustentação, por novas aquisições e principalmente na sua transformação.  

Bourdieu, com “Estruturas, habitus, práticas”, volta às culturas anteriores em um exercício de retorno 

às origens para demonstrar que as realidades construídas na história do indivíduo o levam ao senso prático 

condicionado às estruturas e ao habitus por meio de disposições adquiridas, permanentes e geradoras. Para o 

autor, o “habitus é a presença operante de todo o passado do qual é o produto: no entanto, ele é o que confere 

às práticas sua independência relativa em relação às determinações exteriores do presente imediato” 

(BOURDIEU, 2013, p. 93, grifo do autor). Também, segundo ele,  

produto da história, o habitus produz as práticas, individuais e coletivas, portanto da história, 
conforme aos esquemas engendrados pela história; ele garante a presença ativa das 
experiências passadas que, depositadas em cada organismo sob a forma de esquemas de 
percepção, de pensamento e de ação, tendem, de forma mais segura que todas as regras 
formais e que todas as normas explícitas, a garantir a conformidade das práticas e sua 
constância ao longo do tempo (BOURDIEU, 2013, p. 90, grifo do autor).  

 

Ao garantir essa constância, as práticas se perfazem. Experiências são compartilhadas, repassadas às 

outras gerações e perpetuadas. Individuais ou coletivas, elas passam a fazer parte da história de cada um ao 

mesmo tempo em que fazem parte das histórias dos grupos. Sendo incorporadas transformam-se em ações e 

pensamentos outros, e assim, compõem o capital social que pode ser entendido como  

o conjunto de recursos atuais ou potenciais que estão ligados à posse de uma rede durável 
de relações mais ou menos institucionalizadas de interconhecimento e de inter-
reconhecimento ou, em outros termos, à vinculação a um grupo, como conjunto de agentes 
que não somente são dotados de propriedades comuns (passíveis de serem percebidas pelo 
observador, pelos outros ou por eles mesmos), mas também são unidos por ligações 
permanentes e úteis (BOURDIEU, 2017, p. 75, grifo do autor). 

 

A esse capital social se junta o capital cultural como forma de provocar reflexões acerca da grande 

desigualdade de desempenho escolar de crianças e adolescentes de diferentes classes sociais. Não basta que 
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esses recursos estejam disponíveis e se estabeleçam por vinculações, se, na verdade, as relações são 

esvaziadas, são impostas ou representam tão somente uma das partes: a dominante.  

O capital cultural pode existir sob três formas: no estado incorporado, ou seja, sob a forma 
de disposições duráveis do organismo; no estado objetivado, sob a forma de bens culturais – 
quadros, livros, dicionários, instrumentos, máquinas, que constituem indícios ou a realização 
de teorias ou de críticas dessas teorias, de problemáticas, etc.; e, enfim, no estado 
institucionalizado, forma de objetivação que é preciso colocar à parte porque, como se 
observa em relação ao certificado escolar, ele confere ao capital cultural – de que é, 
supostamente a garantia – propriedade inteiramente originais (BOURDIEU, 2017, p. 82, grifo 
do autor). 

 

Conforme Reis (2013), as constatações de Bourdieu nos levam a perceber uma construção da ideia de 

arbitrário cultural que “se liga ao conjunto de culturas do presente e do passado e revela sua necessidade na 

relação que estabelece com as condições sociais de sua origem e perpetuação”. Além do mais, o arbitrário 

cultural dominante “acabará por constituir a explicação ingênua de que as coisas são porque sempre foram 

assim, o que leva a uma naturalização de fenômenos que são produto da história” (p. 57). Ao se naturalizarem, 

passam a ser aceitos socialmente por um grupo e posteriormente por outros, até serem legitimados por todos. 

No entanto, o habitus passa a se inscrever nos corpos estruturados e estruturantes, torna-se o senso 

do jogo, determina as regras e se torna um saber que está em estado de virtualidade.  

O habitus torna possível a produção livre de todos os pensamentos, de todas as percepções 
e de todas as ações inscritas nos limites inerentes às condições particulares de sua 
produção, e somente daquelas. Por meio dele, a estrutura da qual é produto governa a 
prática, não de acordo com as vias de um determinismo mecânico, mas por meio das 
pressões e dos limites originalmente atribuídos a suas invenções (BOURDIEU, 2013, p. 91). 

 

Bourdieu e Chartier, em “O sociólogo e o historiador”, dialogam a partir de uma interlocução viva, 

expondo suas maneiras de pensar, de forma livre, sem rótulos, sobre um sujeito que se implica na produção do 

conhecimento e é o objeto a se conhecer. Eles veem a noção de habitus como 

importante para lembrar que os agentes têm uma história, que são o produto de uma história 
individual, de uma educação associada a determinado meio, além de serem o produto de 
uma história coletiva, e que em particular as categorias do pensamento, as categorias do 
juízo, os esquemas de percepção, os sistemas de valores, etc. são o produto das 
incorporações de estruturas sociais (BOURDIEU; CHARTIER, 2015, p. 58).  

 

Entretanto, ao se estruturar como pessoa, esse sujeito não deixa de ser dominado por uma cultura 

escolar considerada como legítima, a cultura do outro, imposta e dominante, que vela seu comportamento e 

fortalece o arbitrário cultural. Ao contrário da realidade, tanto o ensinar quanto o aprender deveriam explorar o 

pensar para romper com essas barreiras, sempre refletindo se 

na condição de nos apropriarmos dos instrumentos de pensamento, assim como dos objetos 
de pensamento que recebemos, é que podemos tornar um pouco sujeito de nossos 
pensamentos; ninguém nasce sujeito de seus pensamentos, mas se torna o sujeito deles    
(BOURDIEU; CHARTIER, 2015, p. 32).  
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Para tal, seriam necessárias várias mudanças na maneira de ver o sujeito, de interpretar seus 

pensamentos, de compreender o habitus como essencial para a confirmação de experiências, e nessas 

relações produzirem novos conhecimentos.  

 

4 METODOLOGIA 

 

A pesquisa se resulta de uma reflexão acerca dos conteúdos abordados na disciplina: Teorias de 

Ensino e Aprendizagem (2018/2), ofertada no Mestrado Profissional em Ensino na Educação Básica do 

Programa de Pós-Graduação do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicadas à Educação da Universidade Federal 

de Goiás (CEPAE/UFG), ministrada pelas professoras: Dra. Clêidna Aparecida de Lima, Dra. Ilma Socorro 

Gonçalves Vieira e Dra. Silvana Matias Freire.  

Para tal, foram utilizadas algumas das principais obras trabalhadas ao longo do semestre (2018/2) de 

autores como Darcy Ribeiro, Eduardo Viveiros de Castro, Jung, Kupfer, Bakthin, Bourdieu e Chartier, de modo 

a explorar as ideias defendidas por eles. Ideias essas voltadas para uma nova forma de ensinar e aprender, 

bem como sua relação com a evolução cognitiva do homem e da sociedade; para a relação entre o 

conhecimento pré-existente e o novo conhecimento; para a aprendizagem e sua relação com a inteligência, 

com a identificação pessoal, com a interação subjetiva, e, para o indivíduo e a construção do conhecimento, 

dentro de um contexto significativo. 

A disciplina teve a carga horária de 48 horas, ministrada às terças-feiras no segundo semestre de 

2018, no horário das 14h às 17h40. Sua ementa privilegiou a possibilidade de repensar o conhecimento a partir 

de outras teorias de ensino aprendizagem, diferentes das priorizadas pelo pensamento europeu sobre a 

produção do conhecimento, o que traz abertura para novas formas de ver, entender e produzir novos saberes. 

Além disso, objetivou a discussão sobre a problematização de questões inerentes ao ato de ensinar e 

aprender, segundo diferentes concepções de homem e sociedade através de um diálogo de saberes escolares 

preexistentes e contemporâneos que partem da referência simbólica dos arquétipos e dos mitos. Buscou a 

análise dos aspectos do processo educativo que levem em conta o indivíduo, a inteligência e o contexto a 

partir de vivências em uma perspectiva sistêmica. 

Foi realizada em 12 semanas, as quais privilegiaram o encontro dos (as) mestrandos (as) com uma 

vasta bibliografia básica e complementar, além de uma diversificada filmografia. As professoras fizeram uma 

divisão dos conteúdos em três blocos. Cada bloco ficou sob a responsabilidade de uma delas, e, quando 

necessário, as outras professoras também participavam das discussões e dinâmicas da aula. 

A cada aula as referências bibliográficas eram indicadas para leitura prévia. No primeiro momento a 

aula era composta de uma rodada de indagações de cada um dos presentes na aula. Era o momento de trazer 

dúvidas, perguntas e explorar os textos e vídeos de maneira a perguntar a eles as várias possibilidades que 
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carregavam. No segundo momento o debate se estabelecia ora tentando responder as indagações, ora 

provocando outras que podiam ou não ser ali respondidas.  

Aconteceram aulas expositivas, diálogos, reflexões, apresentação de vídeo, debates, trabalhos em 

grupo na sala, apresentação em grupos, contação de histórias, encontro com outros livros de diversos autores, 

várias discussões e envio de materiais adicionais por meio de um grupo de WhatsApp. Assim, todas as aulas 

privilegiaram o debate e a troca de experiências. 

 

5 RESULTADOS  

 

Como resultado, para encerrar a disciplina, foi necessária a elaboração e entrega de um ensaio que 

contivesse no mínimo duas e no máximo cinco páginas, que abordasse questionamentos gerais e específicos 

relacionando os conteúdos com as teorias dos autores utilizados, bem como de ambos com o mestrado. As 

associações deveriam trabalhar o tema ensino e aprendizagem de maneira a expor o que inquietava a turma. 

Os ensaios foram avaliados, e, com os resultados das avaliações realizadas durante o 

desenvolvimento de todas as aulas, somados para comporem o conceito final de cada mestrando (a). Mas, 

mais do que uma nota final, as professoras proporcionaram o encontro com os resultados palpáveis, para que 

pudéssemos, através de leituras de outros pontos de vista, compreender que se pode sim desconstruir 

conceitos arraigados em nosso cotidiano.  

 

6 CONCLUSÃO 

 

Cabe à sociedade como um todo, em especial aos profissionais da educação e aos que a eles se 

juntam para formar cidadãos, trabalharem a partir da concepção de renovação de conceitos que gerem um 

pensamento aberto, promovam a sensibilização, a crítica, a reflexão e, acima de tudo, provoque mudanças 

significativas em prol da autonomia de nossos alunos.  

Sendo “de natureza social, portanto ideológica” (BAKTHIN, 2006, p. 16), o pensamento condicionado 

pela linguagem e pelas interações sociais se torna modelado por uma ideologia com pouca consciência de 

classe e exacerbada individualidade. Mas o que se percebe, é que o “pensamento não existe fora de sua 

expressão potencial e, por consequência, fora da orientação social dessa expressão e do próprio pensamento” 

(BAKTHIN, 2006, p. 17).  

Novos pensamentos devem provocar a consciência de classe, desconstruir o excesso de 

individualidade, prepotência e arrogância distribuídas através das obviedades presentes no meio social. Há 

que se apoderar dos benefícios que a linguagem proporciona para a estruturação de interações sociais cada 

vez mais coerentes ao aprendizado dos sujeitos. 
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A instituição escolar, bem como nossas práticas profissionais, devem realizar aproximações do que se 

ensina com a prática, usando de um senso que tenha a confluência na percepção e respeito ao sujeito ao 

ensinar. Com embate de ideias, com discursos divergentes, as relações de aprendizagem vão ser construídas 

processualmente por meio de relações que projetem os sujeitos para além.  

Devemos promover um ensino aprendizagem voltado para o sujeito e sua compreensão do mundo 

como um todo, para aumentar “sua confiança no saber: o único capaz de tornar menos inexorável e menos 

desesperante o mundo tal como é” (BOURDIEU; CHARTIER, 2015, p. 14). E assim, contribuir para a evolução 

de novos homens que ressignifiquem seu contexto, que sejam sujeitos do seu próprio ensinar e aprender para 

produzirem outros conhecimentos que descolonizem os já existentes. 
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RESUMO 
 
Este trabalho consiste em uma reflexão acerca dos desafios do ensino e da aprendizagem da libras. 
Objetivando apresentar um relato sobre o ensino e aprendizagem da Libras no contexto escolar, foi realizado 
um estudo de caráter qualitativo usando como caminho metodológico a revisão bibliográfica, foi consultado 
diversos materiais, tais como livros, artigos e trabalhos de conclusão de curso. A partir da pesquisa realizada, 
foi possível observar que a inclusão no espaço escolar é de fundamental importância, porque propicia o 
desenvolvimento e auxilia tanto no processo físico quanto mental, trabalhando-se assim, o corpo e a mente de 
forma que o aluno desenvolva a aprendizagem. É preciso um olhar para a formação inicial e continuada de 
professores e pensar em estratégias didático-pedagógicas para o trabalho com alunos surdos.  
Palavras - Chave: Inclusão, Libras e Ensino Aprendizagem. 

 
ABSTRACT 
 
This work consists of a reflection about the challenges of teaching and learning about pounds. In order to 
present a report on the teaching and learning of Libras in the school context, a qualitative study was carried out 
using the bibliographic review as a methodological approach, several materials were consulted, such as books, 
articles and course completion works. From the research carried out, it was possible to observe that inclusion in 
the school space is of fundamental importance, because it promotes development and assists both in the 
physical and mental process, thus working, the body and mind so that the student develops learning. It is 
necessary to look at the initial and continuing training of teachers and think about didactic-pedagogical 
strategies for working with deaf students. 
 
Keywords: Inclusion, Libras and Teaching Learning. 
 
INTRODUÇÃO 
 

Existe uma necessidade de compreensão sobre a educação inclusiva, na qual consiste em apresentar 

mudanças possibilitando aos educandos um ensino de qualidade. É de extrema relevância a compreensão 
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acerca da temática aqui abordada para que assim, possa atender a todas as necessidades que os deficientes 

auditivos necessitam principalmente o que tange no referido projeto aqui proposto.  

Dessa forma, a inclusão no processo educacional deve atender a todos sem distinção de cor, raça ou 

etnia dentro de um mesmo espaço escolar, não podendo negar jamais os direitos estabelecidos por lei a 

qualquer aluno que tenha uma deficiência.  Por essa razão, cada vez mais, há um aumento significativo de 

procura de vários educadores em se especializar na área, a qual atuam para conseguir trabalhar de maneira 

eficaz com alunos que possuem deficiências afins. 

Assim, o papel da escola no processo de inclusão torna-se muito relevante principalmente no que diz 

respeito ao atendimento das necessidades educacionais dos deficientes, pois a escola deve ter como princípio 

desenvolver nesses educandos capacidades para que os mesmos se inteirem no processo ensino 

aprendizagem fortalecendo o convívio social dentro do espaço escolar. 

O ensino dos alunos com deficiência deve ser pautado nas possibilidades que as mesmas têm de 

estarem envolvidas no contexto educacional, respeitando as suas potencialidades e habilidades nas quais são 

de extrema relevância para compreendermos e entendermos como se dá o desenvolvimento do aluno. 

Diante então desse contexto, torna-se possível compreender que a educação se estabelece como um 

direito de todos e deve ser desenvolvida dentro de uma perspectiva de fortalecimento da cognição do 

educando, respeitando os direitos principalmente no que tange o processo de inclusão.   

Portanto, comprometer-se com o educar no processo de inclusão é submeter-se a preparação dos 

profissionais da educação para que assim, os mesmos se sintam preparados e motivados para ensinar os 

educandos que necessitam de aprender possibilitando que eles desenvolvam todas as capacidades existentes 

independentemente da sua deficiência auditiva.   

Diante disso, Campbell (2009, p. 150) ainda orienta que:  

As escolas devem prover oportunidades curriculares que sejam apropriadas aos alunos com 
habilidades e interesses diferentes. O princípio regulador deve ser o de providenciar a 
mesma educação a todos os alunos e também prover assistência adicional e apoio aqueles 
que assim o requeiram [...] A escola deverá atender ao princípio das flexibilidades em seu 
currículo, respeitando o caminhar do próprio aluno e favorecendo seu progresso escolar, 
rompendo barreiras que estejam impedindo ou dificultando o próprio processo educativo. 

 

O espaço escolar deve contribuir para que o desenvolvimento e a inclusão dos alunos aconteçam de 

forma que todos os envolvidos fiquem satisfeitos tanto quem está ensinando quanto quem está aprendendo 

para que assim o resultado seja satisfatório para todos, proporcionando dentro de um ambiente escolar o 

convívio e a valorização de tudo que é proposto para os educandos. 

Assim sendo, compete aos profissionais da educação atuarem como mediadores no processo de 

ensino aprendizagem enfatizando as potencialidades de cada um que está inserido no contexto educacional 

para que dessa forma o educando aprenda e desenvolva suas capacidades e habilidades.  
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Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é trazer reflexões sobre o ensino e aprendizagem da Libras no 

contexto escolar, tornando-se importante a visão do profissional da educação frente ao desafios encontrados, 

na qual descreve e discute a inclusão do deficiente auditivo considerando suas inquietudes e expectativas 

rumo as dificuldades e limitações apresentadas pelos alunos. 

  

1. DESENVOLVIMENTO 
 
 

Este trabalho consiste em um estudo de natureza qualitativa, na medida que reúne características que 

configuram este tipo de estudo.  Sedundo Chizzotti (2003) a pesquisa qualitativa recobre um campo 

transdisciplinar que envolve as ciências humanas e sociais, assumindo diversas formas de análise e busca 

encontrar os sentidos dos fenômenos humanos e entender seus significados. 

Chizzotti (2001, p. 79) ainda afirma:  

O conhecimento não se reduz a um rol de dados isolados, conectados por uma teoria 
explicativa, o sujeito-observador é parte integrante do processo de conhecimento e interpreta 
os fenômenos atribuindo-lhes um significado. O objeto não é um dado inerte e neutro; está 
possuído de significados e relações que sujeitos concretos criam em suas ações. 

 
É necessário levar em consideração que os dados quantitativos traduzem a grandeza com que um 

fenômeno se manifesta, consequentemente, sendo uma qualificação dessa grandeza, mas esses dados 

necessitam ser interpretados qualitativamente (GATTI, 2002). 

Para tanto, o artigo terá como principal instrumento metodológico a pesquisa bibliográfica, buscando 

aproximar os estudos de diferentes autores e diferentes concepções sobre o tema, comparando e analisando 

seus estudos a propósito da inclusão das crianças com necessidades especiais no sistema regular das escolas 

brasileiras. 

Este tipo de estudo, enquanto encaminhamento metodológico de estudos científicos, precisa ter o seu 

objetivo de estudo bem claro e definido, pois a mesma é uma atividade de consulta e localização de fontes 

diversas acerca de algum tema que pretendemos estudar. 

A pesquisa bibliográfica procura explicar um problema a partir de referências teóricas 
publicadas em documentos. Pode ser realizada independentemente ou como parte da 
pesquisa descritiva e experimental em ambos os casos, buscam conhecer e analisar as 
condições culturais do passado existente sobre um determinado assunto, tema ou problema. 
(CERVO e BERVIAN 2002, p25). 

 

Por se tratar de uma pesquisa bibliográfica, a coleta de dados ocorreu em livros, revistas, artigos 

(impressos e online), atendendo aos objetivos propostos nesta pesquisa.  
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2. EDUCAÇÃO INCLUSIVA: ASPECTOS HISTÓRICOS 
 

A história da Educação Inclusiva vêm sofrendo alterações há décadas, uma vez que na história da 

educação, o ensino não se dirigia a todos e sim apenas a uma parte específica da população que se adequava 

dentro dos padrões tradicionais de cada época. Nesta perspectiva, surgem entendimentos específicos para 

cada tipo de deficiência, uma vez que, os alunos que não enquadravam dentro das tendências tradicionais 

eram atendidos em salas separadas com metodologias diferenciadas para cada tipo de dificuldade 

apresentada pelas crianças. 

A Declaração de Salamanca é o documento oficial que historicamente dá início a história da Educação 

Inclusiva, esta declaração foi formulado na Espanha e apresenta discussões referentes à Exclusão dos 

diferentes dentro do espaço escolar, este documento proporciona uma reflexão intensa sobre os processos 

excludentes dentro das escolas e das sociedades em geral. (BRASIL, 1997).  

No Brasil, a história da Educação Inclusiva, de acordo com o (MEC), Ministério da Educação e Cultura, 

começa com atendimento as pessoas com deficiências ainda durante o império. Mas é na década de 70 que 

algumas escolas passam a aceitar alunos especiais, desde que os mesmos conseguissem se adequar ao 

plano de ensino da instituição. 

Em 2006, a Organização das Nações Unidas (ONU), aprova a Convenção sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiências, para que tenham uma plena participação na sociedade e igualdade de 

oportunidades com as demais pessoas. 

De acordo com a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 

define-se que: 

 Em todas as etapas e modalidades da educação básica, o atendimento educacional 
especializado é organizado para apoiar o desenvolvimento dos alunos, constituindo oferta 
obrigatória dos sistemas de ensino. Deve ser realizado no turno inverso ao da classe 
comum, na própria escola ou centro especializado que realize esse serviço educacional... [...] 
No processo de avaliação, o professor deve criar estratégias considerando que alguns 
alunos podem demandar ampliação de tempo para a realização dos trabalhos e o uso da 
língua de sinais, de textos em Braille, de informática ou de tecnologia assistiva como uma 
prática cotidiana (BRASIL, 2008, p. 16). 
 

A Educação Inclusiva é a educação para todos, que visa reverter o percurso da exclusão, sendo um 

fenômeno social complexo, uma vez que toda organização e funcionamento da sociedade constituem uma 

situação educativa, à medida que representam as manifestações das produções e criações humanas 

veiculadas por meio das relações sociais existentes. Assim, a relação entre educação escola muitas vezes se 

estreita, pois a escola ao transmitir a cultura, e com ela os modelos sociais de comportamentos e valores 

morais, permite que o educando nesse ambiente escolar se humanize, se socialize e se eduque, 

apresentando-se como uma das mais importantes instituições sociais, pois se trata de fazer a mediação entre 

indivíduo e sociedade. De acordo com estudo realizado por Sassaki (1997, p.3), pondera-se que:  



 

 

EDUCAÇÃO: AVANÇOS E DESAFIOS 370 

Inclusão Social é um processo pelo qual a sociedade se adapta para poder incluir em seus sistemas 
sociais gerais, pessoas com necessidades especiais, e simultaneamente, estas se preparam para 
assumir seus papeis na sociedade. A inclusão social constitui, então, um processo bilateral no qual as 
pessoas ainda excluídas, e a sociedade buscam em parceria equacionar problemas, decidir sobre 
soluções e efetivar a equiparação de oportunidades para todos.  
 

Dessa forma toda escola será inclusiva, quando transformar não apenas a rede física, mas as atitudes 

e a mentalidade de todos os educadores e também da sociedade, pois vivemos no mundo onde as diferenças 

são notáveis e temos que aprender a conviver com todas as diferenças, devendo ser obrigatório principalmente 

no sistema de ensino as resposta a tantas necessidades educacionais de cada educando.  

A educação inclusiva melhora a qualidade de ensino, atua como impulsora das mudanças das práticas 

educacionais nas escolas, desafiando os professores a desenvolverem novas metodologias para a 

participação ativa que beneficie todos os alunos. 

Para tanto, é papel fundamental da escola o de ensinar, compartilhar conhecimentos e experiências do 

saber, levando ao aluno com deficiência auditiva, um olhar diferente do mundo social, cultural e científico, ou 

seja, trabalhar metodologias pedagógicas apropriadas e diferenciadas, com a intenção de promover a 

socialização do saber e aprender satisfatoriamente. O olhar diferenciado na tentativa de incluir o aluno surdo 

na escola regular deve abranger todos os níveis de ensino, bem como realizar o atendimento educacional 

especializado oferecendo recursos pedagógicos, didáticos e materiais diversos de apoio, na qual possa 

atender e orientar cada aluno no processo de ensino aprendizagem nas turmas comuns do ensino.  

De acordo com Alves (2006, p.18), “o desenvolvimento intelectual do aluno com deficiência deve ser 

objeto de preocupação constante do professor, pois a inteligência deve ser estimulada e educada para que ele 

possa evoluir”. 

Sendo assim, a escola será inclusiva, quando passar a conviver naturalmente com as diferenças, 

sendo esse o momento de refazer a educação escolar, seguindo novos paradigmas, preceitos, ferramentas e 

tecnologias educacionais, buscando sempre o objetivo previsto de uma escola inclusiva, mas para isso se faz 

necessário a sustentação de projetos escolares que superem os desafios encontrados pelos professores na 

qual implica necessariamente mudanças nas propostas educacionais da maioria das escolas e uma 

organização curricular idealizada e executada pelos educadores e todos os que envolve direta ou 

indiretamente pela educação inclusiva. 

Diante do exposto é necessário compreender a importância de construir uma escola para todos, sem 

preconceito e exclusão, visando uma educação inclusiva, que enfatize a necessidade do respeito, e a 

valorização das diferenças, trazendo contribuições valiosas para a reflexão sobre as reais transformações 

conceituais e as práticas do sistema de educação que estamos inseridos hoje. 

Segundo Basil (1988), o educador de um aluno com algum tipo de deficiência precisa considerar que 

tem, diante de si, sobretudo um aluno que deve ser ajudado assim como os demais, porém aproveitando ao 
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máximo suas potencialidades de desenvolvimento para viver uma vida o mais independente, intensa e feliz 

possível, devendo ser vista pelo professor qualquer deficiência muito mais como um desafio do que como um 

obstáculo. 

O autor supracitado ainda coloca que é dever do professor a e da equipe pedagógica criar uma relação 

de confiança com o aluno, favorecendo a interação entre o educando com deficiência e as demais, destacando 

a hipótese de que ela possa vir a ter medo ou vergonha de não ser aceito pelos demais, e de não aprender de 

imediato o que está sendo ensinado e proposto. 

Diante desse contexto, é necessário os educadores perceberem a importância de compreender as 

necessidades apresentadas pelo aluno surdo, utilizando de suas metodologias variadas de ensino, 

principalmente dando ênfase ao bilinguismo, possibilitando assim, uma melhor compreensão da aprendizagem 

no meio que está inserido. 

Levando em conta as relações interpessoais que ocorrem no âmbito escolar é de suma importância 

para o desenvolvimento cógnito do educando surdo, tendo o professor o papel fundamental de estabelecer 

práticas que auxiliem na vivencia do aluno dentro e fora do contexto escolar. 

É de extrema necessidade e importância de termos a consciência, de que temos que preparar os 

alunos para exercer a cidadania plena, sendo requisito para a humanidade o respeito a qualquer tipo de 

deficiência que uma pessoa venha a apresentar.    

Piaget (2010) dentro de seu modelo teórico proposto, conclui que as pessoas que apresenta surdez 

têm uma inteligência semelhante à dos ouvintes, não sendo encontrados atrasos nos diferentes fatores que 

configuram o desenvolvimento sensório-motor, salvo no que diz respeito à imitação vocal. 

Assim, independentemente de cada tipo de deficiência o educador tem que se ver preparado para 

assegurar e acolher indivíduo surdo, porém o professor dentro de uma unidade escolar não deve trabalhar de 

forma isolada, havendo a necessidade da participação efetiva dos pais ou responsável sendo de extrema 

importância.   

 

3. CONSIDERAÇÕES SOBRE O ENSINO DA LIBRAS NO CONTEXTO ESCOLAR 

 

O ensino de libras deve-se estar inteirado diante da necessidade da implantação e permanência de 

uma escola inclusiva e de qualidade. Nesse sentido é de extrema relevância a compreensão de modificações 

necessárias ao uso dos procedimentos metodológicos, tecnológicos e didáticos para os alunos com 

deficiência. É interessante ressaltar que no momento atual, faz-se necessário, que todos os envolvidos no 

âmbito educacional possam compreender e respeitar-se mutuamente todos os educandos com deficiência não 

importando seu tipo de deficiência. É necessário identificar e rever as estratégias de trabalho pedagógico, 

principalmente as metodologias aplicadas pelo educador e de inclusão relativo aos alunos, sendo esta uma 
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das principais fontes, de aprimoramento para o ensino aprendizado. Assim, é importante salientar, que todos 

os profissionais devem ter em mente, que poderão encontrar inúmeros alunos com qualidades, perspectivas, 

habilidades, posturas, entre outros, neste sentido verifica-se a importância dos mesmos reverem sua postura 

no meio, que deseja estar inserido (LACERDA e SANTOS, 2013).  

Quando se almeja uma educação de qualidade, é importante conhecer os diferentes tipos de 

deficiências no âmbito educativo. Neste sentido, vale ressaltar, que os educadores têm que buscar novas 

capacitações na área e assim, conseguir com êxito exercer o seu papel de mediador de conhecimento 

(PERLIN e STROBEL, 2008). 

Tendo em vista as diversas possibilidades que o professor possui, existem procedimentos envolvendo 

recursos de multimeios, sendo esses um dos meios que facilitam a inclusão e aprendizagem, promovendo 

assim a construção do conhecimento significativo em que o aluno faz-se um sujeito crítico e participativo na 

sociedade em que o mesmo esta inserido.  

Portanto, compete ao educador sempre estar buscando práticas inovadoras, por meio de 

aperfeiçoamentos, capacitações, pesquisas e estudos, direcionados para a sua área de atuação, e por assim 

dizer ser o agente transformador que propicie ensino aprendizagem de qualidade coerente com as demandas 

da realidade em que o educando está inserido. 

 

4. CONSIDERAÇÕES SOBRE A APRENDIZAGEM DA LIBRAS NO CONTEXTO ESCOLAR 

 

 A inclusão do educando com deficiência, trata-se de um tema muito abordado e discutido, por todos os 

profissionais da educação. Assim, os maiores desafios encontrados é compreender as limitações, 

potencialidades e capacidades, a fim de garantir condições de aprendizagens por meio de práticas 

pedagógicas diferenciadas que atendam às necessidades especificas de cada aluno, respeitando e 

reconhecendo as diferenças existentes de cada um. 

Por assim ser, os educadores devem estar atentos as diversidades para que atendam todos os alunos 

sem nenhum tipo de discriminação, preconceito e que reconheça as diferenças como um fator de 

enriquecimento no processo de ensino.  

Assim, diante de um cenário com tamanhas discussões acerca do processo de inclusão na perspectiva 

escolar o aluno deve ser prioridade em todos os momentos em que esta em sala de aula para além dela, visto 

que o mesmo necessita ser valorizado e ter os seus direitos garantidos, fundamentados em leis que propicie a 

educação de qualidade e igualdade de sujeito, tendo motivações para novos desafios. “O ensino é uma 

atividade humana, um trabalho interativo, ou seja, um trabalho baseado em interações entre as pessoas” 

(TARDIF, 2003, p. 5). 
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Dessa forma, entende-se que o um dos maiores desafios relacionados a inclusão é garantir o acesso e 

a permanência do aluno no contexto da educação, pois ele deve ser visto como o sujeito ativo, capaz de 

desenvolver todas as suas potencialidades e assim, o ambiente deve ser aquele preparado para atender as 

demandas necessárias para uma educação de qualidade. 

Desse modo, o educando tem o direito a aprendizagem significativa, por meio de diferentes métodos 

aplicados, no qual deve atender as necessidades, buscando priorizar a aprendizagem com êxito e assim, 

buscar melhorias para o seu cotidiano. 

Portanto, para que ocorra o aprendizado de qualidade, em que o aluno seja visto como sujeito 

motivador para essa aprendizagem são necessários conhecer a realidade do educando, buscar meios que 

facilite o aprendizado, propiciando intervenções de grande valia, para que assim, se consolide o seu 

desenvolvimento. 

A inclusão do educando, deve ser visto como parte principal da aprendizagem, sendo a mesma fonte 

de transformação do aluno em um ser critico, ativo e participativo voltado para o contexto social em que o 

educando está inserido.  

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após todas as análises e reflexões sobre a importância acerca da temática aqui abordada, torna-se 

evidente o conhecimento sobre o processo de inclusão no contexto escolar, sendo esse fundamental e 

relevante, para que assim o educando se sinta parte desse ambiente. 

Desta forma, compreende-se que a inclusão no espaço escolar é de fundamental importância, porque 

propicia o desenvolvimento e auxilia tanto no processo físico quanto mental, trabalhando-se assim, o corpo e a 

mente de forma que o aluno desenvolva a aprendizagem. Portanto, ensinar por meio da inclusão é também 

oportunizar o aluno a organização de seus próprios caminhos, sendo necessário que haja um planejamento de 

acordo com a realidade do educando, e que tenham objetivos e metas a serem alcançados, possibilitando 

obter o conhecimento de forma prazerosa e permitindo a criação, imaginação e construção da aprendizagem. 

Diante de todo o contexto aqui apresentado, percebemos a grandeza da importância e da 

responsabilidade de se trabalhar estratégias incentivadoras de ensino, pois bem sabemos que o trabalho do 

professor desenvolvido através das metodologias diferenciadas e inovadoras, propicia dinamismo e acarreta 

melhoramentos, possibilitando diagnosticar dessa forma, as dificuldades dos educandos e ajuda-los a supera-

los, manifestando assim, o desejo de vencer e posteriormente o de superar seus próprios limites.  
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RESUMO 

Fraude tem-se por astúcia, levando o infrator a crer no aspecto verídico, a qual corrompida por má-fé, pode 

acarretar em prejuízo a uma pessoa ou mesmo a coletividade. Objetivo: verificar como os docentes do curso 

de enfermagem da Universidade Iguaçu (UNIG) percebem a fraude acadêmica. Metodologia: trata-se de uma 

pesquisa de campo quantitativa de caráter descritivo, realizada no mês de junho do ano de 2019, na UNIG, 

Campos Nova Iguaçu - RJ. Análise e Discussão: foi evidenciado nas falas dos docentes, a identificação de 

fraude por conta da Escrita rebuscada 40%, Discurso sem coesão e coerência com o que está escrito 30%, 

como também estratégias as quais possam auxiliar na redução da Fraude Acadêmica na Graduação em 

questão. Considerações Finais: apesar do complexo assunto abordado, 70% dos docentes concordam, ou 

parcialmente ou totalmente, que a implementação de um código de conduta ou regulamento disciplinar, 

auxiliaria na redução das práticas de "cola". 

Palavras-chave: Fraude Acadêmica; Plágio; Má conduta de autoria. 

 

ABSTRACT 

Fraud is by cunning, leading the offender to believe the truthful aspect, which corrupted by bad faith, can cause 

damage to a person or even the community. Objective: to verify how the professors of the nursing course at 

the Iguaçu University (UNIG) perceive academic fraud. Methodology: this is a descriptive quantitative field 

research, carried out in June of 2019, at UNIG, Campos Nova Iguaçu - RJ. Analysis and Discussion: it was 

evidenced in the speeches of the teachers, the identification of fraud due to elaborate writing 40%, Speech 

without cohesion and coherence with what is written 30%, as well as strategies which can help in reducing 

Academic Fraud in Graduation in question. Final Considerations: despite the complex subject addressed, 

70% of the teachers agree, either partially or totally, that the implementation of a code of conduct or disciplinary 

regulation, would help to reduce the "glue" practices. 

Keywords: Academic Fraud; Plagiarism; Authorship misconduct. 

 

1. Introdução 

 

Segundo o dicionário, o significado de Fraude é, Ilusão; adulteração de mercadoria, artigos, marcas 

etc.; atividade indecorosa, ilegítima, ludibriadora a qual demanda falsear ou lograr alguém (DICIO, 2018). 
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Fraude também é conhecida como "contrafação", onde está, significa uma duplicação rentável de algum 

elemento sem devida permissão antecedente do responsável pela autoria da obra (OLIVEIRA, 2016). 

De acordo com a Enciclopédia Jurídica (2014), temos como conceito de fraude, astúcia, levando o 

infrator a crer no aspecto verídico, a qual corrompida por má-fé, pode acarretar em prejuízo a uma pessoa ou 

mesmo a coletividade. Usufruindo do discernimento desta conceituação, a fraude é levada para dois campos 

de compreensão, para o desconhecimento do aluno e a má-fé do mesmo. Nos dias que correm, a mídia 

eletrônica auxilia indiretamente no aumento de trabalhos científicos que foram despojadas alíquotas plagiadas. 

Ato compelido pela ganância do aluno em obter maiores notas, com o intuito de ascender na vida acadêmica. 

A ética ou ideologia moral, é contextualizada por ser a instrução sobre a postura de um indivíduo onde 

pode ser conhecida como boa ou má. Esta questão ética que se manifesta ao debatermos o tema: " por quais 

razões o plágio pode ser considerado uma conduta má, eticamente incorreta e, portanto, reprovável no meio 

acadêmico?" (PITHAN; VIDAL, p. 78, 2012). Quando o acadêmico se encarrega da construção de um projeto 

de pesquisa, esta conquista a oportunidade de aperfeiçoar a investigação científica, no entanto, para assegurar 

o que foi intitulado como "imparcialidade da pesquisa científica", é necessário que o valor ético esteja presente 

principalmente nos desfechos da pesquisa (PITHAN; VIDAL, 2012). 

Tendo em vista a baixa compreensão do acadêmico de enfermagem sobre o tema Fraude Acadêmica, 

torna-se necessário a execução de um levantamento destas práticas, a fim de promover a implementação de 

um meio informativo para a conscientização dos discentes da Universidade Iguaçu (UNIG) sobre o tema em 

questão. Este trabalho traz como objeto de estudo a fraude acadêmica no curso de enfermagem.  

Diante do problema apontado acima temos como questões norteadoras os seguintes questionamentos: 

De que forma seria possível o docente identificar a fraude acadêmica de alunos do curso de Enfermagem da 

Universidade Iguaçu? Quais estratégias poderiam ser utilizadas por docentes do curso de enfermagem afim de 

amenizar a fraude acadêmica? 

A pesquisa justifica-se pela importância de constatarmos os métodos de fraude utilizados, suas 

implicações jurídicas e sua influência no desempenho acadêmico, a fim de promover meios informativos para a 

conscientização do acadêmico sobre o tema em questão. 

O estudo pretende criar uma cartilha com informações relevantes, com o intuito de minimizar a fraude 

acadêmica no Curso de Enfermagem da Universidade Iguaçu, mecanismo este, para a conscientização dos 

acadêmicos através da perspectiva do professor sobre as penas previstas em Lei e as más influências que a 

Fraude Acadêmica pode ocasionar no desenvolvimento acadêmico e profissional, tornando-os sujeitos 

conscientes, os quais sejam capazes de transformar o cenário atual, através da valorização da produção 

científica autoral. 
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Por conseguinte, este artigo tem por objetivo geral  Verificar como os docentes do curso de 

enfermagem da Universidade Iguaçu (UNIG) percebem a fraude acadêmica, de modo a captar. E como 

objetivos específicos: Apontar na fala de docentes do curso de enfermagem da Universidade Iguaçu como eles 

identificam a fraude acadêmica e identificar as estratégias utilizadas por docentes do curso de enfermagem 

para amenizar a fraude acadêmica. 

 

2. Metodologia 

 

O ensaio consistiu em uma pesquisa de campo de caráter descritivo onde foi realizado o estudo, a 

análise, o registro e a interpretação dos fatos do mundo físico sem a interferência do pesquisador (BARROS et 

al, 2007), com uma abordagem quantitativa, a qual fora realizada na Universidade Iguaçu, município de Nova 

Iguaçu-RJ. 

O estudo fora desenvolvido na Universidade Iguaçu (UNIG), no Campos Nova Iguaçu, localizado na 

Av. Abílio Augusto Távora, 2134 - Dom Rodrigo, Nova Iguaçu - RJ, 26260-045. O Curso de Enfermagem da 

Universidade Iguaçu, Campus Nova Iguaçu enfatiza o cuidado de enfermagem focado nas necessidades 

humanas básicas, possuí formação generalista, humanista, crítica e ético-legal. Este acaba capacitando, para 

atuar como promotor da saúde integral do ser humano, considerando a transversalidade e integralidade do 

conhecimento, garantindo aos discentes conhecimentos dialógico e interativo, necessário ao (re) pensar da 

Enfermagem, habilitando-os a interagir e transformar a realidade social.  

O Curso de Enfermagem (Bacharelado) é ofertado em três turnos (Matutino, Vespertino e Noturno) e 

tem a duração de 10 períodos letivos, com carga horária total de 4.200 horas. Teve seu Reconhecimento 

Renovado pela – Portaria MEC/SERES nº 158, de 17/06/2011, publicada no DOU em 20/06/2011.  

Para fins de pesquisa a mesma foi realizada com os docentes do Curso de Graduação em 

Enfermagem, com o aceite da coordenação de Enfermagem após assinatura da Carta de Anuência (Anexo I), 

a qual possuí 227 alunos no turno Matutino, 473 no turno Vespertino e 467 no turno Noturno, totalizando 1.167 

alunos, matriculados no Curso de Graduação em Enfermagem no primeiro semestre letivo do ano de 2019, na 

Universidade Iguaçu, campos Nova Iguaçu. 

Os sujeitos da pesquisa foram os professores que integram o quadro de docentes da Graduação de 

Enfermagem. Esta opção de serem somente do Curso de Graduação de Enfermagem, teve a intenção de 

evitar vieses, quanto às técnicas utilizadas para obtenção de informações, notas e trabalhos, referentes aos 

outros cursos oferecidos pela instituição. 

Desta forma, foram considerados como critérios de inclusão para a participação no projeto: 

Professores da Graduação de Enfermagem; Disponibilidade para participar da pesquisa. Como também, os 

critérios de exclusão para a participação no projeto foram: Professores que incorporam o quadro de outros 
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cursos que não seja Enfermagem; Professores que se recusarem a participar da pesquisa; Professores 

afastados no período correspondente da pesquisa; Preceptores de estágio. 

Na construção do questionário, o modelo adotado foi do tipo Likert, que objetivou verificar o nível de 

concordância do indivíduo com uma proposição expressando algo favorável ou desfavorável em relação a um 

objeto. Esperou-se que os indivíduos que apresentaram atitudes favoráveis a determinado tema possivelmente 

concordassem com itens que expressem algo positivo sobre a questão, e aqueles com atitudes negativas 

concordassem com itens que expressem aspectos desfavoráveis ao tema, discordando daqueles que 

salientem pontos positivos (MIRANDA et al, 2009). O mesmo fora subdividido em três partes para melhor 

garantia de atingir um maior número de elementos. 

A incorporação dos participantes efetuou-se de forma voluntária, está integração dependeu da 

assinatura e concordância com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, atendendo a Resolução 

466/12, do Conselho Nacional de Saúde, que diz a respeito das pesquisas com seres humanos e todas as 

informações sobre esses estudos. Esse projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Iguaçu e passou por sua aprovação. 

A coleta de dados referente à está pesquisa ocorreu após a aprovação do Comitê de Ética da 

Universidade em questão sob a CAAE 14099019.7.0000.8044. De modo que, após a mesma, o levantamento 

dos dados foi realizado no mês de junho do ano de 2019. 

 

3. ANÁLISE E DISCUSSÃO 

 

O curso de Graduação em Enfermagem conta com 48 docentes na composição de seu quadro, 

estando 2 afastados por questões de saúde. Foram encontrados no período da coleta de dados 37 sujeitos, 

destes 6 não puderam cooperar com a pesquisa devido ao escasso tempo no dia da abordagem, e 1 o qual 

recusou-se a participar da mesma. Desta forma, fizeram parte de nossa pesquisa 30 professores, onde houve 

boa aceitação por parte destes, com o instrumento de coleta apresentado. 

Nos quais, a média de idade foi de 42,13 anos (29 a 61 anos), onde 56,67% eram mulheres e 43,33% 

homens. Destes, 56,67% são Enfermeiros e 43,33% possuem outra profissão. De modo que, o tempo que 

iniciaram a Lecionar no Ensino Superior varia entre os anos de 2000 a 2016. Estes, tendo como competência 

acadêmica de maior destaque variando da Licenciatura ao Doutorado.  A caracterização das amostras poderá 

ser mais bem visualizada através da apresentação da Tabela 1 (APÊNDICEI). 

Dos sujeitos da pesquisa 40% lecionam em outras instituições, enquanto 56,67% trabalham apenas na 

Universidade Iguaçu (UNIG). Dos quais, 43,33% doutrinam apenas para o curso de Enfermagem, 20% para 2 

cursos, 10% para 3 cursos, 23,33% para 4 ou mais cursos e 3,33% não responderam esta alternativa. 
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De acordo com as Estatísticas de Ensino Superior do MEC/INEP/DEED (2017), sobre os Docentes em 

Exercício, por Organização Acadêmica e sexo, segundo a Unidade da Federação e a Categoria Administrativa 

das IES, temos no Brasil 206.464 docentes trabalhando nas Universidades, sendo 110.653 do sexo masculino 

e 95.811 do feminino, destes, 138.270 são da Pública, e, 68.194 da Privada. Nos Centros Universitários, 

45.460, 23.973 do sexo masculino e 21.487 do feminino, da Pública, contando com 709 do masculino e 635 do 

sexo feminino, e da Privada, com 23.264 docentes do sexo masculino e 20.852 do feminino. As Faculdades 

contam com 106.554, 57.934 do sexo masculino e 48.620 do feminino, da Pública, contando com 5.704 do 

masculino e 3.718 do sexo feminino, e, 97.132 da Privada, com 52.230 docentes do sexo masculino e 44.902 

do feminino.  

Pela vivência dos docentes, estes em suas falas, demonstraram motivos que os levam a questionar 

que o trabalho apresentado pelo discente não foi constituído pelo mesmo, ou seja, questões levantadas 

embasadas pela perspectiva dos professores, que os fazem suspeitar de Fraude Acadêmica, foram: Escrita 

rebuscada (40%); Formatação correta demais (16,67%); Termos incomuns (16,67%); Discurso sem coesão e 

coerência com o que está escrito (30%); Falta de citações (10%); Percepção de plágio (16,67%).  

Podendo ser constatado nas seguintes falas dos sujeitos: 

 

"Analisando se o discurso do aluno apresenta coerência, concordância e íntima relação com o que está no 

papel. Grande parte dos alunos não apresentam o mesmo nível de discurso, vocabulário e conteúdo do que é 

apresentado nos trabalhos escritos e, os mesmos não apresentam as fontes bibliográficas utilizados de modo 

correto" (Docente 6). 

 

"O conhecimento da estrutura das respostas do aluno, durante o curso. TCC com escrita científica impecável 

no primeiro modelo, aluno não sabe responder questões presentes no próprio TCC" (Docente 14). 

 

"Linguagem muito adequada, identificação de citações sem autorias e ainda, utilização de recortes de textos 

acadêmicos" (Docente 18). 

 

"Ausência de acompanhamento pelo docente e complexidade além do estágio de desenvolvimento acadêmico 

do discente" (Docente 11). 

 

"Quando não tem coesão e coerência entre o tema proposto e o assunto descrito, ainda falta de citações ou 

citações sequenciais do mesmo autor" (Docente 3). 
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"Percebo pela escrita, que nem sempre corresponde ao comportamento e ações em sala de aula. Pelo perfil do 

aluno" (Docente 7). 

 

Levando em consideração a visão do professor sobre a desenvoltura do discente de Enfermagem em 

sala de aula, os sujeitos da pesquisa fizeram a análise de 11 itens. As perguntas foram escolhidas a fim de 

discutir sobre o que chega a acarretar o aluno a recorrer ao ato de "colar". Logo, os resultados recolhidos se 

mostram presentes na Tabela 3 (APÊNDICE II), onde se pretendeu realizar uma análise do perfil do aluno a 

partir do ângulo dos docentes, foram detalhados em frequência absoluta e frequência percentual.  

Ao realizar a análise nos permitiu observar de acordo com a avaliação dos docentes,  os resultados 

dos itens expostos na tabela, que o aluno recorre ao ato de "colar" quando: Devido a facilidade da Tecnologia 

(56,67%), entre os que concordam parcialmente e totalmente; Questões objetivas nas avaliações (30%), 

concordam parcialmente; Repetição de avaliações (63,34%), concordam parcialmente e totalmente; Obtenção 

de boa nota (70%), concordam parcialmente e totalmente; Só conseguir a "média" (83,34)%, concordam 

parcialmente e totalmente; Facilidade a reprografias reduzidas (76,67%), concordam parcialmente e 

totalmente. Por outro lado, os itens que descrevem sobre: Trabalhos ou questões grandes, com pontuação 

pequena (46,67%) de votos de discordância total; como também, A desconfiança do discente ao julgar que o 

professor não faz correção (53,33%), adquiridos entre os que discordam parcialmente e totalmente. 

Em termos da dinâmica adotada para ministrar os conteúdos das disciplinas em sala de aula: Discutir 

os planos de aula, minimiza as práticas de "cola" pelos estudantes? Recebeu 43,33% de concordância parcial 

e total, porém 46,67% de discordância parcial e total. Já, o item de: As práticas de "cola" são reduzidas quando 

o professor utiliza de meios para modificar a sua didática de aula? Contou com 53,34% das respostas dos 

professores, em meio de concordância parcial a total. 

O termo "cola" é popularizado no Brasil, abordando este, como um tipo de fraude acadêmica, 

seapresenta como uma pose imprópria de um conhecimento, por responsabilidade do aluno em ocasiões de 

exame das disciplinas. O mesmo usa o saber construído por terceiro, ou até pelo mesmo (autoplágio), em 

ganho próprio, equivocando-se e ao docente ou instituição com o intuito de obter notas altas e adquirir 

certificados (BARBOSA, 2017). 

A aplicação da fraude no meio acadêmico implica o processo educacional, não sendo restrito aos 

saguões das universidades, logo requer uma investigação com maior cautela, onde suas repercussões são 

mais prejudiciais que a conduta em si (MARANHÃO, SANTOS, FERREIRA, 2015). 

Nos dias atuais, dependendo do grupo, contamos com a interação dos acadêmicos para facilitar a 

burla dos exames, como também trapacear o docente com o intuito de conseguir a avaliação antecipadamente 

e desta maneira alavancar a nota, como é apresentado em Cheats (2002), onde os personagens atuam em 
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grupo, cada um com uma "habilidade" diferente, no qual em conjunto lideram a venda das respostas das 

avaliações. O filme exibe também, como o telespectador pode "colar". 

Na terceira parte do questionário, os docentes depararam-se com 1 cenário, o qual mencionavam 4 

situações trazendo 5 personagens fictícios, para confrontar os sujeitos da pesquisa a analisar o nível crítico 

destas situações. Os cenários abordaram, a compra do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), o ato de 

"colar" de duas maneiras distintas, sendo a utilização de reprografias reduzidas e o celular, como também, o 

plágio (APÊNDICE III).  

De acordo com as médias das respostas recolhidas, todos os cenários foram enquadrados em alto 

grau crítico, variando de 8,2 a 10, expondo o valor máximo da situação. Desta maneira, foram encontrados nos 

resultados 10 de mediana (Md) em quase todos os cenários, excluindo a 4º situação que obteve 9. Porém, 

todos os 5 panoramas tiveram 10 de Moda (Mo), expressando nesta, a resposta mais fornecida pelos docentes. 

Calculou-se o Desvio Padrão de cada cenário, a fim de apresentar o quanto cada valor os quais foram 

utilizados para extrair a média, está próxima ou distante da mesma. 

Souza (2003), debatendo as particularidades e características da fraude no direito tributário brasileiro, 

contextualiza argumentando: “É o vocábulo derivado do latim fraus, fraudis (engano, má-fé, logro), que serve 

para caracterizar o engano malicioso ou a ação astuciosa, promovida de má fé, para ocultação da verdade ou 

fuga ao cumprimento do dever” (SOUZA, 2003). 

Debates sobre as consequências ocasionadas pelo plágio, surgiram devido questões financeiras, onde 

por meio da pose inapropriada da autoria de terceiros refletiu sobre estas, mediante a venda da produtividade 

intelectual, a qual evidenciou a primordialidade de refrear o plágio (GUEDES; FILHO, 2015). 

Julgando dois caminhos complexos na vida do pesquisador, tem-se à compostura ética do mesmo, por 

meio do embasamento teórico e o direito de ponderar, ter perspectiva e proceder, em compensação há a 

valorização da sabedoria sendo medida pela quantidade de escritos publicados; o distinto, argumenta a 

eficácia científica da sabedoria por meio da teoria e a prática (FERREIRA, 2015). 

Levando em consideração que os professores do curso de Graduação em Enfermagem, estão na 

docência do ensino superior no intervalo de 2000-2017, os mesmos, a partir de suas vivências, expressaram-

se sobre o assunto Fraude Acadêmica em comentários e incidentes, os quais experienciaram. 

Se expressam nas seguintes falas:  

 

"Alunos em grupo de 5 fizeram trabalho 100% plagiado. Professor deu Zero. Alunos disseram que recorreriam 

a reitoria. Professor tinha o documento como prova, mas fez uma proposta: que o grupo naquela semana e 

próxima em encontros diários fizessem trabalho REAL, o que ocorreu de fato. [...]. Assim poderiam ser 

responsáveis pelos seus atos" (Docente 11). 
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"O aluno estava realizando prova e tentou trocar de prova com o colega que não permitiu. Houve a partir deste 

fato luta corporal pela disputa de prova" (Docente 15). 

 

"Durante aplicação da prova avaliativa, 2 alunas foram pegas com cópias reduzidas de todos os slides 

apresentados nas aulas, as mesmas relataram que haviam alunos vendendo colas para essas e outras 

disciplinas; uma aluna, não compareceu para a realização da P2 e na vista de prova a aluna alegou que eu 

havia perdido a prova dela. Somente na coordenação depois de muita conversa ela assumiu que não havia 

ido" (Docente 22). 

 

"Cola na parte interna do adesivo de garrafas de água. Alunas usando vestidos para colar escrevendo nos 

MMII. Ponto eletrônico. Relógios SMART. Plágios de TCC. Cópias reduzidas produzidas pelo serviço de 

xerografia na IES" (Docente 10). 

 

"Fotografia da prova - a aluna bateu foto da prova "A" e a resposta era referente a prova "B", o aluno fica tão 

preocupado em colar que nem lê a questão e a aluna ainda veio questionar a resposta" (Docente 24). 

 

Conforme os relatos dos professores, nota-se diferentes situações aos quais estes vivenciaram, 

também se observa que o discente consegui armar-se de diferentes artimanhas para conseguir seus objetivos. 

Visto que, na fala de 5 docentes, pode-se encontrar 10 menções de fraude cometidas pelos alunos. 

Fazendo parte das convicções morais "não ludibriar" e "não falsear, observando a área da saúde pelo 

contexto da bioética, a qual, analisando os impasses gerados pela responsabilidade moral no ramo da saúde e 

das ciências de mesma natureza, pegando como exemplo o plágio e o ato de "colar", a má-fé na academia 

direcionado aos métodos de tapeação, compreende-se precisamente no contexto, de preferência nos quais 

relaciona-se aos exames e composições nos âmbitos das instruções da vida e da saúde. Por conseguinte, um 

dos maiores obstáculos do campo educacional brasileiro atualmente, é a constituição prevalecente de um porte 

e conduta moral no âmbito dos estudantes. Obstáculo este, que alude aos princípios educacionais em graus 

distintos, diferenciadas épocas e orientações geográficas, englobando no contexto a utilização dos recursos 

tecnológicos recentes, os quais proporcionam eficaz comunicação, assim, as metodologias do plágio e os atos 

de "colar", foram modernizados, por exemplo (SOUZA et al, 2016). 

O Código Penal cita também, o crime de Falsidade Ideológica, onde o mesmo enquadra os 

acadêmicos que utilizam do meio de compra de trabalho acadêmico para alavancar a sua nota (AIRES, 2017), 

o art 299 do Código preconiza:  

Art. 299. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou 

nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 
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prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: 

Pena: reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a 

três anos, e multa, se o documento é particular. 

 

"A parte mais injusta que a maioria dos alunos não compreendem é com relação as citações, onde o autor não é 

referenciado. É muito difícil fazer com que o aluno entenda a importância de citar o autor da frase. Também é muito 

importante o incentivo do professor para o aluno escrever trabalhos, ler artigos, de forma a refinar a leitura e a escrita, 

não vendo o trabalho acadêmico como vilão e tendo que recorrer a fraude". (Docente 2). 

 

"Para minimizar o fato poderemos melhorar a forma de desenvolver as aulas, com mais práticas e alternativas de provas, 

como prova oral" (Docente 14). 

 

"A maior fraude acadêmica é quando um estudante se propõe a fazer um curso e se quer tem o trabalho de estudar 

regularmente ao que ele pretende para a sua vida. [...] Não são medidas que dificultam as fraudes que vão acabar com 

elas e sim a maturidade acadêmica e o pensamento em ser profissional" (Docente 30). 

 

"O estudante que prática a fraude "cola" está enganando acima de tudo a si mesmo" (Docente 1). 

 

Os professores por seus comentários, acabam expondo as suas frustrações por episódios de plágio, 

alternativas para minimizar o ato de "cola" do aluno, como também, expõem a importância da severidade em 

relação a Fraude Acadêmica, contudo, evidenciando a negligência do discente no âmbito universitário. 

Como disposto no Código Penal Brasileiro, o desrespeito aos direitos autorais é crime, o qual foi 

estabelecido na Lei 9.610/98 e penalizado pelo art. 184 do Código Penal: " Violar direitos de autor e os que lhe 

são conexos: Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa" (VADEMECUM, p. 530-531, 2012):  

§ 1º Se a violação consistir em reprodução total ou parcial, com intuito de lucro direto ou 

indireto, por qualquer meio ou processo, de obra intelectual, interpretação, execução ou 

fonograma, sem autorização expressa do autor, do artista intérprete ou executante, do 

produtor, conforme o caso, ou de quem os represente: Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 

(quatro) anos, e multa. 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Por meio da perspectiva estruturada a qual foi exposta aqui, o aumento das fraudes acadêmicas, tem 

causado desconforto entre os docentes, ações que também afetam a comunidade estudantil. Estas práticas 

desonestas têm intensificando-se através da facilidade ao qual o discente possui acesso as informações 

pertinentes ao mesmo, o qual pode chegar a ser responsabilizado em âmbito jurídico por seus atos. 
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Com os professores estudados, pode-se observar em suas falas a verificação dos modos que estes 

utilizam para a percepção de fraude acadêmica, como também, por meio destas, identificar estratégias que 

possam auxiliar na minimização destas práticas. Por conseguinte, alcançando os objetivos do estudo em 

questão. 

De acordo com os docentes, as seguintes sugestões catalogadas a seguir podem contribuir na 

redução de fraude, para o ato de cola mais práticas e alternativas de provas, como prova oral, para o plágio, 

penalizar o aluno por seus atos, pois no momento em que as informações são postas num documento, cabe a 

este, além de transcrever a alíquota lida, também citar o autor, como disposto no Código Penal Brasileiro. Para 

a prática de Fraude Acadêmica - 70% dos docentes concordam, ou parcialmente ou totalmente, que a 

implementação de um código de conduta ou regulamento disciplinar, auxiliaria na redução de certas práticas. 

Código este, que poderia ser implementado pela instituição, ou mesmo pelos próprios professores, a fim de 

refrear as ações de má fé proporcionadas pelos acadêmicos. 

Portanto, o cuidado deve ser redobrado, havendo uma necessidade de instruir o aluno a respeito 

dessas práticas desonestas, proporcionando conhecimentos do âmbito jurídico, em tempos de livre acesso as 

informações. Onde os docentes encontram-se cada vez mais saturados, com o nível de mau-caratismo, 

demonstrado pelos discentes ao longo dos tempos. Consequentemente, o plágio chega a ser também, um 

problema de socialização do aluno com as práticas textuais vistas na academia, assim cabe a instituição a 

criação de política para a sua prevenção.  
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RESUMO 
Introdução: O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é um transtorno do desenvolvimento que pode ser 
reconhecido por déficits clinicamente significativos e persistentes na comunicação social e nas interações 
sociais. Objetivo: Averiguar a percepção de professores do atendimento educacional especializado acerca do 
manejo comportamental de alunos com Transtorno do Espectro Autista no ambiente escolar, com ênfase na 
relevância da Análise do Comportamento Aplicada (ABA) e na adaptação curricular. Metodologia: Trata-se de 
um estudo avaliativo, exploratório com abordagem qualitativa e quantitativa. Utilizou-se como campo de 
pesquisa as salas de atendimento educacional especializado (AEE) de dez escolas da rede pública municipal 
situadas na zona urbana de Caxias-MA que apresentaram o maior quantitativo de crianças com Transtorno do 
Espectro do Autismo matriculadas. A coleta de dados ocorreu no período de setembro a outubro de 2018 
mediante a aplicação de um questionário aos professores que continha perguntas abertas e fechadas. 
Resultados: Quanto ao que a análise do comportamento aplicada (ABA) se propõe, 04 (50%) indivíduos 
apontaram a intervenção junto à criança através de atividades lúdicas, sem direcionamento nem determinação 
sobre o que a criança deve fazer, considerando os interesses espontâneos. Atinente ao conceito de adaptação 
curricular, houve predominância da concepção que explicita a adaptação curricular como sendo um conjunto 
de estratégias de adequação da ação educativa às maneiras peculiares de aprendizagem. Ao serem 
questionadas sobre o entendimento acerca de que modo a ABA pode favorecer o processo de inclusão escolar 
da pessoa com TEA, grande parte das participantes reiterou não possuir conhecimento acerca da temática 
abordada. No que tange à compreensão das participantes sobre o reforço positivo e como ele pode auxiliar no 
processo de inclusão escolar de pessoas com TEA, verificou-se que algumas profissionais entendem o que 
possa ser o reforço positivo e afirmam aplicá-lo em sala.  Conclusão: É necessária a aquisição de 
conhecimentos por parte dos professores acerca da análise do comportamento aplicada com vistas à 
efetivação do manejo comportamental direcionado a alunos com TEA adequado e positivo, o que refletirá em 
qualificação do aprendizado e, consequente, desenvolvimento dos referidos discentes.  
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Curricular; Manejo Comportamental; Professores. 
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INTRODUÇÃO 

 

De acordo com o artigo 27 da Lei Brasileira de Inclusão, a educação constitui direito da pessoa com 

deficiência, devendo ser assegurado sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo 

de toda a vida do aluno, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e 

habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades 

de aprendizagem (SETUBAL; FAYAN, 2016). 

 A este respeito, menciona-se que de acordo com a Lei nº 12.764, a qual institui a Política Nacional de 

Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), a pessoa nessa condição 

passa a ter os mesmos direitos de pessoas com deficiência (BRASIL, 2012). 

Entretanto, embora exista legislação que trata sobre tal temática, verifica-se que a inclusão escolar no 

Brasil ainda é um assunto bastante delicado. São inúmeras discussões que perpassam pelas teorias e 

práticas, além de muitos debates e perspectivas que giram em torno do processo de incluir alunos com 

necessidades especiais no sistema educacional regular (TOGASHI; WALTER, 2016). Quando se trata de 

indivíduos com TEA, o processo de inclusão escolar tende a ser ainda mais delicado. Os comprometimentos 

característicos dos quadros de TEA podem acarretar prejuízos no sucesso do aluno na sala de aula, caso não 

haja um direcionamento eficaz (GOMES; MENDES, 2010).  

O TEA é um transtorno do desenvolvimento que pode ser reconhecido por déficits clinicamente 

significativos e persistentes na comunicação social e nas interações sociais; déficits expressivos na 

comunicação não verbal e verbal; padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses e atividades 

(APA, 2014).  

Com vistas a atender a diversidade de necessidade educacional, em conformidade com o Ministério da 

Educação, no ano de 2008 foi estabelecida a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da 

Educação Inclusiva, documento orientador para estados e municípios organizarem suas ações no sentido de 

transformarem seus sistemas educacionais em sistemas inclusivos (BRASIL, 2008). 

 Nessa lógica, o Atendimento Educacional Especializado (AEE), regulamentado pelo Decreto nº 6.571, 

de 2008, representa um suporte para as ações supracitadas. O AEE foi criado para dar suporte aos alunos 

com Necessidades Educacionais Especiais (NEE’s), com vistas a facilitar o acesso ao currículo. Logo, embora 

suas atividades se diferenciem das realizadas em salas de aula de ensino comum, deve integrar o projeto 

político pedagógico (PPP) da escola, envolver a participação da família e ser realizado em articulação com as 

demais políticas públicas (BRASIL, 2011; BRASIL, 2016). 

Ademais, algumas questões podem ser discutidas quanto às dificuldades relativas à aprendizagem de 

crianças com TEA como, por exemplo, a inadequação dos currículos e a ausência de preparação dos 

professores para atender as necessidades educativas dessa população. Essa discussão pode ter como ponto 
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de partida a formação de professores para a educação especial, que vem sendo relegada apenas à formação 

continuada, em particular, aos professores do AEE, ao passo que a formação inicial não qualifica os docentes 

para lidar com esse alunado (BRITO, 2014). 

Estudos como o de Pimentel e Fernandes (2014) mostram que os profissionais atuantes nas salas de 

AEE ainda encontram muitas dificuldades no que diz respeito ao manejo com a pessoa com TEA, entre elas: 

falta de conhecimento sobre o quadro, formação, base para acolher a família, carência de suporte tecnológico 

e infraestrutura, além de ausência de apoio de outros profissionais. Outrossim, destacam-se as dificuldades em 

saber quais conteúdos ensinar e os procedimentos de ensino eficientes para essa população, gerando 

descrença no desenvolvimento escolar desse aluno. Diante disso, os professores consideram-se 

despreparados e, portanto, necessitam de ajuda para estruturação de práticas de ensino e de adequações 

curriculares, com vistas a melhorar o desenvolvimento da linguagem, interação social e aumentar a 

participação desses alunos em atividades acadêmicas. 

Diante disso, menciona-se que este artigo objetiva averiguar a percepção de professores do 

atendimento educacional especializado acerca do manejo comportamental de alunos com Transtorno do 

Espectro Autista no ambiente escolar, com ênfase na relevância da Análise do Comportamento Aplicada (ABA) 

e na adaptação curricular. 

 

METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo avaliativo, exploratório com abordagem qualitativa e quantitativa. O cenário 

desta investigação é o município de Caxias-MA, de área de 5.150.647 km², situado na região leste do estado 

do Maranhão, a 374 quilômetros da capital São Luís, e a 70 quilômetros da capital piauiense, Teresina. 

Apresenta uma população aproximada de 155.129 habitantes (IBGE, 2016). 

Para tanto, utilizou-se como campo de pesquisa as salas de atendimento educacional especializado 

(AEE) de dez escolas da rede pública municipal situadas na zona urbana de Caxias-MA que apresentaram o 

maior quantitativo de crianças com Transtorno do Espectro do Autismo matriculadas. Enfatiza-se que foram 

convidados a participar dessa pesquisa os professores atuantes nas salas de AEE das escolas supracitadas. 

Os critérios de inclusão foram: professores atuantes nas salas de AEE das instituições de ensino 

mencionadas anteriormente e que aceitaram de livre e espontânea vontade participar da pesquisa. Foram 

excluídos os docentes que não estiveram em consonância com pelo menos um dos itens supracitados.  

A coleta de dados ocorreu no período de setembro a outubro de 2018 mediante a aplicação de um 

questionário aos professores que continha perguntas abertas e fechadas, as quais versaram sobre o 

conhecimento de professores do atendimento educacional especializado acerca do manejo comportamental de 
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alunos com Transtorno do Espectro Autista no ambiente escolar, com foco na Análise do Comportamento 

Aplicada (ABA) e na adaptação curricular. 

Quanto aos dados qualitativos, de posse das respostas às perguntas abertas, as respostas foram 

submetidas à Análise de Conteúdo, proposta por Bardin (2011), que tem como propósito a compreensão do 

significado das falas dos sujeitos para além dos limites daquilo que é descrito. Dentre as técnicas de Análise 

de Conteúdo, optou-se pela Análise Temática, que busca os núcleos de sentido, os quais constituem a 

comunicação e cuja expressão revela algo de importante para o objeto estudado. Assim, de posse do material 

oriundo das entrevistas, procedeu-se a categorização, inferência, descrição e interpretação minuciosa de todo 

o conteúdo. 

No que tange aos dados quantitativos, foram digitados no software Statistical Package for the Social 

Sciences – SPSS (versão 20.0 for Windows), sendo, posteriormente, consolidados por meio das técnicas de 

estatísticas descritivas (frequências absoluta e relativa). 

O projeto de pesquisa foi submetido à Plataforma Brasil, e, em seguida, direcionado e aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) com o Certificado de Apresentação para Apreciação Ética de n° 

81655817.4.0000.5554 e nº de parecer 2.534.726. Reitera-se que os pesquisadores comprometeram-se com 

as normas preconizadas pela Resolução do Conselho Nacional de Saúde 466/12 e suas complementares. 

 

RESULTADOS 

  

Participaram do estudo 08 professores atuantes no atendimento educacional especializado, todos 

(100%) do sexo feminino. Em relação à faixa etária, constatou-se que 02 (25%) situam-se entre 24 a 29 anos e 

02 (25%) possuem de 48 a 53 anos. Relativo ao estado civil, 04 (50%) participantes estão solteiras e 04 (50%) 

são casadas. 

Em se tratando do questionamento referente à formação detectou-se que 08 (100%) cursaram ensino 

superior. No que concerne à formação complementar, notou-se que a grande maioria, ou seja, 06 professoras 

(75%) possuem especialização No que diz respeito ao tempo de conclusão do curso, 06 (75%) participantes 

encerraram a graduação há um período de 04 a 06 anos. 

 Quanto ao tempo de atuação profissional, constatou-se que 03 (37,5%) atuam há um período entre 1 

a 3 anos, 02 (25%) há um período de 04 a 06 anos, outras 02 (25%) há um  período igual ou superior a 16 

anos e 1 (12,5%) atuam profissionalmente há um período entre 7 a 9 anos. Em relação à carga horária 

semanal de trabalho, 37,5% das participantes perfaz 20 horas semanais ou menos, outras 37,5% cumprem de 

36 a 40 horas semanais e 02 (25%) referem atuar profissionalmente de 21 a 25 horas semanais. 

Quanto ao que a análise do comportamento aplicada (ABA) se propõe, 04 (50%) indivíduos apontaram 

a intervenção junto à criança através de atividades lúdicas, sem direcionamento nem determinação sobre o 



 

 

EDUCAÇÃO: AVANÇOS E DESAFIOS 391 

que a criança deve fazer, considerando os interesses espontâneos. Ainda a respeito desta variável, 02 (25%) 

professoras sinalizaram a modificação do comportamento da criança através do controle dos eventos 

antecedentes e consequentes a estes comportamentos, e outras 02 (25%) referiram não saber acerca do 

questionamento supradito (Tabela 01). 

Em relação ao conceito de comportamento, predominou com 75% das escolhas a definição que 

destaca a interação do organismo com o ambiente, identificando o estímulo que se relaciona com a resposta 

do organismo. No que tange à situação imaginária em sala de aula relativa ao evento antecedente, resposta e 

consequência, apurou-se que 37,5% das docentes assinalaram a opção “c”, 25% enfatizaram o item “b”, 25% 

explicitaram a alternativa “d” e apenas 12,5% sinalizaram corretamente a assertiva “a” (Tabela 01). 

 
Tabela 1 – Manejo comportamental no ambiente escolar sob a ótica das professoras do AEE. Caxias-
MA, 2018. 

VARIÁVEIS N % 

Uma abordagem que tem comprovação 
empírica e vem demonstrando eficácia no 
tratamento de pessoas com TEA é a Análise do 
Comportamento Aplicada (ABA) que se propõe 
a: 

    

Modificar o comportamento da criança através do 
controle dos eventos antecedentes e consequentes 
a estes comportamentos, considerando que o 
comportamento é produto da interação da criança 
com o seu ambiente. 

02 25,0 

Criar testes para identificação das dificuldades 
apresentadas pela criança. 

00 0,0 

Intervir junto à criança através de atividades lúdicas 
(brincadeiras), sem direcionar nem determinar o 
que ela deve fazer, mas fazendo aquilo que ela 
mostrar interesse espontaneamente. 

04 50,0 

Não sei. 02 25,0 
Comportamento se refere a:   
Toda e qualquer atividade do organismo. 02 25,0 
A interação do organismo com o ambiente, 
identificando o estímulo (s) que está (ão) 
relacionados à resposta do organismo. 

06 75,0 

A ação de um indivíduo baseando-se nos 
processos mentais que não podem ser observados 
por outra pessoa e conhecidos apenas através da 
fala. 

00 0,0 

Não sei. 00 0,0 
Imagine a seguinte situação em sala de aula: 
Você diz para seu aluno responder a tarefa que 
está sobre a mesa. Ele chora muito e diz que 
não quer fazer a tarefa. Você se mantém firme e 
sucintamente dá instruções de como a atividade 

  



 

 

EDUCAÇÃO: AVANÇOS E DESAFIOS 392 

deve ser feita. Tomando como foco a resposta 
de chorar do aluno na situação descrita acima, 
podemos dizer que: 
a) O evento antecedente foi você dizer para o aluno 
fazer a tarefa. A resposta do aluno foi chorar muito. 
A consequência foi você dar instruções de forma 
sucinta de como realizar a tarefa.  

01 12,5 

b) O evento antecedente foi o choro do aluno.  A 
resposta foi você dizer para ele fazer a tarefa. A 
consequência foi você dar instruções de forma 
sucinta de como realizar a tarefa.  

02 25,0 

c) O evento antecedente foi você achar que o aluno 
deveria fazer a tarefa. A resposta foi dizer para que 
ele fizesse a tarefa. A consequência foi o choro do 
aluno. 

03 37,5 

d) Não sei. 02 25,0 

TOTAL 08 100,0 

Fonte: Pesquisa direta (2018). 

 
Atinente ao conceito de adaptação curricular, houve predominância da definição contida na assertiva 

“c”, com 87,5% das indicações das professoras, a qual evidencia a adaptação curricular como sendo um 

conjunto de estratégias de adequação da ação educativa às maneiras peculiares de aprendizagem (Tabela 

02). 

 

Tabela 2 – Conceito de adaptação curricular sob o ponto de vista das professoras do AEE. Caxias-MA, 
2018. 

VARIÁVEIS N % 

Adaptação curricular é:   
a) Tornar o conteúdo mais fácil porque a criança 
com TEA tem muitas dificuldades para aprender e 
por isso a escola não pode exigir muito dela. 

00 0,0 

b) É apresentar um currículo diferente do que é 
planejado aos demais alunos, os objetivos são 
feitos especialmente para a pessoa com TEA, pois 
elas não têm possibilidade de aprender o que os 
outros alunos aprendem. 

00 0,0 

c) Um conjunto de estratégias de adequação da 
ação educativa às maneiras peculiares de 
aprendizagem. 

07 87,5 

d) Não sei. 01 12,5 

TOTAL 08 100,0 

Fonte: Pesquisa direta (2018). 

Sobre a definição da análise do comportamento aplicada (ABA), apenas uma professora relatou o seu 

entendimento sobre o assunto, a qual concebe a ABA da seguinte maneira:  
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“É a análise da forma de como a criança atua em seu ambiente escolar ou em casa, 
identificando o que causa aquele comportamento e o que reforça a manter.” (Professor 2) 

 

Ao serem questionadas sobre o entendimento acerca de que modo a ABA pode favorecer o processo 

de inclusão escolar da pessoa com TEA, grande parte das participantes reiterou não possuir conhecimento 

acerca da temática abordada, enquanto que um quantitativo menor de docentes teceu as seguintes 

considerações:  

“ampliar a capacidade cognitiva, motora, de linguagem e de integração social.” (Professor 
2) 
 
“Programando condições de ensino adequados, ajustados individualizados para garantir 
aprendizagem de comportamentos socialmente significantes.” (Professor 3) 

 

No que tange à compreensão dos participantes sobre o reforço positivo e como ele pode auxiliar no 

processo de inclusão escolar de pessoas com TEA, verificou-se que algumas profissionais entendem o que 

possa ser o reforço positivo e afirmam aplicá-lo em sala. Tal fato pode ser percebido nos relatos abaixo:  

“Reforço é elogio p/ atitudes positivas.” (Professor 5) 

 

“Em caso de comportamento positivo, há uma recompensa como forma de estimular 

determinada prática.”  (Professor 2) 

 

DISCUSSÃO  

 

Sobre a análise do comportamento aplicada (ABA), constatou-se que uma parcela significante das 

docentes demonstrou não compreender claramente acerca da temática. Consoante Nascimento e Sousa 

(2018), a ABA é importante na elaboração de programas educacionais para crianças com TEA, pois possibilita 

a elaboração de estratégias para ampliação do repertório comportamental com aquisição de habilidades 

sociais, motoras, acadêmicas relativas à comunicação e autocuidado.  

Alguns autores entendem a análise do comportamento como aquela que promove uma relação de 

contingência entre eventos, ou seja, a função de um comportamento é dada por meio das consequências que 

o seguem (MOREIRA; MEDEIROS, 2018).  

Essas contingências das quais o comportamento é função passam a ser o foco dos estudos 

educacionais e não as ações que os indivíduos emitem, pois para os estudiosos da área, a aprendizagem é a 

mudança de comportamento, uma mudança na probabilidade da resposta, especificando as condições sob as 

quais ela acontece. Desse modo, a ocasião em que o comportamento ocorre, o próprio comportamento e as 

consequências do mesmo compreendem a interação com o meio que passa a ser foco da educação (BRITO, 

2016). 
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No que concerne à educação, a análise do comportamento tem bastante significância, pois seus 

conceitos e princípios são possíveis e fáceis de serem aplicados em situações no contexto educacional 

(FORNAZARI et al., 2012).  

Referente à definição comportamento, prevaleceu com 75% das indicações o conceito que explicita a 

interação do organismo com o ambiente. Para Lopes (2008), comportamento é a relação entre organismo e 

ambiente, que pode ser entendida do ponto de vista de sua dinâmica como uma coordenação sensório-motora, 

e do ponto de vista da Análise do Comportamento como uma relação de interdependência entre eventos 

ambientais, eventos comportamentais, estados comportamentais e processos comportamentais. 

No que diz respeito à situação imaginária em sala de aula referente à análise do comportamento, 

englobando evento antecedente, resposta e consequência, notou-se que a maior parte das docentes detém 

conhecimento limitado sobre o assunto. 

Conforme Bagaiolo, Guilhardi e Romano (2011) e Skinner (2000), a análise do comportamento busca 

analisar, com profissionais apoiados em uma metodologia sistemática, científica e pautada no sujeito único, 

como manipular variáveis nos níveis ontogenéticos e cultural que auxiliem na construção de um processo 

educacional em que cada indivíduo possa aprender a despeito de quaisquer idiossincrasias. 

 Nesta perspectiva, Brito (2016) expõe que a prática educativa pode ser compreendida como interação 

de classes comportamentais entre ensinar e aprender, entre ações do professor e ações do aluno, classes de 

estímulos antecedentes, de respostas e de estímulos consequentes. Logo, para se analisar as práticas 

educativas dispensadas em um contexto educacional, há que se analisar as contingências que a envolvem. 

Nesse contexto, pautado por um conjunto de objetivos especificados em termos de comportamentos, o 

professor pode executar, mais adequadamente, uma outra função fundamental: criar as condições necessárias 

a uma aprendizagem ágil e eficiente do aluno. Isso significa, sob a ótica da Análise do Comportamento, que a 

função do professor é planejar as contingências instrucionais sob as quais os alunos aprendam sem os 

inconvenientes das práticas aversivas tão frequentes nas salas de aula (ZANOTTO, 2004). 

Reitera-se que tal função é bastante complexa e as dificuldades encontradas pelos professores para 

realizá-la têm sido evidenciadas. Isso revela um desconhecimento dos princípios básicos da análise do 

comportamento por parte dos professores, aspectos fundamentais a serem contemplados em um programa de 

formação desse profissional (ZANOTTO, 2004). 

No que tange ao conceito de adaptação curricular, quase 90% das participantes foram assertivas ao 

indicarem a adaptação curricular como sendo um conjunto de estratégias de adequação da ação educativa às 

maneiras peculiares de aprendizagem. 

A este respeito, convém clarificar o significado da palavra currículo, a qual é definida formalmente 

como uma sequência de matéria. Em muitas escolas primárias e secundárias, o currículo é uma compilação 

sequenciada de matérias e livros que o aluno deve superar. Dentro do contexto da educação especial, o 
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currículo especifica os tipos das sequencias de atividades e os materiais aos quais uma criança será exposta. 

À luz da análise aplicada ao comportamento, um currículo é um documento que especifica em detalhe a 

sequência de um comportamento que uma criança deve adquirir para obter proficiência em várias áreas do 

desenvolvimento (WINDHOLZ, 2017). 

Convém mencionar que as escolas, em geral, organizam toda a atividade pedagógica, desde a 

elaboração do currículo até o processo de avaliação, com base em um padrão de aluno típico das camadas 

médias, sem flexibilizá-lo ou levar em conta a diversidade das crianças. Além disso, professores realizam um 

trabalho pedagógico que desconsidera o estágio em que se encontra cada aluno e suas dificuldades 

específicas. Em seu plano de ensino, pouco leva em conta os pré-requisitos para aquilo que pretende ensinar 

e, menos ainda, os comportamentos de entrada de seus alunos, isto é, quanto dos pré-requisitos seus alunos 

já dominam ao iniciar o curso. 

Assim como em outros transtornos do desenvolvimento, pessoas com TEA possuem necessidades 

educacionais especiais devido às condições clínicas, comportamentais, cognitivas, de linguagem e de 

adaptação social que apresentam. Diante disso, verifica-se a necessidade de adaptações curriculares e de 

estratégias de manejo adequadas, que respeitem o estilo de aprendizagem (GOMES; MENDES, 2010; 

KHOURY, 2014; PEREIRA; MARINOTTI; LUNA, 2004). 

Relativo ao entendimento das participantes acerca do reforço positivo e como ele pode auxiliar no 

processo de inclusão escolar de pessoas com TEA, identificou-se que algumas profissionais entendem o que 

possa ser o reforço positivo e a sua importância para o desenvolvimento dos discentes. 

Catania (2008) afirma que a aprendizagem operante ocorre desde o nascimento e tem um caráter 

cumulativo, operando por meio do reforço positivo, negativo ou da punição. Dessarte, o reforço é toda 

consequência que aumenta a probabilidade de um comportamento voltar a ocorrer e seus efeitos são 

temporários. Quanto ao reforço positivo, é aquele que aumenta a frequência de um comportamento com a 

adição de um estímulo, já o negativo aumenta a frequência do comportamento pela retirada de estímulos 

aversivos (MOREIRA; MEDEIROS, 2007).  

Cunha (2012) acrescenta que o reforço positivo em crianças com TEA visa substituir comportamentos 

que interferem no curso da atividade por comportamento socialmente significativo, para isso utilizam-se 

recompensas que são do interesse da criança. Para mais, o conteúdo a ser ministrado deve ter um grau de 

complexidade gradativo, sempre considerando o repertório da criança, sendo que o acerto do aluno deve ser 

reforçado e a dificuldade deve ser minimizada. 

Ainda sobre o uso dos reforçadores, enfatiza-se que o pareamento comportamental deve ser feito 

mediante o interesse da criança. Nesta lógica, o reforço positivo deve ser utilizado na mesma hora que o 

comportamento desejado for emitido, devendo haver monitoramento e expansão do reforço quando iniciado 

um novo comportamento.  
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Finalmente, ratifica-se que determinadas circunstâncias vão elaborando gradualmente o 

comportamento, processo denominado de modelagem que consiste em um procedimento de aquisição de 

novos comportamentos, envolvendo reforçamento diferencial de aproximações sucessivas em direção ao 

comportamento desejado (MOREIRA; MEDEIROS, 2007).  

 

CONCLUSÃO 

 

Entende-se que é necessária a aquisição de conhecimentos por parte dos professores acerca da 

análise do comportamento aplicada com vistas à efetivação do manejo comportamental direcionado a alunos 

com TEA adequado e positivo, o que refletirá em qualificação do aprendizado e, consequente, 

desenvolvimento dos referidos discentes. 

Para que as escolas promovam inicialmente o desenvolvimento e, depois, a aprendizagem é crucial 

que elas disponham de uma prática pedagógica coletiva na qual seja clarificada a importância do envolvimento 

familiar com a instituição de ensino, além de transformações de caráter estrutural e metodológico, privilegiando 

um currículo que se adeque também às necessidades da criança com Transtorno do Espectro Autista. 

Mais investigações como esta precisam ser desenvolvidas, estudos a respeito do assunto necessitam 

ser publicados, para que a população brasileira possa se instruir e compreender melhor o significado da 

educação inclusiva e para que os discentes com necessidades especiais possam, legitimamente, serem 

beneficiados. 

Ademais, dada a relevância do permanente aprimoramento dos professores, é pertinente que haja 

outras pesquisas relacionadas ao assunto e momentos em que esses profissionais possam estudar, refletir, 

discutir e compartilhar ideias e estratégias pedagógicas relativas ao TEA. 
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Capítulo 38 

PRODUÇÃO TEXTUAL NA UNIVERSIDADE: A ESCRITA NA PERSPECTIVA DE PROFESSORES EM 

FORMAÇÃO INICIAL 

 

Textual production in higher education: writing on pre service teachers’ perspectives 

Ana Paula Domingos Baladeli1 

 

RESUMO 

As práticas de pesquisa, de leitura e de escrita de textos científicos são exigidas na universidade como parte 
constituinte do processo formativo e profissional dos acadêmicos. Tais práticas de letramentos acentuam-se na 
etapa de elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, pesquisa exigida para o término do curso 
superior. Este artigo discute com base nos Novos Estudos do Letramento o processo de escrita do TCC a 
partir de dados obtidos na orientação de três acadêmicos de um curso de licenciatura no sul do Brasil. Os 
resultados apontaram para a necessidade de orientação sistemática sobre a natureza dos textos científicos e 
critérios de avaliação, bem como o valor do feedback nos textos escritos pelos acadêmicos.  
 
Palavras-chave: Formação do professor. Letramentos acadêmicos. Trabalho de Conclusão de Curso. 

 

ABSTRACT 

The research, reading and writing practices of scientific texts are required at the university as part of the 
academic and professional education process. Such literacies practices are highlighted during the writing of the 
course term paper, a research required for the end of an undergraduation course. This article discusses, based 
on New Literacies Studies, the writing process of the course term paper with data obtained during the guidance 
of three undergraduate students from an education course in south of the Brazil. The results indicate the need 
of systematic teachers’ guidance about the nature of scientific texts, and the assessment criteria, even as the 
value of feedbacks on students written texts. 
 
Keywords: Teacher education. Academic literacies. Course term paper. 

 

Introdução 

 

Ao final do curso de graduação é requerida do acadêmico a elaboração de uma pesquisa bibliográfica 

ou de campo denominada Trabalho de Conclusão de Curso, doravante TCC. Com o apoio de um professor 

orientador, o acadêmico elabora um projeto e realiza uma pesquisa sobre um tema de seu interesse 

relacionado ao curso de graduação. O TCC representa uma das etapas fundamentais na formação científica 

de professores, acadêmicos dos cursos de licenciatura nas universidades brasileiras. Ao final do curso, a 

produção de uma pesquisa, seja no formato de monografia ou de artigo científico, oportuniza ao futuro 
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professor engajar-se na prática sistematizada de levantamento de dados e análise qualificada de uma 

problemática de sua área de formação. 

No Ensino Superior, os textos produzidos e publicados têm a função de organizar e de divulgar a 

ciência que se produz na esfera acadêmico-científica (LEA e STREET, 2006; MURRAY e MOORE, 2006; 

MOTTA-ROTH e HENDGES, 2010). No decorrer do curso são realizadas leituras e escritas de diferentes 

gêneros textuais que possibilitam ao acadêmico o contato com conceitos e dados que subsidiam sua formação 

profissional.  Nesses termos, os letramentos acadêmicos resultantes da leitura e da escrita de gêneros 

acadêmicos presentes em todas as disciplinas do currículo transcendem os limites curriculares. Por seu caráter 

interdisciplinar, os letramentos acadêmicos são praticados em níveis e modalidades diferentes a depender dos 

propósitos estabelecidos, como requisito para a apresentação em evento científico ou como instrumento 

avaliativo em uma disciplina.  

Por meio da leitura, da pesquisa e da escrita de textos científicos, o professor em formação inicial, 

aprofunda-se conceitualmente e desenvolve-se profissionalmente, na medida em que reconhece as 

problemáticas inerentes ao processo educacional. Em específico sobre a escrita, a identificação das 

dificuldades e dos significados que a escrita acadêmica assume para professores, indiciam aspectos de sua 

profissionalidade, já que no caso dos dados analisados neste estudo, tratamos de futuros professores 

alfabetizadores que devem iniciar seus alunos no mundo da escrita.  

Este artigo discute, com base nos Novos Estudos do Letramento (LEA e STREET, 2006), o processo 

de escrita do TCC a partir de dados obtidos na orientação de três acadêmicos de um curso de licenciatura no 

sul do Brasil. As reflexões originaram ao longo de seis meses de orientação para a elaboração do TCC. No 

período, coletamos dados via questionários semiestruturados on-line no Google Forms, fizemos anotações ao 

longo das orientações presenciais e registramos os aspectos mais latentes presentes nos discursos dos 

orientandos sobre a escrita. Buscamos identificar as dificuldades apresentadas durante o processo de escrita 

da pesquisa, suas percepções sobre o TCC, bem como os sentidos que a escrita assume na formação inicial 

de professores.  

 

A natureza dos letramentos acadêmicos 

 

Pesquisas realizadas por (LEA e STREET, 2006; LILLIS e SCOTT, 2007; CARLINO, 2017) indicam 

que praticar a leitura e a escrita na esfera acadêmica, demanda acesso a encaminhamentos sistematizados e 

o estabelecimento de critérios avaliativos que subsidiem tanto o acesso, quanto a prática de escrita de 

variados textos. 

Os letramentos acadêmicos resultam de um campo teórico e empírico com foco no estudo das práticas 

de leitura e de escrita de textos de natureza científica, e também abarcam a modalidade multimodal presente 
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em gêneros como palestras, conferências, comunicação, mesa-redonda entre outros. Ademais, por considerar 

a leitura e a escrita como práticas sociais subjacentes às relações de poder e ideologias, os aspectos culturais 

também devem ser considerados como fatores inerentes às práticas de letramento.  

Para Lea e Street (2006); Fiad (2013) os Novos Estudos do Letramento – (New Literacies Studies) 

numa perspectiva antropológica podem ser caracterizados em dois modelos; o autônomo e o ideológico. No 

modelo autônomo de letramento, a escrita é compreendida como tecnologia neutra, uma técnica 

autossuficiente, resultante de habilidade individual e cognitiva. O modelo ideológico de letramento refere-se, 

aos usos particulares da linguagem num dado contexto sociocultural que influencia na forma como os grupos 

sociais acessam, valorizam e praticam a leitura e a escrita. Por essa razão, os estudos do letramento 

consideram as práticas situadas, as especificadas de seus sujeitos, as condições de produção que interferem 

na forma como se produz e se interpreta a leitura e a escrita.  

A concepção de que os letramentos são práticas estreitamente relacionadas às relações 

socioculturais, corrobora na assertiva de que o Ensino Superior deve oferecer alternativas metodológicas que 

proporcionem aos acadêmicos, a leitura e a escrita como práticas formativas contextualizadas. Em outras 

palavras, as dificuldades de escrita acadêmica dos recém ingressados na graduação, precisam ser 

compreendidas não à luz de defasagens formativas, mas no sentido de reflexo da falta de oportunidades para 

tais escritas em práticas de letramento anteriores à universidade. Para Barton e Hamilton (2000); Ivanic (2004) 

e Lillis e Scott (2007) somam-se ainda os aspectos culturais, valores, crenças e atitudes que moldam a forma 

como os sujeitos interagem no e pelo discurso, inclusive no discurso científico, que tem suas características e 

normativas direcionadas para a divulgação científica.  

Em linhas gerais, o desafio posto é o de proporcionar práticas de letramentos significativas, que 

favoreçam na compreensão das convenções da escrita e das características linguístico-discursivas de gêneros 

acadêmicos. Logo, o uso da norma culta da língua e a compreensão das características constitutivas de cada 

gênero acadêmico, representam algumas das competências básicas inerentes aos letramentos acadêmicos. 

 

Os letramentos acadêmicos na formação de professores 

 

A concepção de leitura que se coaduna aos pressupostos dos Novos Estudos do Letramento, ou seja, 

que contempla aspectos socioculturais inerentes às práticas de linguagem é a leitura como interação. 

Conforme Costa e Salces (2013); Koch e Elias (2007; 2015), a perspectiva interacionista na qual leitor e autor 

dialogam mediados pelo texto, requer a mobilização de conhecimentos prévios do leitor para a construção de 

inferência sobre o não dito, além de aspectos cotextuais e contextuais. Os fatores cotextuais referem-se a um 

conjunto material linguístico ou entorno textual do qual fazem parte determinadas palavras, frases, orações ou 

parágrafos em destaque pelo leitor. Koch (2009) assevera que para a construção de sentido de um texto, são 
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necessários processos e estratégias, tanto cognitivas quanto interacionais que subsidiem a interação do leitor 

com o texto. 

No que se refere aos aspectos contextuais na leitura de um texto científico, para Carlino (2017), a 

identificação do prefácio, a leitura da apresentação, a consulta ao índice remissivo ou ao glossário (que 

poderiam auxiliar o acadêmico a imergir no tema do texto) acaba sendo prejudicada pela prática da 

fragmentação dos textos sugeridos pela leitura, geralmente disponibilizados em separados da obra original. 

Dito de outro modo, os aspectos contextuais auxiliam o leitor a recuperar informações sobre o autor, o tema e 

a fundamentação teórica, bem como contribuem para que relacionem o texto a outras publicações.  

Na premissa da leitura como interação, os sentidos não estão dados no texto, mas são construídos a 

partir da interação do leitor com os indícios presentes na superfície textual, o que é feito por meio de 

estratégias de leitura (KOCH, 2009; COSTA e SALCES, 2013). 

O leitor/ouvinte realiza uma série de estratégias tanto de ordem linguística, como de ordem 
cognitivo-discursiva, com o fim de levantar hipóteses, validar ou não as hipóteses 
formuladas, preencher as lacunas que o texto apresenta, participando, ativamente, da 
construção de sentido (COSTA e SALCES, 2013, p. 44). 

 
Nesse movimento, “[...] é preciso também levar em conta os conhecimentos do leitor, condição 

fundamental para o estabelecimento da interação, com maior ou menor intensidade, durabilidade, qualidade” 

(KOCH e ELIAS, 2007, p. 19). Considerando que as práticas de leitura e de escrita estão inter-relacionadas, e 

que a qualidade da leitura, inevitavelmente impacta no processo de escrita, na esfera acadêmica, a leitura para 

estudo cumpre papel central no desenvolvimento profissional do professor.  

No que concerne aos encaminhamentos necessários para o ensino da escrita de gêneros acadêmicos, 

Bawarshi e Reiff (2013) asseveram que por meio dos textos produzidos podemos identificar fatores 

psicológicos, sociais e institucionais que interferem na compreensão dos gêneros acadêmicos. Dito de outro 

modo, escrever não significa completar linhas ou laudas em um trabalho para uma disciplina. Escrever um 

texto científico exige um conjunto de tomada de decisões por parte do acadêmico que o possibilite organizar o 

que pretende escrever, como pretende escrever, para quem pretende escrever e por que pretende escrever 

(KOCH e ELIAS, 2015).  

Estudos de Curry e Hewings (2003); Murray e Moore (2006); Fiad (2013), evidenciam a escrita na 

universidade com base na concepção de escrita como trabalho/processo reflete o status provisório dos textos, 

já que requerem planejamento, etapas não lineares de revisões e ajustes constantes. Como processo, 

escrever pressupõe uma série de etapas que incluem tanto técnicas de pré-escrita como planejamento, 

organização de ideias, esboço inicial do texto, quanto à leitura por pares, revisão e adição de ideias após as 

primeiras versões.  
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Caminhos de orientação e de escrita do TCC 

 

A pesquisa de Ribeiro-Pereira e Assunção-Flores (2013), realizada com 254 estudantes da Graduação 

e Pós-Graduação de diferentes cursos da Universidade do Minho em Portugal, identificou o papel da prática da 

escrita a partir do planejamento, orientação e esclarecimento dos critérios de avaliação. A pesquisa analisou 

em questionários a percepção dos estudantes sobre o feedback que recebiam dos professores e como este, 

impactava seu processo de aprendizagem. As pesquisadoras identificaram que, os acadêmicos valorizam a 

prática de discussão dos trabalhos com os professores, consideram relevante o feedback dos textos, 

reivindicam maior esclarecimento acerca dos critérios avaliativos para os textos que escrevem. Além de 

oferecer ao acadêmico um parecer sobre o nível de adequação de seu texto, a avaliação por meio do feedback 

do texto ofereceria também um parâmetro sobre a competência linguístico-discursiva do acadêmico e indícios 

sobre sua própria condição de sujeito autor.  

No México, os pesquisadores Reyes e Juárez (2017) discutiram o que denominam alfabetização 

acadêmica, como a socialização de elementos relacionados com a aquisição da competência no Ensino 

Superior de ler e produzir textos de natureza científica. Para os autores, alfabetização acadêmica diz respeito 

ao desenvolvimento de noções e estratégias de aprendizagem que possibilitem ao acadêmico as práticas de 

leitura e escrita situada que os introduzam na comunidade científica e/ou profissional. Adotando o referencial 

teórico do Writing Across the Curriculum – Escrita através do currículo, Reyes e Juarez (2017) defendem que a 

escrita praticada isoladamente em um curso complementar no currículo tende a contribuir menos com a 

superação das dificuldades de escrita, do que se compreendida como um processo interdisciplinar subjacente 

a todas as disciplinas do curso. Também asseveram que, a depender da área de conhecimento e das 

especificidades dos gêneros textuais representativos das diferentes ciências, as defasagens identificadas nos 

acadêmicos normalistas do México podem ser amenizadas com a atuação de tutores, fornecimento de 

referências que sirvam como manuais de escrita e orientação sistemática dos professores. 

Considerando que, o estudo dos gêneros textuais busca a compreensão do funcionamento da língua 

atrelada às atividades sociais e culturais em que se inserem os sujeitos que dela se apropriam, cabe ao 

acadêmico compreender que na produção dos textos o contexto de produção e suas variáveis são 

fundamentais para a interpretação e a produção do gênero adequadamente, pois um mesmo sujeito pode 

assumir diferentes papéis na condição de locutor de seus textos (MOTTA-ROTH e HENDGES, 2010). O 

estudo dos gêneros textuais permite a compreensão do funcionamento do discurso à luz do propósito 

comunicativo das atividades sociais e culturais em que se inserem os sujeitos. 

Dito isso, apresentamos alguns dados relativos ao processo de escrita do TCC a partir da orientação 

de três acadêmicos de um curso de licenciatura. Os dados apresentados na sequência fazem parte do corpus 

obtido ao longo de seis meses de orientação para elaboração do TCC em uma universidade pública na região 
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sul do Brasil. Com o objetivo de discutir o que a escrita significava para os(as) orientandos(as) e como as 

estratégias que adotávamos na condição de orientador interferiam neste processo, além das anotações 

sessões das orientações também aplicamos dois questionários na plataforma Google Forms durante o ano 

letivo de 2017.  

Com o levantamento inicial das experiências prévias dos três orientandos(as) na escrita de textos 

científicos, iniciamos o processo de orientação da pesquisa de TCC. Ao longo das orientações e dos feedbacks 

das versões dos textos, observamos o desconforto e até a angústia por parte da (profa.1) que demonstrava 

maior insegurança com a escrita de seu TCC. Para ela, quanto maiores as correções, revisões e exclusões por 

nós realizadas, maior era o seu sentimento de falha. A estratégia adotada por ela então, passou a ser a 

apresentação de textos menores, pressupondo que assim, nossas intervenções nos textos seriam em menor 

volume, impactando menos a percepção dela sobre o seu desempenho. Essa situação foi significativa para a 

tomada de decisão futura e a adoção de nova abordagem para o feedback dos textos dos(as) orientandos(as), 

ao que passamos a adotar a estratégia do freewriting ou escrita livre como alternativa para motivar a escrita e 

delegar (aos) orientandos(as) maior responsabilidade sobre a revisão de seus próprios textos. 

Segundo Curry e Hewings (2003) o freewriting consiste em escrever sem interrupções ou correções, já 

que o foco é o registro do que se lê ou que se pretende escrever, havendo, portanto, menor grau de 

monitoramento na forma como se escreve. As autoras ainda destacam que durante as aulas, o professor 

poderia motivar a escrita livre dos acadêmicos, a fim de que praticassem a organização e o registro das 

informações relevantes da aula. Somente depois do registro inicial haveria então, as etapas de revisão e 

edição do que foi registrado, isso porque, com o freewriting o compromisso está no registro como forma de 

armazenar dados. 

Especificando a estratégia do freewriting, Leki (2012) a descreve como a sistematização da leitura e, 

pode ser realizada de duas formas. A primeira, escrevendo o que entendeu de um texto durante cinco minutos 

sem interrupções, a segunda, escrevendo o tópico no topo de uma folha e abaixo desenvolvendo o tópico 

acrescentando demais informações sobre ele. Tal estratégia pode ser utilizada para evitar distrações durante a 

sistematização da leitura, uma vez que possibilita o registro não monitorado de todas as relações que o leitor 

estabelece com o tópico estudado e sobre o qual precisa escrever. O compromisso do acadêmico é com o 

registro de maior quantidade de informações sobre o texto lido, assim, mantendo a atenção na caracterização 

do tema.  

No caso das orientações, além do texto produzido utilizando o freewriting ou escrita livre, o que tornou 

menos tenso o registro do texto fonte estudado, passamos a solicitar que os(as) orientandos primeiramente 

explicassem oralmente o texto fonte ou seja o texto estudado como fundamentação teórica. O objetivo era 

identificar o nível de compreensão do texto e também a capacidade de parafraseá-lo oralmente. Após a 

explicação, o texto escrito (geralmente apresentado no computador) era lido em voz alta pelo(a) orientando(a) 
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e nesta fase, as correções e intervenções ocorriam, só que desta vez nós atuamos com perguntas sobre 

aspectos conceituais, linguísticos e discursivos.  

Em outras palavras, conforme o orientando lia o texto que havia produzido perguntávamos: “O autor 

faz uma crítica mesmo ou só está apresentando este dado?”, “Esta afirmação tem fundamento em que dado ou 

autor?”, “Este parágrafo ficou solto sem conexão com o anterior, que revisão pode ser feita?”, “Se esta frase for 

uma citação literal do texto o que falta para identificar que não é o seu discurso?”. Essa abordagem mostrou-se 

adequada para aqueles(as)  orientandos (as) que, demonstraram menos ansiedade e frustração com o 

momento de apresentar seus fichamentos e suas versões do TCC. O feedback dos textos começou a delinear-

se de forma dialógica, considerando a tríade, explicação do texto, a leitura do texto e a revisão do texto, dessa 

forma, observamos o desempenho dos orientandos e suas dificuldades tanto na leitura quanto na escrita.  

Contudo, é digno destacar que, não se tratou de uma metodologia de orientação pré-estabelecida, mas 

de caminhos possíveis trilhados a partir da identificação da pouca experiência prévia que aqueles(as) 

orientandos (as) tinham com a leitura e a escrita de textos científicos. Ademais, as fases de explicação e de 

revisão do texto realizadas pelos(as) próprios orientandos(as), favoreceram que tomassem consciência sobre o 

seu próprio processo de escrita, atentando para o uso da norma culta da língua, as normas de formatação, a 

coesão e coerência e a fundamentação das assertivas presentes no texto. De outra forma, caso o texto escrito 

pelo(a) orientando(a) fosse avaliado apenas pelo orientador, acentuaria a relação de poder e, 

consequentemente, os(as) privaria de desenvolver a competência linguístico-discursiva ao fazer as revisões 

visando a inteligibilidade de seu próprio texto. 

A seguir, apresentamos algumas respostas dadas pelos orientandos(as) conforme apresentado nos 

questionários disponibilizados por email. 

 
Quais são suas maiores dificuldades na elaboração de trabalhos e escrita de textos ao 
longo do curso?  
 
Organizar o pensamento em forma de escrita. Leio e discuto vários assuntos, mas no 
momento da escrita tenho dificuldade. E variar o vocabulário também é uma dificuldade 
(profa. 1). 
 
Atribuo a falta de tempo com diversas leituras, ou pesquisas que viriam a contribuir com o 
aprendizado (prof. 2). 
 
Ter coerência e coesão, de colocar de forma "bagunçada" no papel o que está na cabeça 
(profa. 3). 

 
 

Para (profa.1), a prática da leitura, em sua perspectiva, seria um hábito, porém alega ter dificuldades 

na escrita, na organização das ideias e na variação de repertório lexical. Segundo Garcez (2012), durante a 

prática da leitura com a finalidade de estudo, o acadêmico pode lançar mão de técnicas que auxiliam tanto na 
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memorização, quanto na sistematização do tema que leram. A depender do nível de familiaridade do 

acadêmico com o tema e gênero, as estratégias de aprendizagem são indispensáveis, como fazer anotações 

ou esquemas, lista de palavras-chave, grifar palavras ou frases, elaborar resumos ou ainda consultar 

significados em dicionários ou glossários.  

No tocante às dificuldades dos(as) orientandos(as), inferimos que as estratégias adotadas por eles na 

leitura, bem como as características dos textos que leem não estariam contribuindo diretamente para a 

atividade de escrita de textos científicos. A atividade de sistematização, ou seja, de seleção, organização e 

registro é apontada por (profa.3) como uma dificuldade. Já para (prof.2) a gestão do tempo está diretamente 

relacionada às dificuldades que encontrou ao longo do curso para a escrita. 

Assim, as dificuldades alegadas podem ser justificadas considerando que, na perspectiva dos estudos 

do letramento,  

[...] as diversas práticas de leitura e escrita presentes em nossa sociedade expressam a 
ineficiência de práticas estandardizadas e homogeneizantes de letramento; por outro, leva-
nos a entender que algumas das práticas socioculturais de leitura e escrita ocorrem em 
ambientes/eventos tão específicos que não há como os sujeitos produzi-las sem que estejam 
inseridos nessas práticas e espaços (FIAD,  2013, p. 470). 

 
A leitura com a finalidade de estudo, proporciona a imersão do acadêmico no domínio do 

conhecimento de forma a acessar conceitos e teorias necessários à sua formação profissional. A escrita 

acadêmica por sua vez, proporciona a relativa autoria e veiculação da voz do acadêmico a partir do repertório 

das pesquisas científicas com as quais entra em interlocução (FIAD, 2015). Por relativa, compreendo que o 

processo de escrita tem em vista a dialogia dos papéis sociais assumidos pelo locutor/aquele que escreve e 

pelo interlocutor/aquele que lê, considerando as condições de produção e as circunstâncias da escrita. Dessa 

forma, o(a) orientando(a) assume simultaneamente o papel de escritor e de leitor de seu texto, num movimento 

reflexivo sobre sua própria escrita. 

Com o propósito de identificar a percepção dos(as) orientandos em relação ao TCC, 
responderam a seguinte questão; O que TCC representa em sua vida acadêmica e 
pessoal?  
 
É uma reflexão de tudo que estudei durante o curso. Representa a parte do curso que posso 
mostrar o tipo de profissional que vou ser, tem um pouco da minha identidade e da minha 
competência (profa. 1). 
 
Ele é importante para iniciação de pesquisa (prof. 2). 
 
Pra mim, representa um orgulho de algo que eu realmente consegui escrever para a 
conclusão do curso, me sinto orgulhosa por isso (profa. 3). 

 
 

Segundo (profa. 1) o TCC reflete a contribuição do curso e sua capacidade individual de debater o 

tema, ao passo que (profa. 3) destaca seu sentimento de satisfação com a pesquisa. Já (prof. 2), alega que o 
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TCC representa sua introdução aos caminhos da pesquisa científica. Ivanic (2004) assevera que a tarefa da 

escrita indubitavelmente, relaciona-se a fatores de subjetividade, por isso, estabelece relação entre o processo 

de construção identitária e a prática da escrita, visto que a escrita, segundo a pesquisadora, tem impacto na 

identidade de quem escreve. 

Como você avalia a contribuição do curso em sua formação como pesquisador? Quais 
aspectos foram positivos e quais outros poderiam ter sido enfatizados ao longo do 
curso?  
 
No curso não tem muito incentivo para a formação como pesquisadora. Acredito que 
temos bastante base teórica para fazer uma pesquisa, porém o curso apresenta uma 
defasagem em relação às aulas de metodologias (profa. 1). 
 
Para a formação docente a leitura indispensável. Por isto, vejo que o contato que tivemos 
com textos, livros ou outros materiais colaborou para o processo de amadurecimento 
de ideias. A troca de experiência que o curso proporciona quando são realizados, semana 
academia entre outros, é algo que julgo positivo. Agora que passei pela experiência da 
banca, vejo que os professores poderiam incentivar os alunos a assistirem bancas nos 
primeiros anos, para irem se familiarizando (prof. 2). 
 
Infelizmente durante o curso, (a não ser pelo TCC) não existiu a motivação para a 
elaboração de uma pesquisa cientifica, a não ser em alguns grupos de estudos para 
tal, mas como isso decorre de tempo que eu não teria, acabei por não realizar (profa. 3). 

 
Conforme apresentamos anteriormente, os(as) três orientandos(as) tinham pouca experiência com a 

escrita de textos científicos, mas vale refletir sobre este dado, uma vez que ao longo do curso a escrita é 

rotineira. O que parece ocorrer é a falta de especificação quanto aos textos que precisam produzir, já que com 

a denominação genérica de trabalho, nem sempre o acadêmico tem clareza sobre as expectativas dos 

docentes sobre os textos que precisam produzir. Por isso, a relativa confusão por parte de (profa. 1) que atribui 

à disciplina de metodologia contribuir para sua formação como pesquisadora. Na sequência, (prof. 2) 

reconhece as contribuições do curso em sua formação leitora, mas destaca que, desde o início do curso os 

professores poderiam incentivar  participação do acadêmicos em sessões de defesa de TCC, a fim de que se 

familiarizam-se desde cedo com este evento de letramento acadêmico. Para (profa. 3) o incentivo à pesquisa 

pouco ocorreu no curso, a não ser pelos grupos de estudos existentes, dos quais não pode participar por ser 

uma atividade extraclasse. 

A escrita de textos acadêmicos exige investimento constante de tempo para estudos, visto que 

demanda conhecimento sobre o tema, a revisão da literatura da área, o conhecimento prévio do perfil do 

locutor (leitor do texto) aspectos inerentes à formação científica do acadêmico. Carlino (2017), em sua 

experiência no ensino superior na Argentina discutiu as dificuldades que muitos acadêmicos evidenciam na 

produção de textos e o chamado descompasso entre os encaminhamentos e a avaliação.  

Embora diferentes estudos apontem para a tensão subjacente entre as expectativas dos docentes em 

relação aos níveis de letramento dos acadêmicos e a performance destes na escrita, a produção textual na 
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universidade ainda apresenta-se aquém das expectativas dos formadores (FIAD, 2013; 2015; CARLINO, 

2017). Dessa forma, de um lado estão os professores e suas expectativas quanto ao desenvolvimento dos 

acadêmicos com a escrita, e de outro, os acadêmicos que precisam compreender quais são os critérios de 

avaliação adotados pelos professores.  

As dificuldades na produção de textos podem ser identificadas e amenizadas com a intervenção do 

professor por meio das avaliações dos textos dos acadêmicos. O feedback então, desempenharia papel central 

no estabelecimento da prática de letramentos acadêmicos, em específico, da escrita como processo/trabalho 

(LILLIS e SWANN, 2003; FIAD, 2013). Ainda segundo as autoras, a crença de alguns professores de que os 

acadêmicos devem chegar à universidade com bom domínio dos gêneros da esfera científica, ainda que 

compreensível, escamoteia a concepção dos letramentos como prática social e ainda desconsidera que antes 

de ingressarem na academia, não necessariamente terão acesso a escrita de textos científicos.  

Em relação ao papel de orientadora, cumpre destacar que, a identificação das expectativas e, 

sobretudo, das experiências prévias dos(as) orientandos(as) com a escrita acadêmica, exigiu a reformulação 

de nossos encaminhamentos e também a adoção de novas abordagens de feedback dos textos. Fazendo isso, 

o processo de orientação desencadeou a reflexão sobre como se ensina a escrita para aqueles que já a 

dominam e, como a correção do professor (feedback) impacta de forma diferente cada orientando(a). Isso 

ocorre porque, para alguns enquanto os apontamentos de revisões são recebidos como crítica construtiva e, 

portanto, motivam-se para reformular o texto da melhor forma possível, pois compreendem a escrita como 

processo/trabalho, para outros, as indicações de revisões representam evidências de sua incapacidade para a 

escrita.  

Acreditamos que, para fomentar os letramentos acadêmicos e tornar a prática da escrita uma 

constante na formação do professor, faz-se necessária clareza no interior dos cursos sobre o papel da leitura e 

da escrita no desenvolvimento profissional dos professores, e também, a delimitação de encaminhamentos 

mais contundentes que subsidiem a escrita de textos científicos. 

 

Considerações finais 

 

A demanda pela produção de gêneros acadêmicos na licenciatura, ainda que rotineira, ainda 

apresenta-se desafiadora para acadêmicos e formadores. Isso porque, embora o acadêmico, professor em 

formação inicial, interaja com uma variedade de textos científicos ao longo do curso, o ensino sistematizado 

para a escrita, proporcionaria a compreensão da função social de cada gênero textual e suas características 

linguístico-discursivas. O fato é que ao ingressar no ensino superior e de precisar adaptar-se às práticas de 

leitura e de escrita próprias da universidade, o acadêmico insere-se em nova esfera de circulação de 

discursos, oral e escrito, até então por ele desconhecida. Pode-se assim, em partes, justificar a alegação das 
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dificuldades e a demanda por feedback (LILLIS e SWANN, 2003) e orientações mais objetivas por parte dos 

professores para a escrita de textos científicos e elaboração de pesquisa. 

Assim, consideramos que as dificuldades vivenciadas na produção textual podem tanto prejudicar o 

desempenho acadêmico do futuro professor, quanto, incidir negativamente na naturalização de que a escrita 

acadêmica representa uma habilidade puramente individual e cognitiva. Sendo assim, cabe destacarmos a 

necessidade de planejamento, encaminhamento e critérios de avaliação da escrita, que oportunizem o 

desenvolvimento da competência discursiva e níveis mais elevados de letramentos. Como alternativa, por 

exemplo, para a tarefa de escrita de um pré-projeto para uma disciplina, seria interessante que vários modelos 

de bons de pré-projetos fossem disponibilizados aos acadêmicos, a fim de que estudem as regularidades do 

gênero, observando sua organização formal, os elementos obrigatórios constitutivos e o próprio estilo de 

escrita. O mesmo se aplicaria ao gênero fichamento, que varia bastante a depender da disciplina e dos 

critérios avaliativos do professor, que ao serem disponibilizados para estudo dos acadêmicos poderiam 

fomentar a reflexão sobre a escrita e a necessidade de adequar o discurso às normas da língua, normas 

técnicas e do gênero. 

Neste artigo apresentamos o processo de formação para a escrita do TCC com base em dados 

gerados com três acadêmicos de uma licenciatura no sul do Brasil. Com base no referencial dos Novos 

Estudos do Letramento, assumimos que a perspectiva de escrita de textos científicos como processo/trabalho 

apresenta-se mais coerente como os propósitos de uma formação profissional e científica na qual o acadêmico 

engaja-se em práticas sistematizadas de pesquisa, de leitura e de escrita. Destacamos a necessidade de o(a) 

orientando(a) compreender-se como um sujeito do discurso, que precisa assumir a posição crítica sobre os 

letramentos que pratica, reconhecendo que o texto representa uma unidade de sentido passível de revisões e 

edições na perspectiva de escrita como processo/trabalho. 

Por fim, cabe destacarmos que a mediação e os encaminhamentos do professor/orientador como 

interlocutor dos textos dos acadêmicos podem ser decisivos na desconstrução de crenças negativas acerca da 

capacidade de escrever textos científicos, sendo estas algumas das inquietações oriundas do processo de 

orientação e escrita do TCC.  
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Capítulo 39 

PROJETO DE EXTENSÃO NO ENSINO SUPERIOR COMO PRÁTICA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL1  

 

Mariete Ximenes Araújo Lima2  
Macário Neri Ferreira Neto3  

Randal Martins Pompeu4  
  

RESUMO  

Os princípios da responsabilidade social estão mais incorporados à missão das universidades, favorecendo as 
instituições a promoverem programas de extensão que integrem os diversos atores em busca de soluções para 
problemas da sociedade. Por meio deste trabalho objetivou-se a verificar a percepção dos pais e responsáveis 
quanto a melhoria física, emocional e social dos participantes do projeto Natação para pessoas com 
deficiência. Participaram desta pesquisa onze responsáveis pelas crianças e a coordenadora do projeto. 
Utilizou-se da entrevista estruturada, com cinco questões. Concluiu-se que as crianças tiveram evolução 
positiva no quadro clínico, com melhoras motoras e psicossociais, bem como houve satisfação geral com o 
programa e com os resultados alcançados.   
Palavras-chave: desenvolvimento sustentável; projeto de extensão; instituição de ensino superior.  

  

EXTENSION PROJECT IN HIGHER EDUCATION AS A SOCIAL RESPONSIBILITY PRACTICE  

  

ABSTRACT  

The principles of social responsibility are more incorporated into the mission of universities, favoring institutions 
to promote extension programs that integrate the various actors in search of solutions to the various problems 
of society. This study aimed to verify the perception of parents and guardians regarding the physical, emotional 
and social improvement of participants of the project Swimming for people with disabilities. Eleven responsible 
for the children and the project coordinator participated in this research. We used the structured interview, 
consisting of five questions. It was concluded that the children had a positive clinical evolution, with motor and 
psychosocial improvements. Equally latent was satisfaction with the program and the results achieved.  
Key-words: sustainable development; extension project; higher education institution.  

  

Introdução 

Ao longo das décadas o conceito de responsabilidade social continuou a crescer importância e 

significado (Carroll; Shabana, 2010). Esse debate contribui para um crescente interesse na responsabilidade 

social das organizações. Como as organizações não operam no vácuo, suas atividades afetarão o ambiente 

                                                           
1 Artigo publicado pela Regae: Rev. Gest. Aval. Educ., v. 9 n. 18, 2020 19 (ISSN online 2318-1338). 
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4Doutor em Gestão pela Universidade de Trás-Os-Montes e Alto Douro – Portugal, Vice-Reitor de Extensão e Comunidade 
Universitária e professor adjunto do Programa de Pós-graduação em Administração de Empresas - PPGA/UNIFOR (Mestrado e 
Doutorado). 
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que as envolve, as partes interessadas, a sociedade (Nejati et. al., 2011). No entanto, a responsabilidade 

social não é um tema específico da área de educação e tem sido discutida nos âmbitos das Ciências Sociais, 

Econômicas e Administrativas. (Ribeiro; Magalhães, 2014).   

Neste contexto de responsabilidade social, a universidade tem a atribuição de debater com a 

sociedade, buscando responder aos seus pleitos e expectativas, reconhecendo a sua diversidade sujeita a 

direitos, valores, deveres, construindo uma relação de troca entre o conhecimento produzido pela academia e 

o conhecimento oriundo das comunidades tradicionais (Paula, 2014). Para ser considerada uma instituição 

socialmente responsável, a instituição de ensino superior presta atenção para as dificuldades da comunidade e 

propõe soluções, discussões, intervenções que possam contribuir para superação desses problemas (Bolan; 

Motta, 2015).  

Portanto, a extensão nas instituições de ensino superior tem entre seus propósitos a transformação 

das condições sociais no seu entorno e o projeto Natação para pessoas com deficiência vem cumprir essa 

finalidade ao oportunizar crianças e jovens com necessidades especiais a participar do projeto que, além de 

buscar uma evolução física e emocional, promove a inclusão social destes participantes.  

A comunhão entre responsabilidade social e as instituições de ensino superior pode transformar as 

realidades locais, contribuindo com ações voltadas para as comunidades mais carentes. Em vista disto, para 

Carbonari e Pereira (2015) a extensão universitária está provocando importantes mudanças no meio 

acadêmico e corporativo, parcerias entre empresas, governo e organizações não governamentais, dando 

ênfase a projetos sociais como forma de enfrentar os desafios futuros.  

Por meio deste trabalho buscou-se avaliar a efetividade do programa pelos testemunhos dos 

responsáveis pelas crianças e jovens participantes do projeto, isso posto, tem-se a seguinte questão: qual a 

percepção dos pais com relação aos benefícios alcançados pelos participantes do projeto Natação para 

pessoas com deficiência? Para responder a problemática tem-se o seguinte objetivo: verificar a percepção dos 

pais ou responsáveis quanto a evolução física, emocional e social, das crianças e jovens participantes do 

projeto Natação para pessoas com deficiência e averiguar a percepção da coordenadora com relação ao 

programa.  

Para alcançar o objetivo foram entrevistados onze responsáveis pelas crianças e a coordenadora do 

programa, com perguntas com respostas abertas, visando a extrair as percepções dos questionados.  

Referencial teórico  

As instituições de ensino superior constituem espaço para a produção acadêmica e formação 

profissional, produzindo conhecimento e espelhando valores de cidadania e conceitos de desenvolvimento 
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sustentável para a promoção social. Entretanto, apesar da centralização no tripé ensino, pesquisa e extensão, 

as instituições de ensino supeior devem buscar maneiras de contribuir para os problemas da sociedade.  

O conceito de responsabilidade social corporativa evoluiu durante as últimas décadas. Embora o foco 

principal tenha sido nas grandes corporações, foi além das grandes corporações e outras organizações, como 

pequenas empresas, também se envolveram (Nejati et. al., 2011). Neste sentindo as instituições são 

socialmente responsáveis quando agem para contemplar os interesses da sociedade, com foco na prevenção 

de prejuízos, bem como promover atividades que contemplem o desenvolvimento de toda a comunidade, 

atendendo preceitos dos direitos do consumidor e ambiental, além da promoção dos direitos sociais (Serva; 

Dias, 2017).   

Os princípios da responsabilidade social podem se aplicar à gestão das instituições de ensino superior. 

Neste caso se recomenda a utilização da conduta socialmente responsável da gestão empresarial, que está 

fundamentada na transparência e na ética como forma de expressar seus valores e ações (Bolan; Motta, 

2015). Neste contexto as instituições de ensino superior têm como estímulo provocar diálogos entre as partes 

interessadas, em busca de perspectivas reconhecidas pela comunidade acadêmica e dentro dos princípios 

sustentáveis (Carbonari; Pereira, 2015). O fomento do ensino responsável socialmente incluiria a formação 

ética e moral, o preparo para pensar criticamente e a qualificação para o mercado de profissionais capazes de 

tomar decisões considerando contextos pragmáticos e sociológicos (Bolan; Motta, 2015).  

Espera-se da universidade que, ao preparar o aluno tecnicamente para o mercado de trabalho, 

também o eduque para o exercício da cidadania; que além da produção científica se volte para soluções dos 

problemas demandados pelas comunidades; que esteja voltada para um modelo que promova o 

desenvolvimento da sociedade (Ribeiro; Magalhães, 2014).  

Assim, “entende-se que a disseminação da responsabilidade social universitária faz parte de uma 

tradição pautada nos ideais humanísticos, no fito de se construir uma instituição comprometida com seus 

pares, na luta contra os problemas sociais de seu tempo” (Ribeiro, 2012, p. 32). Pode-se argumentar que a 

responsabilidade de abordar questões globais de maneira ideal envolve todos, já que todos estão, de alguma 

forma, impactados. Independentemente de quem criou os problemas, todos e tudo é direta ou indiretamente 

afetado por essas questões e, portanto, todos precisam assumir a responsabilidade de alguma forma (Nejati et. 

al., 2011).  

Sobre a natureza da responsabilidade social e as possibilidades dos docentes e demais partes 

interessadas é inevitável que programas das IES sejam reexaminados a fim de nas maneiras em que os 

programas literários podem ser alterados de uma forma que poderia estabelecer uma relação mais dinâmica 

com a comunidade estudantil (Mehta, 2011).  

Em sua essência a extensão universitária é a interligação da instituição de ensino superior com a 

comunidade, visando ao ensino e a pesquisa no processo de ensino, promovendo uma permuta de 



 

 

EDUCAÇÃO: AVANÇOS E DESAFIOS 414 

conhecimento, sendo um dos tripés que compõem o ensino superior e traz consigo a superação dos muros 

que afastam as IES da comunidade, no sentido de promover ações para uma troca de experiências 

interdisciplinares e socialmente responsáveis. A extensão universitária tem em seu propósito o processo 

interdisciplinar, educativo, acadêmicos, político, que promovem a interação da universidade com os setores 

sociais dos quais ela faz parte (Forproex, 2012).  

Os cursos de extensão universitária já vêm de longa data no Brasil. As primeiras tentativas foram 

conferências e participação do público externo à instituição, promovidas pela Universidade Livre de São Paulo, 

na segunda década do século 20. Depois vieram Rio de Janeiro, Viçosa e Lavras, em Minas Gerais. O decreto 

federal n. 19.851, de 1931, regulamentou os programas de extensão, não somente para cursos e conferências, 

mas que apresentassem soluções voltadas para classes populares, úteis a vida em sociedade ou individual 

(Paula, 2013; Carbonari; Pereira, 2015).  

Para o Fórum de Pró-Reitores de Extensão “a extensão universitária, sob o princípio constitucional da 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, é um processo interdisciplinar, educativo, cultural, 

científico e político que promove a interação transformadora entre Universidade e outros setores da sociedade” 

(Forproex, 2012, p. 15). As instituições de ensino superior, de acordo com a constituição de 1988 e com base 

na inseparabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, tem o dever de promover programas de extensão 

universitária que complementa o ensino e promove os valores democráticos, sociais, éticos e culturais 

(Forproex, 2012; Gonçalves, 2015).  

De acordo com Paula (2013) a extensão foi a última das três dimensões que constituem o tripé da 

universidade a surgir. Ela é, por seu caráter especificamente interdisciplinar, mal compreendida e pouco 

assimilada. A extensão é o que convoca a universidade a aprofundar seu papel de transformadora da 

sociedade, buscando a proximidade de quem realmente dela precisa para o conhecimento das ciências e das 

novas tecnologias. Para Ribeiro e Magalhães (2014)  

O tripé formado pelo ensino, pela pesquisa e pela extensão constitui o eixo central da 
responsabilidade social universitária e, de certa forma, define o papel da universidade como 
espaço de produção e difusão de saber, contribuindo, substancialmente, para o 
desenvolvimento: científico, social, político, económico e cultural. (p. 144)  
  

Portanto, a extensão é parte formadora da instituição de ensino superior, assumindo propósitos em 

diferentes graus de relevância no ambiente acadêmico (Assumpção; Leonardi, 2015). Porém, os programas de 

extensão foram muito criticados por assumirem uma perspectiva paternalista de comunidades, agregando 

programas governamentais, abrindo mão de sua autonomia, caracterizando mais uma determinação política do 

que para cumprimento de suas atribuições sociais (Carbonari; Pereira, 2015).  

Neste sentido percebe-se o uso dos projetos de extensão como forma de acrescentar a formação nos 

currículos das IES, desvirtuando sua função de articular o ensino e a pesquisa, viabilizando a relação entre a 
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sociedade e a universidade (Gonçalves, 2015). Acrescente-se que a extensão universitária era praticada de 

acordo com a instituição: se pública privilegiava a pesquisa, levando a extensão como complemento de outras 

atividades, se privadas enxergavam como meio de serviços remunerados que contribuíam com a 

sustentabilidade financeira da instituição (Carbonari; Pereira, 2015).  

Conforme Paula (2013), “é tarefa da extensão a promoção da interação dialógica, da abertura para 

alteridade, para a diversidade como condição para a autodeterminação, para a liberdade, para a emancipação” 

(p. 20). Mas para Ribeiro (2012) parece que as universidades estão confusas sobre o entendimento da 

extensão universitária, se resumindo a cursos, seminários e congressos. Assim, a extensão universitária como 

prática acadêmica, une a instituição de ensino as demandas da população por meio de suas atividades e 

permite a formação profissional do cidadão, promovendo conhecimento para superação dos problemas sociais 

(Bolan; Motta, 2015). A experiência dos alunos em programas de extensão, colabora para seu 

desenvolvimento acadêmico além de preparálo profissionalmente complementando as disciplinas dos cursos 

de graduação (Bahu; Carbinatto, 2016).  

   

O projeto de extensão Natação para pessoas com deficiência  

 

Os projetos de extensão visam a não apenas a participação dos interessados da comunidade, mas 

também adicionam competências e práticas profissionais aos graduandos envolvidos nas atividades (Bahu; 

Carbinatto, 2016).  

Neste caso o projeto tem caráter inclusivo, devendo ser vista como transformadora das condições 

sociais: “O grande desafio atual da extensão repensar a relação do ensino e da pesquisa às necessidades 

sociais, estabelecer as contribuições da extensão para o aprofundamento da cidadania e para a transformação 

efetiva da sociedade (Carbonari; Pereira, 2015, p. 27).  

A natação oferece as pessoas variadas experiências, que favorecem a saúde de seus praticantes, bem 

como as vivências contribuem para desenvolver e melhorar os aspectos físicos, emocionais, sociais, motores, 

etc. além de ajudar na inserção social das pessoas com deficiência (Frank et. al., 2013). Ademais, os 

benefícios que a natação adaptada proporciona qualidade de vida das pessoas com deficiência, estimulando o 

praticante a compreender o movimento do seu próprio corpo e explorando as várias formas de se movimentar.  

No mesmo sentindo a natação favorece um desenvolvimento global das pessoas com deficiências, 

devendo esta prática ser inserida no cotidiano dessas pessoas (Fregolente; Padro Júnior, 2015).  

Neste contexto, tem-se o projeto de extensão objeto deste estudo é denominado Natação para 

pessoas com deficiência, que acontece nas dependências de uma instituição de ensino superior privada, tendo 

como principal finalidade inserir crianças e jovens com necessidades especiais tenham acesso a atividade 
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física visando a reeducação motora e proporcionando as pessoas com deficiência física maior segurança na 

sua locomoção.  

As aulas acontecem nas segundas e quartas-feiras das 16h às 17h, havendo controle de frequência 

tanto dos alunos, quanto dos monitores que trabalham na atividade. O projeto traz benefícios para a instituição 

com o reconhecimento da sua política e responsabilidade social, contribuindo com a comunidade carente de 

serviços nesta área, advindos do setor público.  

É nesse sentido que a responsabilidade social das universidades pode ser vista como relevante, uma 

vez que os pressupostos teóricos das salas de aula podem estar ligados ao mundo real exterior, permitindo 

assim uma relação mais real e dinâmica entre estudantes e a sociedade a que pertencem (Mehta, 2011). Além 

disso, atividades de responsabilidade social reforçam a reputação e a legitimidade da organização (Carroll; 

Shabana, 2010).  

  

Metodologia  

 

Trata-se de uma pesquisa exploratória, útil para diagnosticar situações, explorar alternativas ou 

descobrir novas ideias. O trabalho fez uso de artigos e livros como forma de referenciar a pesquisa. 

A técnica utilizada para coleta de dados foi a entrevista estruturada, cujo objetivo foi obter informações 

através de sua aplicação, onde o investigador se apresenta frente ao investigado com a finalidade de coletar 

informações, a entrevista é uma das técnicas de coleta de dados mais empregadas nas pesquisas sociais. 

Esta técnica é bastante adequada para a obtenção de informações acerca do que as pessoas sabem, creem, 

esperam e desejam. A entrevista é do tipo estruturada, composta de cinco questões abertas e ordenadas, o 

que permite o entrevistado emitir sua opinião (GIL, 2014). 

Quanto a natureza trata-se de uma pesquisa qualitativa à medida que não se utiliza de métodos 

estatísticos e caracterizada pela tentativa de compreender características situacionais dos entrevistados 

(RICHARDSON, 2014). 

Foram entrevistados onze responsáveis (mãe, tia, avó), em dia escolhido aleatoriamente, que foram 

renomeados para R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10 e R11. Também participou como entrevistada a 

coordenadora do programa, doravante renomeada como C1. A renomeação possui o propósito de manter a 

identidade dos participantes da pesquisa em sigilo, conforme acordado entre eles e os pesquisadores. 

O projeto de extensão acontece em uma instituição de ensino superior privada, localizada no Estado 

do Ceará, e a pesquisa é caracterizada como estudo de campo ou survey. 

 

 

 



 

 

EDUCAÇÃO: AVANÇOS E DESAFIOS 417 

Análise dos dados  

Tem-se a seguir os questionamentos feito aos responsáveis pelos participantes do projeto, são cinco 

perguntas que buscam analisar as percepções sobre o projeto.  

Há quanto tempo seu filho; sobrinho; neto participa do projeto?  

A primeira pergunta da entrevista remetia ao intervalo de tempo da participação dos praticantes no 

programa de extensão. Entre as respostas tem-se: R1, “há três anos”; R2, “desde o início do projeto; R4, “dois 

anos que participa”, “três anos” responderam R8 E  

R9, para R3 “o Pedro está há dois anos”. Para R11 “acho que já faz mais de 2 anos quase três”. As 

crianças e adolescentes inscritos no programa, contam com uma participação que varia de um ano e meio a 

mais de três anos, demonstrando uma continuidade e dedicação ao projeto.  

Na sua percepção como foi a integração dele com o grupo quanto iniciou sua participação no projeto?  

A pergunta número dois questionou como foi a adaptação da criança no início de sua participação, as 

respostas indicam uma variedade de sentimentos como medo, insegurança e timidez, que foram rapidamente 

superados.   

A entrevistada R1 relatou que “no início pouco complicado por ser autista, mas logo se adaptou”. A R2 

afirmou que ele “sempre gostou de água, mas no início tinha medo de ir para o fundo”. Para as respondentes 

R3 e R11 não houve problemas ou dificuldades na adaptação. A entrevista R4 declarou que “no início ele 

estranhou, mas agora ele está supertranquilo”. Já para R5 “a Catarina tinha medo de água em piscina, praia”. 

Perguntado a R6 a mesma afirmou que “no começo ele ficou muito quieto, longe dos outros alunos”. Resposta 

semelhante à da R7: “ela ficava muito no cantinho, não interagia com ninguém, só quando o professor chegava 

próximo dela” e com a da E9, “no início ele ficou tímido”. Para a entrevistada R8 “no início ela ficou com medo 

de entrar e ficava na borda da piscina”. Para R11 “foi complicada, mas depois acostumar com a ajuda do pai”.   

 Segundo Fregolente e Padro Júnior (2015) “a prática e a aprendizagem da natação pela pessoa com 

deficiência provoca modificações tanto para o praticante como para os outros ambientes vivenciados por ela” 

(p. 36).  

Na sua percepção, a participação no programa trouxe melhorias na saúde e na interação social das 

crianças e adolescentes?  

Para R1 “Sim! Ele melhorou muito, na socialização e interação com outras pessoas”.   

R2 afirmou que “sim, hoje ele sente segurança de estar em qualquer lugar da piscina independente de 

qual monitor o acompanhe”. Já para R3: “sim, ajudou bastante para ele poder andar”. No mesmo sentindo para 

R9 “muitas, ele tinha muita dificuldade em andar e precisava de minha ajuda, agora ele anda sem mim. Dentro 

da piscina é uma alegria só, conversa com todos e faz perguntas sem parar para os professores”. Aqui, 

percebe-se a relevância dos resultados do programa.  
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Importante ressaltar que as atividades realizadas em piscinas favorecem o emprego de atividades 

físicas proporcionado pela facilidade de movimentação e redução de impactos nas articulações, colaborando 

com a locomoção e sustentação das pessoas com algum tipo de limitação física (Frank et. al., 2013).  

Perguntado à R4 a mesma afirmou que “tem melhora, mas quando muda de professor, tem uma piora, 

pois ele começa a estranhar”. Para a respondente R5 houve “muitas melhoras, ela fica mais tranquila, no 

crescimento, na saúde de uma forma geral”. No mesmo sentindo respondeu a entrevistada R7: “sim, muitas 

melhoras, como: desarnou bastante, hoje nada sem ajuda de ninguém, emagreceu, perdeu a timidez e se 

comunica mais”. Para R6: “sim, meu filho está mais calmo, conversa com os outros alunos e o dia que não tem 

natação ele fica triste”. Para respondente R8: “sim, ela agora entra na piscina na piscina sem ajuda e nada com 

ajuda de espaguetes”. Para R11: “muita melhoria, acredito que esse tipo de atividade eles só tem a ganhar. 

Seu desenvolvimento e a socialização ficaram ainda melhor”. Para R10: “Sim. Bastante”, que sintetiza as 

respostas como um todo, restou demonstrado os vários benéficos que o projeto traz para os participantes 

como: desenvolvimento, coordenação motora, timidez, comunicação, serenidade, segurança e socialização.   

No geral, as respostas vão de encontro ao trabalho de Fregolente e Padro Júnior (2015), que 

verificaram mudanças físicas, cognitivas e afetivas-sociais após a entrada crianças no projeto de natação.  

Você indicaria o projeto para outras mães ou responsáveis por crianças com necessidades especiais?  

Esta questão remete a lealdade dos usuários com o programa, em que a satisfação do cliente com o 

desempenho do prestador de serviços, a confiança no serviço prestado e o compromisso com o 

relacionamento com a instituição, são os componentes chave da qualidade do relacionamento (Hennig-Thurau; 

Gwinner; Gremler, 2002).  

Perguntado se indicaria o programa a entrevistada R1 respondeu que “Sim, muitas mães me procuram 

para saber se tem vaga, mas fico triste em dizer que não tem no momento”. Para R2 “sim, hoje ele sente 

segurança de estar em qualquer lugar da piscina independente de qual monitor o acompanhe”. Já para a 

entrevistada R3, “Eu indico a todas, mas uma pena não haver vagas o suficiente e muito menos estagiários”. 

No mesmo sentindo tem-se a resposta da R4: “com certeza indicaria, por que indicando pessoas, o projeto 

ficará mais conhecido e quem sabe até pessoas de fora se comovam e ajudem os professores com alguma 

remuneração. ” Para R5: “Com certeza indicaria, pena que falta voluntários, para aumentar o número de 

pessoas, só elogio pra mães. ” Para R8: “eu sempre indico, porém não há vagas”. Aqui se destaca as 

limitações do projeto, por ser de caráter voluntário e gratuito, há dificuldades para ampliar a oferta de vagas. A 

entrevistada R6 apontou que “sim, pois eu entrei através de indicação”. A R7 foi bem concisa ao responder 

“Claro”, acompanhada da R10, “Com toda certeza”. Apesar da simplicidade das respostas, demonstram a 

firmeza dos entrevistados. A entrevistada R9 afirmou que indicaria o programa “com absoluta certeza, pois os 

professores sempre têm atenção com os nossos filhos”. No mesmo sentido tem-se a resposta da entrevistada 
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R11, “indico muito acho o projeto de grande importância para todas as crianças e não deixa de ser um lazer 

para os pais e responsáveis também”.  

Os respondentes foram unânimes quanto a questão de indicarem o projeto para outros participantes, 

ressaltaram que infelizmente não existe vagas. Este talvez seja o problema de projetos como este, a falta de 

recursos financeiros para fazer face as despesas decorrentes das atividades.  

Quais suas sugestões de melhoria do processo?  

A última pergunta feita aos entrevistados visava a coletar sugestões com vistas a melhorar o programa 

de extensão da instituição.  

Para a entrevistada R1 um dos caminhos seria “conseguir uma parceria junto ao governo do estado ou 

prefeitura para dar um apoio financeiro aos estagiários que são fundamentais para que o projeto continue”. Na 

mesma direção tem-se a posição de R4: “minha sugestão seria de ajudar cada professor com uma 

remuneração como ajuda de custo, pois muitos não possuem condições. ” Para R8: “mais professores para 

ajudar e uma ajuda de remuneração para os professores” e de R9 que contribui respondendo: “mais 

professores e ajuda de custo para incentivo, onde eles irão ter compromisso com o projeto”. Já para R2 “o ideal 

seria poder ter um monitor individual para cada criança, como não é possível, manter os pais podendo entrar já 

ajuda bastante”. No mesmo sentido temse a resposta de R3: “mais estagiários com certeza”, da R5: “já falei na 

anterior, está precisando de mais voluntários”, da R6: “mais estagiários”; R7: “mais dias do projeto e voluntários 

para ajudar”.  

Nas palavras de R10,  

“Precisamos de mais estagiários. E também que as atividades se possível sejam 
direcionadas não apenas para o lazer deles, mas como interação dos alunos principalmente 
autista para melhorar a participação e interação dele com os demais colegas. ”  
  

Os respondentes deram várias contribuições de melhorias, como o aumento de colaboradores, dos 

dias de projeto e remuneração para voluntários.  

Entrevista com a coordenadora  

Após as entrevistas com os responsáveis pelas crianças e adolescentes participantes do projeto, foi 

entrevistada a coordenadora do projeto. As perguntas com suas respectivas respostas se encontram no 

quadro 1.  

  

Quadro 1 -  Entrevista com a coordenadora do projeto. 

Pergunta  Resposta da coordenadora  

Qual a sua função no projeto?  Coordenação  

Você participou do desenvolvimento do Sim  
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projeto?  

O que te motivou a participar do 

desenvolvimento do projeto?  

Inicialmente um cadeirante do município de Caucaia solicitou a quadra 

da faculdade para realização do treino da seleção de basquete em 

cadeiras de roda. Posteriormente, eles suspenderam os treinos, mas 

informaram existir crianças e adolescentes com deficiência, no 

município, que buscavam praticar atividade física. Daí então pedimos 

que eles trouxessem algumas crianças e assim iniciava-se o projeto há 

quatro anos atrás.  

Quais foram os maiores desafios antes 

do projeto ser aplicado?  

Profissionais graduados em educação física com conhecimento e 

disponibilidade para ministrar aulas no projeto. Estagiários para auxiliar 

nas aulas como voluntário.  

Durante a implantação você precisou de 

ajuda de quais setores?  

Direção da faculdade para autorizar o uso das dependências da IES. 

Setor de marketing para divulgação do projeto. Serviços gerais para 

manutenção de limpeza da piscina. Corpo docente para incluir as 

atividades que seriam ofertadas no projeto como conteúdo de suas 

disciplinas.  

Quais foram suas maiores dificuldades 

ao longo do processo?  

Materiais específicos para o desenvolvimento das aulas. Verbas para 

pagamento dos professores, ajuda de custo aos estagiários e 

pagamento de inscrições das crianças em campeonatos.  

Quais são os desafios atuais?  Profissionais graduados em educação física com conhecimento e 

disponibilidade para trabalhar voluntariamente, assim como estagiários.  

Qual a sua percepção dos benefícios para 

as crianças atendidas?  

Psicossocial, com melhoria da autoestima, aumento da integração social, 

redução da agressividade, estímulo à independência e vivência de 

situações de sucesso e de frustração oportunizada durante as aulas e 

nos momentos de competições. Físico, com o desenvolvimento de 

habilidades motoras e funcionais para melhor realização das atividades 

de vida diária.  

Qual a sua percepção da reação dos 

pais e familiares quanto as melhorias nas 

crianças que participam do projeto?  

Sim, os pais relatam melhoria no comportamento, pois antes as crianças 

eram muito agitadas, agressivas e após participação no projeto estão 

mais calmas. Além disso, alguns não queriam ficar na escola, choravam 

bastante e agora, permanecem na escola.  

O  que  você  mudaria no 

projeto, hoje?  

Aumentaria o número de professores e estagiários, pois devido 

trabalharmos com diferentes deficiências seria interessante que cada 

participante do projeto tivesse acompanhamento individualizado.  

Fonte: autores (2018).  
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As respostas demonstram as dificuldades inerentes a projetos deste tipo, como a necessidade de 

contar com voluntários que possam contribuir sem a remuneração dos serviços. As crianças e adolescentes 

apresentaram mudanças de comportamento, melhoria da autoestima, aumento da integração social, redução 

da agressividade, estímulo à independência e vivência de situações de sucesso e de frustração oportunizada 

durante as aulas e nos momentos de competições.   

  

Considerações finais  

 

Os projetos de extensão contribuem no sentido de chamar atenção das instituições de ensino superior 

para questões ligadas ao desenvolvimento sustentável, inclusão social, bem como a conscientização dos 

professores, dirigentes, alunos e comunidade em geral.  

Desta forma a contribuição pretendida por este estudo remete-se ao entendimento da visão dos 

familiares das crianças e adolescentes contemplados no projeto de natação para crianças com deficiência 

quanto as suas percepções em relação ao projeto. Percebe-se, nos resultados das entrevistas, a satisfação 

dos familiares das crianças e adolescentes contempladas no projeto em relação aos grandes benéficos 

trazidos para os participantes. Os resultados apresentados podem ser importantes indicadores para as 

instituições de ensino superior no sentido de mostrarem que ações simples e pequenos investimentos 

conseguem desenvolver seu papel de responsabilidade social, bem como as expectativas da comunidade e 

dos alunos.  

Sugere-se para estudos futuros, a aplicação dos questionários para um maior número de participantes 

e para dirigentes de instituição de ensino superior, objetivando ver a percepção dos mesmos em relação aos 

benefícios do projeto de extensão e a responsabilidade social.  
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Capítulo 40 

TRABALHANDO COM NOTÍCIAS DE JORNAL SOBRE A DITADURA- CIVIL-MILITAR EM SALA DE AULA/ 
“GAZETA DE SERGIPE” (1968-1978) 

 
Mayra Ferreira Barreto1 

 
RESUMO 

A pesquisa intitulada Trabalhando com notícias de jornal sobre a Ditadura-Civil-Militar em sala de aula/ “Gazeta 
de Sergipe” (1968-1978) apresenta reflexões a respeito da utilização de jornais sergipanos como fonte para o 
ensino de história nos anos finais do ensino fundamental, valorizando-os como potencial didático para a 
aprendizagem histórica, especialmente na abordagem de temáticas e/ou objetos do conhecimento (BNCC, 
2019), relacionadas com o período da Ditadura Civil-Militar no Brasil. O periódico escolhido foi a Gazeta de 
Sergipe, jornal que teve grande circulação na capital no período estudado, além de estar digitalizado e 
disponibilizado pelo Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal de Sergipe (Sibiufs), acessível no 
seguinte endereço: jornaisdesergipe.ufs.br/. O objetivo da pesquisa é a produção de um caderno de atividades, 
com propostas de roteiros e atividades a serem exploradas e utilizadas pelos estudantes com a orientação do 
professor. A pesquisa dialoga com estudos no ensino de história Freitas (2010), Oliveira (2010), Guimarães 
(2012), Bittencourt (2008) e Silva (2009, 2018). Como proposta metodológica a pesquisa está dividida nas 
seguintes etapas: seleção do impresso; coleta de fontes nos jornais selecionados; análise do material coletado; 
produção escrita e elaboração do produto final. Desta forma, o trabalho tem como motivação pensar em 
práticas para o ensino de história e produzir material didático, propondo o uso de novas abordagens e fontes 
para o ensino de história.  
 
Palavras-chave: Ensino de História. Fontes históricas. Caderno de atividades. Ditadura Civil-Militar. 
 

ABSTRACT 

The research entitled Working with newspaper news about the Civil-Military Dictatorship in the classroom / 
“Gazeta de Sergipe” (1968-1978) presents reflections on the use of Sergipe newspapers as a source for 
teaching history in the final years of the elementary education, valuing them as didactic potential for historical 
learning, especially in the approach of themes and / or objects of knowledge (BNCC, 2019), related to the 
period of the Civil-Military Dictatorship in Brazil. The chosen journal was Gazeta de Sergipe, a newspaper that 
had great circulation in the capital during the period studied, in addition to being digitalized and made available 
by the Library System of the Federal University of Sergipe (Sibiufs), accessible at the following address: 
jornaldesergipe.ufs.br/. The objective of the research is the production of an activity notebook, with proposals 
for scripts and activities to be explored and used by students with the guidance of the teacher. The research 
dialogues with studies in the teaching of history Freitas (2010), Oliveira (2010), Guimarães (2012), Bittencourt 
(2008) and Silva (2009, 2018). As a methodological proposal, the research is divided into the following steps: 
selection of the form; collection of sources in selected newspapers; analysis of the collected material; written 
production and preparation of the final product. Thus, the work is motivated to think about practices for teaching 
history and to produce didactic material, proposing the use of new approaches and sources for teaching history. 
 
Keywords: History teaching. Historical sources. Activity book. Civil-Military Dictatorship. 

                                                           
1 Mestranda do Profhistória pela Universidade Federal de Sergipe (2018). Possui Especialização em Educação Especial com ênfase 
em Atendimento Especializado pela Universidade Cândido Mendes (2019). Especialização em Ensino de História: Novas Abordagens 
pela Faculdade São Luís de França (2015). Graduação em História pela Universidade Federal de Sergipe (2014) e Graduação em 
Pedagogia pela Faculdade de Ciências de Wenceslau Braz (2018). Atuou como tutora do curso de Licenciatura em História, 
modalidade EAD, da Universidade Federal de Sergipe (CESAD/UFS). E Integrante do Grupo de Pesquisa Culturas, Identidades e 
Religiosidades (GPCIR-DHI/UFS). Lattes: http://lattes.cnpq.br/2216098888024648. 



 

 

EDUCAÇÃO: AVANÇOS E DESAFIOS 424 

1- INTRODUÇÃO 

 

Este Caderno de Atividades é parte integrante da Dissertação de Mestrado Profissional em Ensino de 

História do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de Sergipe, com o título Abordagem de 

temáticas da Ditadura Civil-Militar no jornal “Gazeta de Sergipe” (1968-1978). 

As atividades apresentadas resultam de levantamento de publicações no jornal Gazeta de Sergipe, em 

que se buscou compreender como o periódico sergipano se posicionou em relação à Ditadura Civil-Militar entre 

os anos de 1968 e 1978. As edições utilizadas na pesquisa estão disponibilizadas na plataforma on-line da 

Universidade Federal de Sergipe, no endereço http://jornaisdesergipe.ufs.br. 

A escolha da Gazeta de Sergipe decorre de que este periódico teve grande circulação no estado de 

Sergipe durante todo o período estudado. Constatou-se que o jornal, ao longo dos anos, apresentou-se 

favorável ao regime militar e suas publicações contribuíram para apoiar e legitimar a Ditadura Civil-Militar, 

influenciando a população sergipana neste sentido. 

As atividades apresentadas a partir das fontes jornalísticas têm por objetivo despertar o pensamento 

crítico do estudante, auxiliando na compreensão desse período da história brasileira, a Ditadura Civil-Militar, a 

partir do trabalho com jornal de produção e circulação local. 

O estudo de aspectos da Ditadura Civil-Militar é importante para o debate de questões do presente, 

sobretudo visando criar uma sociedade que defende os direitos humanos e a democracia. O material didático 

elaborado poderá servir como recurso pedagógico complementar aos livros didáticos ou outros materiais que o 

professor utiliza em sala de aula. 

As atividades produzidas foram pensadas para serem desenvolvidas com estudantes da Educação 

Básica, especialmente com o 9º ano do Ensino Fundamental, porém não impede que o professor faça 

adaptações e as utilize no 3º ano do Ensino Médio, série em que a Ditadura Civil-Militar aparece como 

conteúdo curricular de História do Brasil. 

As propostas didáticas também seguem orientações da Base Nacional Comum Curricular – BNCC 

(BRASIL, 2019) e do Currículo de Sergipe – Educação Infantil e Ensino Fundamental (SERGIPE, 2018), já que 

nesses documentos educacionais a temática aparece como conteúdo obrigatório do Ensino Fundamental. 

Assim, a BNCC preconiza que os documentos são fundamentais para a apreensão da história, ou seja, podem 

contribuir para “[...] facilitar a compreensão da relação tempo e espaço e das relações sociais que os geraram. 

Os registros e vestígios das mais diversas naturezas (mobiliário, instrumentos de trabalho, música, etc.) 

deixados pelos indivíduos carregam em si mesmos a experiência humana, as formas específicas de produção, 

consumo e circulação, tanto de objetos quanto de saberes. Nesta dimensão, o objeto histórico transforma-se 

em exercício, em laboratório da memória voltado para a produção de um saber próprio da história” (BRASIL, 

2019, p. 396). 

http://jornaisdesergipe.ufs.br/
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A metodologia escolhida para o trabalho com as fontes jornalísticas em sala de aula segue os estudos 

de Freitas (2010), Oliveira (2010), Guimarães (2012), Bittencourt (2008). As atividades elaboradas foram 

baseadas em produções investigativas “[...] recomendável, necessário, desejado, (para o público com que 

trabalha) conhecer narrativa(s), confrontá-la(s), interpretá-la(s) e compreendê-la(s)” (OLIVEIRA, 2010, p. 14). 

 

2- CADERNO DE ATIVIDADES 

 

O jornal em sala de aula.  

A Ditadura Civil-Militar no jornal “Gazeta de Sergipe” (1968-1978) 

 

Série: 9º Ano do Ensino Fundamental 

Finalidade: Análise de documento histórico em sala de aula 

Fonte: jornal Gazeta de Sergipe (1968-1978).Disponível em: jornaisdesergipe.ufs.br/ 

 

2.1- Apresentação 

 

Caro (a) professor (a), as atividades apresentadas a seguir têm como objetivo contribuir para o 

entendimento dos alunos sobre a Ditadura Civil-Militar no Brasil, trazendo para a sala de aula as memórias 

desse período, por meio das discussões da política econômica dos governos militares, das manifestações de 

oposição e resistências ao regime, da compreensão do AI-5, ato mais repressor da ditadura militar. Além de 

possibilitar que os discentes percebam de qual forma o regime se apresentava para a população brasileira, 

intitulando-se “Revolução de 64”. 

As atividades foram fundamentadas nas fontes jornalísticas, tendo como objetivo despertar nos alunos 

a identificação e o posicionamento da Gazeta de Sergipe em relação à ditadura militar. Espera-se que, ao 

realizarem as tarefas, os estudantes possam desconstruir a visão idealizada de que no “tempo da ditadura era 

melhor”, identificando as graves violações e os crimes praticados contra a humanidade entre 1964 e 1985, com 

a finalidade de valorizar a importância da cidadania, da democracia, dos direitos humanos. 

 

2.2- A abordagem da BNCC neste caderno de atividades 

 

Quadro 1 – Conteúdo, competências e habilidades do 9º ano abordados no Caderno de Atividades 

Unidade temática Modernização, ditadura civil-militar e 
redemocratização: o Brasil após 1946. 

Objeto de conhecimento -A ditadura civil-militar e os processos de 
resistência. 
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Competências 

• Gerais: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 e 10; 
• Específicas de Ciências Humanas: 
1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7; 
• Específicas de História: 
1, 2, 3, 4 e 7. 

Habilidades 

(EF09HI19) Identificar e compreender o processo 
que resultou na ditadura civil-militar no Brasil e 
discutir a emergência de questões relacionadas à 
memória e à justiça sobre os casos de violação dos 
direitos humanos; 
(EF09HI20) Discutir os processos de resistência e 
as propostas de reorganização da sociedade 
brasileira durante a ditadura civil-militar. 

Conteúdos -A ditadura civil-militar no Brasil. Os anos de chumbo 
(1968-1978). 

Fonte: Base Nacional Comum Curricular – BNCC (2019). 

 

2.3- Atividades de interpretação de documento 

 

2.3.1- Atividade 1 

-Tema: Propagação da “Revolução De 64” 

-Material utilizado:  

Documento impresso “Abreu Sodré: Revolução deve prosseguir” 

Documento impresso “Tabela Número de denúncias de tortura por ano” 

Documento impresso “Tabela Estimativa de publicações (livros e revistas) examinadas/ vetadas entre 1970 e 

1982”.         

Documento impresso “Tabela Quadro geral da CNV sobre mortos e desaparecidos políticos” 

-Tempo e Duração da Atividade: 2 aulas de 50 minutos 

-Descrição da atividade para o professor(a): 

 

Professor(a), distribua a sala em grupo com quatro componentes e em seguida entregue a cópia do 

texto “Abreu Sodré: Revolução deve prosseguir”. Após a leitura, os alunos serão levados a identificar de que 

forma a matéria faz referência à ditadura militar, registrando as informações no seu caderno ou respondendo 

oralmente. Os alunos deverão apontar que o jornal apresentava a “Revolução de 64” como a responsável por 

garantir a segurança, o desenvolvimento econômico, a democracia, o combate à corrupção e o terrorismo. 

É importante que o docente trabalhe com os alunos o conceito de revolução para a melhor 

compreensão da atividade, ou, se preferir, solicite que eles façam a pesquisa, podendo ser realizada via 

internet, por meio de livros ou dicionários e leve o resultado para o debate em sala de aula. Depois de 

concluída esta etapa, os alunos deverão desconstruir a ideia de que o golpe de 64 foi uma “revolução”, 
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conforme apresentado no jornal. Na verdade, este episódio foi um golpe de estado. Logo após, serão 

distribuídas as três tabelas apresentadas a seguir e os alunos serão levados a perceberem os dados sobre 

censura, assassinatos e torturas cometidas durante o regime militar e confrontá-los com as informações 

propagadas no jornal sobre a “Revolução de 64”. 

O professor(a) poderá retomar as discursões apresentando que essas práticas foram cometidas 

durante todo o período do regime militar, constituindo-se crimes contra a humanidade e de graves violações 

aos direitos humanos. Podendo explicar que a ditadura militar, longe de ser considerada uma “revolução” em 

“defesa da democracia”, como se propagava na imprensa, foi uma forma autoritária de governo e que mais 

desrespeitou e anulou os valores democráticos do cidadão brasileiro. Devendo ressaltar as heranças deixadas 

no país pela ditadura militar, a exemplo das chacinas policiais nas favelas pelo Brasil, os casos de torturas 

ainda praticadas nos presídios, e as desigualdades aplicadas pela justiça criminal no Brasil aos mais pobres, 

os resquícios da dívida externa hoje e que foram agravadas durante o regime, e os casos de corrupção 

escondidos pela censura. No final da aula, o aluno será estimulado a escrever um texto coletivo em defesa dos 

direitos humanos, respaldado nos conhecimentos adquiridos na aula. 

___________________________________________________________________ 

Caro(a) aluno(a), 

 

 O texto a seguir, “Abreu Sodré: Revolução deve prosseguir”, apresenta uma nota divulgada pelo 

governador de São Paulo, na qual fala sobre a “Revolução de 64”. 

 Leia o texto: 

Figura 1 – Nota divulgada pelo governador Abreu Sodré sobre a “Revolução de 64”

 

Fonte: Gazeta de Sergipe, 03/04/69, p. 07. 
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 Faça as atividades propostas: 

 A) Identifique de que forma a matéria faz referência à ditadura militar, registrando as 

informações no seu caderno. 

___________________________________________________________________ 

Caro (a) aluno(a), 

 

 A tabela a seguir apresenta as estimativas de publicações (livros e revistas) examinadas/vetadas entre 

os anos de 1970 a 1982. 

 Leia a tabela: 

 

Figura 2 – Tabela indicando as estimativas de publicações (livros e revistas) examinadas/vetadas entre 1970 e 

1982 

 

Fonte: Comissão Nacional da Verdade, 2014, p. 369. 

 

 Faça as atividades propostas: 

 A) Identifique os anos em que houve um maior índice de censura nas publicações no Brasil. 

 B) De acordo com a tabela, a liberdade de expressão era garantida no regime militar? O que se 

pode concluir comparando esses dados com a afirmação na nota divulgada pelo governador 

Abreu Sodré sobre a “Revolução de 64” de que esta se baseia na “filosofia do governo 

democrático”? 

___________________________________________________________________ 
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 A tabela a seguir apresenta um quadro geral da Comissão Nacional da Verdade sobre mortos e 
desaparecidos políticos entre os anos de 1950 e 1985. 
 

 Leia a tabela: 

 
Figura 3 – Tabela sobre o quadro geral da Comissão Nacional da Verdade sobre mortos e desaparecidos 

políticos 

 
Fonte: Comissão Nacional da Verdade, 2014, p. 439. 
 

 Faça as atividades propostas: 

 A) O que os números de mortos e desaparecidos políticos nos anos de 1964 a 1974 indicam? 

 B) Podemos afirmar que durante o regime militar os valores democráticos eram respeitados? 

Justifique sua resposta com base na tabela em seus conhecimentos adquiridos sobre o 

período. 

___________________________________________________________________ 

    Caro (a) aluno(a), 

 A tabela a seguir indica o número de denúncias de tortura entre os anos de 1964 e 1977. 
 

 Leia a tabela: 

 

Figura 4 – Tabela indicando o número de denúncias de tortura entre os anos de 1964 e 1977 
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Fonte: Comissão Nacional da Verdade, 2014, p. 349. 
 

 Faça as atividades propostas: 

 A) Com base na tabela, o que se pode concluir sobre a ditadura militar entre os anos de 1969 e 

1972? 

 

2.3.2- Atividade 2 

-Tema: Resistências na Ditadura Civil-Militar 

-Material utilizado:  

Documento impresso “Tiroteio entre subversivos e militares deixa 1 morto”. 

Documento impresso “Trecho do depoimento de Benedito de Paula Bezerril, membro do PCdoB (Partido 

Comunista do Brasil), a Comissão Nacional da Verdade no dia 22 de maio de 2013”. 

-Tempo e Duração da Atividade: 2 aulas de 50 minutos 

-Descrição da atividade para o professor(a): 

O(A) Professor(a), no primeiro momento da aula, deverá dividir a sala em grupos com até três 

componentes e distribuirá aos alunos uma cópia da fonte jornalística “Tiroteio entre subversivos e militares 

deixa 1 morto”, que apresenta a operação de militares do Exército para prender agentes “subversivos” no ano 

de 1969. Solicite a leitura do documento e em seguida peça para os estudantes responderem no caderno às 
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questões propostas na atividade. Oriente os alunos a debaterem a partir das respostas encontradas, com o 

grupo. 

No segundo momento, o(a) professor(a) poderá explicar aos alunos que, apesar da repressão, muitos 

grupos sociais manifestaram-se na ditadura militar, seja fazendo oposição ao regime, no caso das 

manifestações estudantis, seja como movimento de resistência, no caso da luta armada. É importante o 

professor(a) explicar que existiram vários grupos de resistências durante o período da Ditadura Civil-Militar, 

evidenciando os papéis da resistência cultural e da imprensa, que atuaram contra a censura, a exemplo dos 

jornais alternativos, os quais tiveram fundamental participação como espaço de crítica e oposição ao regime 

militar. Comente com os estudantes que os grupos “subversivos”, assim chamados pelo regime militar os que 

criticavam e resistiam as suas ações, eram pessoas (a grande maioria jovens) que tinham uma vida civil 

normal, tinham famílias, trabalhavam e estudavam, ajudando assim a desconstruir a imagem de “terroristas”, 

“criminosos” e “bandidos”, como era propagada nos jornais. Explique também o uso da imprensa pelos 

militares para justificar as torturas, assassinatos e prisões aplicadas aos opositores do regime. É importante 

que o docente também aborde a importância da atuação desses grupos como importante veículo de 

contestação e da luta para a manutenção dos direitos na sociedade brasileira. 

Em outra aula, o(a) professor(a) irá distribuir aos alunos o trecho do depoimento do membro do PCdoB 

(Partido Comunista do Brasil), Benedito de Paula Bezerril, apresentado à Comissão Nacional da Verdade, no 

dia 22 de maio de 2013. Após a sua leitura e discussões em grupo sobre o conteúdo desta fonte, o docente 

deverá levantar as questões importantes sobre a tortura aplicada aos opositores da ditadura, além de 

apresentar a memória dos presos políticos e discutir questões ligadas à violação dos direitos humanos na 

sociedade atual. Ao final da atividade, o professor deverá instruir os alunos a criarem cartazes em defesa da 

liberdade de expressão e manifestação e em respeito aos valores humanos. 

___________________________________________________________________ 

 

Caro(a) aluno(a), 

 O texto a seguir, intitulado “Tiroteio entre subversivos e militares deixa 1 morto”, apresenta a operação 

de militares do Exército para prender agentes “subversivos” no ano de 1969. 

 Leia o texto: 

 

Figura 5 – Operação de Militares do Exército para prender agentes “subversivos” (1969) 
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Fonte: Gazeta de Sergipe, 17/10/1969, p. 01. 

 

 Faça as atividades propostas: 

 A) De que forma os militares retratam o grupo participante da operação? 

 B) Como os militares ficaram sabendo do local em que o grupo estava se reunindo?  Em sua 

opinião, de que forma eles conseguiram esta informação? 

 C) De acordo com a matéria, podemos afirmar que o grupo representa grande perigo para a 

sociedade? Qual a reação da população ao ler esta notícia? 

___________________________________________________________________ 

Caro(a) aluno(a), 

 O texto a seguir apresenta um trecho do depoimento do membro do PCdoB (Partido Comunista do 

Brasil), Benedito de Paula Bezerril, apresentado à Comissão Nacional da Verdade no dia 22 de maio 

de 2013. 

 Leia o texto: 

 

 

Quadro 2 – Trecho do depoimento de Benedito de Paula Bezerril*, membro do Partido Comunista do Brasil 

(PCdoB), à Comissão Nacional da Verdade no dia 22 de maio de 2013 
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[...] me levaram para uma sala. Nesse local me despiram totalmente. Fiquei totalmente nu, 

colocaram fios no meu dedo do pé, dedo maior do pé, e em volta dos meus testículos. Me 

colocaram sobre duas latas, que acredito tipo de óleo comestível, dessas que se encontra ainda 

hoje, que se tem por aí, e assim teve início o interrogatório deles lá. Deviam ser duas, três pessoas 

que se revezavam [...]. Cada pergunta era acompanhada de descarga. Esse processo se dá 

durante todo o dia. Eles se revezam, mas não param. Eu ouvia, ao mesmo tempo, tinha 

conhecimento, de que na outra sala estava acontecendo também um interrogatório feito da mesma 

forma, porque eu ouvia gritos, eu ouvia as perguntas, as respostas de quem estava sendo 

torturado. 

 

Fonte: Relatório Final da Comissão Nacional da Verdade. Arquivo CNV, 00092.001334/2013-41 

 

* Durante a ditadura militar, Benedito Bezerril foi preso por duas vezes, uma no ano de 1971 e a outra em 1973, sendo, 

na última, levado para a “Casa dos Horrores”, centro de tortura no município de Maranguape.  No ano de 2004, 

Benedito Bezerril foi homenageado pela Assembleia Legislativa do Ceará, pela sua participação na resistência 

democrática contra o regime militar. 

Fonte: Relatório Final da Comissão Nacional da Verdade, 2014, p. 371. 

 

 Faça as atividades propostas: 

 A) O que este depoimento nos releva sobre como a ditadura no Brasil tratava quem fazia 

críticas ou resistia em aceitar as ações implantadas pelos militares? 

 B) Em sua opinião é importante a preservação dessas memórias sobre a ditadura? 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste trabalho, dedicamo-nos a utilizar fontes jornalísticas como recurso didático para o ensino de 

história, especialmente nas abordagens de temáticas relacionadas ao período da Ditadura Civil-Militar no 

Brasil. O jornal escolhido para a pesquisa e elaboração das atividades foi a Gazeta de Sergipe, entre os anos 

de 1968 e 1978. Por meio da pesquisa, observamos a posição do jornal em relação à Ditadura Civil-Militar, 

constatando-se que suas publicações contribuíram para apoiá-la e legitimá-la influenciando, neste sentido, a 

população sergipana. 

O trabalho também contribuiu para ampliar o debate sobre a Ditadura Civil-Militar na sala de aula, 

sendo esta temática uma demanda do nosso presente, já que observamos discursos autoritários presentes nas 

mídias sociais divulgando uma visão idealizada de que no “tempo da ditadura era melhor”. Diante do 
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questionamento inicial da pesquisa, elaboramos um caderno, com atividades, desenvolvidas de acordo com as 

fontes jornalísticas selecionadas, com a intenção de despertar o pensamento crítico do estudante, auxiliando 

na compreensão desse período da história brasileira. Para que os jovens estudantes, que não viveram aquela 

época, possam se posicionar a respeito de práticas autoritárias, atuando em defesa aos direitos humanos e da 

democracia acima de quaisquer circunstâncias. A pesquisa também contribuiu para que os alunos entendam 

que a ditadura foi um período de grandes violações aos valores democráticos, possibilitando resgatar a 

memória da repressão em uma sociedade marcada pelo esquecimento. 
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Capítulo 41 

TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS E PROFESSORES: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA  

 
Osni Oliveira Noberto da Silva1 

Carolina Maia de Araújo2 
Gildison Alves de Souza3 

 

 

 
Resumo 

O objetivo apresentar através de revisão sistemática as Dissertações e Teses produzidas nos últimos dez anos 
sobre estudos referentes ao transporte escolar. Nas buscas realizadas, 131 produções acadêmicas foram 
encontradas. Após a leitura dos títulos 21 estudos permaneceram. Após os resumos serem lidos a quantidade 
diminui para 10 e depois dos trabalhos lidos na íntegra chegamos ao total de 6 textos, sendo 5 Dissertações de 
Mestrado e apenas uma Tese de Doutorado. As seis produções acadêmicas selecionadas foram defendidas 
em seis Universidades diferentes, sendo cinco instituições públicas (todas federais) e uma privada. No que 
tange a distribuição dos estudos por regiões do país, temos duas delas produzidas na região Sul (um estudo 
produzido no Paraná e outro no Rio Grande do Sul), duas na região Centro-Oeste, ambos no Distrito Federal, 
um no Sudeste (Minas Gerais) e um no Nordeste (Piauí). Não foi encontrado nenhum estudo realizado em 
instituições da região norte do país.  
Palavras Chave: Educação; Transporte escolar; Revisão sistemática  
 
 

SCHOOL TRANSPORTATION OF STUDENTS AND TEACHERS: A SYSTEMATIC REVIEW 
 
Abstract 
The objective is to present, through a systematic review, the Dissertations and Thesis produced in the last ten 
years on studies related to school transportation. In the searches, 131 academic productions were found. After 
reading the titles, 21 studies remained. After the abstracts are read, the quantity decreases to 10 and after the 
works read in full we arrive at the total of 6 texts, being 5 Master Dissertations and only a Doctoral Thesis. The 
six selected academic productions were defended in six different universities, five public institutions (all federal) 
and one private. Regarding the distribution of the studies by regions of the country, we have two of them 
produced in the South region (one study produced in Paraná and another in Rio Grande do Sul), two in the 
Center-West region, both in the Federal District, one in the Southeast ( Minas Gerais) and one in the Northeast 
(Piauí). No studies were found in institutions in the northern region of the country.  
Keywords: Education; School bus; Systematic review 
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O transporte escolar é um elemento extremamente importante para o desenvolvimento educacional 

dos alunos e até interfere nas condições de trabalho dos professores. Sua importância é ratificada na 

Constituição Federal de 1988 no artigo 208 afirma que é um dever do Estado com a educação a garantia, entre 

outras coisas, de: 

 
VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de 
programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência 
à saúde. (redação dada pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009) (BRASIL, 1988). 

 

Já a lei de diretrizes e bases da educação (Lei nº 9.394/96), em seus artigos 10 e 11 que tratam 

respectivamente das obrigações dos estados e municípios, também garante a incumbência na oferta de 

transporte escolar aos alunos por essas duas esferas. 

De acordo com o documento “Guia do transporte escolar”, os veículos usados para esta finalidade, tais 

como ônibus, micro-ônibus, vans, kombi etc, devem possuir necessariamente: 

 
 

 
 
de alunos seja mais seguro, o ideal é que os veículos da frota 

tenham no máximo sete anos de uso. 

que vai registrando a velocidade e as paradas do veículo em um disco de papel. Os discos 
devem ser trocados todos os dias e guardados pelo período de seis meses, porque serão 
exibidos ao Detran por ocasião da vistoria especial. 

traseira, contendo a palavra Escolar na cor preta. 
Todo veículo que transporta alunos deve ter uma autorização especial, expedida pela 
Divisão de Fiscalização de Veículos e Condutores do Detran ou pela Circunscrição Regional 
de Trânsito (Ciretran). A autorização deve estar fixada na parte interna do veículo, em local 
visível. 
Além das vistorias normais no Detran, o veículo que transporta alunos precisa fazer mais 
duas vistorias especiais (uma em janeiro e outra em julho), para verificação específica dos 
itens de segurança para transporte escolar (BRASIL, 2013, pág. 7). 

 
Porém a realidade encontrada por alguns autores se mostra diferente daquela que deveria ser 

garantida pela legislação. De acordo com Nozu e Bruno (2017), analisando o transporte de alunos para 

escolas de zona rural, demonstraram que além grande distância percorrida o tempo gasto e qualidade da 

viagem entre a casa dos alunos e a escola “varia conforme as condições das estradas – quase sempre 

precárias – e o excessivo número de porteiras que têm que serem abertas-fechadas durante o percurso tornam 

a viagem mais cansativa” (pág. 6).  

Argumento também corroborado por Gonçalves (2014, p. 165) “um dos maiores desafios dos alunos 

que vivem em áreas rurais é o acesso à escola. Muitos alunos enfrentam grandes distâncias entre sua casa e 

a escola, sendo que muitas vezes em percursos precários”. 
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Ainda sobre escolas do campo, Rabelo e Caiado (2014, p. 68) afirmam que o transporte se apresenta 

como um dos maiores empecilhos para os alunos, muito por conta da grande distância do deslocamento diário, 

há pouca abrangência do atendimento, que não comtempla a totalidade dos alunos que necessitam de 

transporte, tanto pela pouca quantidade de veículos (e os que existem apresentam situação de precariedade), 

quanto pela má qualidade das estradas. 

Além disso, situações no mínimo surreais enfrentados por professores é descrita por Mororó e Couto 

(2015), em que professores são impedidos de usar o transporte escolar que é oferecido aos alunos. 

No caso de alunos com deficiência a situação é ainda mais grave. De acordo com o estudo de Mauch 

e Santana (2016), alguns municípios apresentam dificuldades no quesito transporte escolar, por falta de 

veículos adaptados. 

Assim, é inegável a pertinência do tema referente ao transporte escolar, principalmente no que se 

refere a zona rural e ao transporte de alunos com deficiência. Assim é esperado que diversos estudos sejam 

produzidos acerca desse tema. 

Por conta disso, este artigo tem como objetivo apresentar através de revisão sistemática as 

Dissertações e Teses produzidas nos últimos dez anos sobre estudos referentes ao transporte escolar. 

 

METODOLOGIA 

Para Medina e Pailaquilén (2010) a revisão de literatura do tipo sistemática é uma técnica que busca 

categorizar e apresentar pesquisas produzidas acerca de um tema definido e que atualmente vem ganhando 

notoriedade, sendo uma alternativa relevante em contraponto as revisões de literatura tradicionais (MEDINA; 

PAILAQUILÉN, 2010). 

De-la-Torre-Ugarte-Guanilo et al (2011) enfatizam que essa é uma metodologia rigorosa que visam 

“identificar os estudos sobre um tema em questão, aplicando métodos explícitos e sistematizados de busca; 

avaliar a qualidade e validade desses estudos, assim como sua aplicabilidade no contexto onde as mudanças 

serão implementadas” (pág. 1261). Segundo Sampaio e Mancini (2007): 

 

Ao viabilizarem, de forma clara e explícita, um resumo de todos os estudos sobre 
determinada intervenção, as revisões sistemáticas nos permitem incorporar um espectro 
maior de resultados relevantes, ao invés de limitar as nossas conclusões à leitura de 
somente alguns artigos. Outras vantagens incluem a possibilidade de avaliação da 
consistência e generalização dos resultados entre populações ou grupos clínicos, bem como 
especificidades e variações de protocolos de tratamento (pág. 84). 

 

Muñoz e seus colaboradores (2002) explicam que é necessário definir na revisão sistemática um tema 

específico e selecionar as bases de dados para a busca dos estudos que farão parte da revisão. O segundo 

passo é definido as palavras chave para a busca dos estudos. No terceiro passo são determinados os critérios 
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de inclusão e exclusão dos textos selecionados. Ao final, depois da exposição das pesquisas que compõem a 

amostra final da revisão, ocorre a discussão dos estudos encontrados. E ainda segundo os autores: 

A discussão deve ajudar o leitor a compreender as implicações da evidência apresentada em 
relação às decisões práticas. Os autores devem abordar, na discussão, aspectos como: 
limitações metodológicas e qualidade dos artigos incluídos na pesquisa, significância dos 
efeitos observados, consistência desses efeitos através dos diferentes estudos, clareza ou 
não da relação dose-resposta, existência de algum fator indireto que reforce a evidência, 
outras possíveis explanações para os efeitos observados e a aplicabilidade dos resultados. 
(MUÑOZ et al, 2002, pág. 4). 

 

O presente estudo teve seus dados coletados com o levantamento de trabalhos acadêmicos realizado 

no Portal de Teses e Dissertações da CAPES, no dia 05 de maio de 2019, tendo como critérios de inclusão 

Dissertações de Mestrado e Teses de Doutorado defendidas nos últimos dez anos (2009 – 2018), 

exclusivamente em idioma português, utilizando como palavra chave “Transporte escolar”. Nas buscas 

realizadas, 131 produções acadêmicas foram encontradas. Após a leitura dos títulos 21 estudos 

permaneceram. Após os resumos serem lidos a quantidade diminui para 10 e depois dos trabalhos lidos na 

íntegra chegamos ao total de 6 textos, sendo 5 Dissertações de Mestrado e apenas uma Tese de Doutorado.  

 

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 
Os textos que integravam a amostra final para o estudo deste artigo eram compostos por seis estudos 

acadêmicos, sendo cinco Dissertações de Mestrado e uma Tese de Doutorado. O quadro 01 descreve 

algumas informações gerais acerca dos estudos analisados. 

 
Quadro 1 – Descrição dos estudos selecionados. 

Título Autor Ano Tipo Universidade 

Política de transporte escolar rural no Rio Grande do Sul: 
configuração de competências e de relações 

(inter)governamentais na oferta e no financiamento 

Calinca 
Jordânia 
Pergher  

2014 Tese Universidade 
Federal do Rio 
Grande do Sul 

Análise dos impactos das condições de transporte escolar 
rural no rendimento escolar dos alunos 

Ana Paula 
Antunes 
Martins 

2010 Dissertação Universidade de 
Brasilia  

A política pública do transporte escolar e a garantia do direito 
à educação à luz do regime de colaboração: o exemplo do 

Paraná 

Elisângela 
Belniaki 
Hochuli  

2014 Dissertação Universidade 
Federal do Paraná 

A política do transporte escolar na rede pública municipal 
de educação de Teresina 

 

Ana Paula 
Monteiro de 

Moura 

2015 Dissertação Universidade 
Federal do Piauí 

A trajetória da política de transporte escolar rural no Brasil: 
percorrendo o caminho de indicadores de desempenho da 

educação básica 

Andreia Couto 
Ribeiro 

2015 Dissertação Universidade 
Católica de 

Brasília 

Proposta de metodologia de cálculo do custo operacional 
para o transporte escolar rural: estudo de caso do Estado do 

Espírito Santo 

Edir Layzo 
Neto 

2017 Dissertação Universitário 
Federal de Minas 

Gerais 

Fonte: Elaboração própria, 2019. 



 

 

EDUCAÇÃO: AVANÇOS E DESAFIOS 440 

O primeiro estudo analisado é o de Pergher (2014), o qual consiste de uma análise sobre a política de 

transporte escolar no contexto rural na região do Rio Grande do Sul, este traz uma discussão sobre as 

configurações e competências governamentais e as relações intergovernamentais na oferta e financiamento do 

transporte escolar. A pesquisa, de cunho qualitativo, traz uma investigação baseados na abordagem 

metodológica de análise de politica pública, análise cognitiva e sequencial, norteados por estudo de caso em 

três pequenos municípios do Rio Grande do Sul, visando compreender como tal política foi sendo construída, 

suas origens, impasses e de que forma esta vem sendo norteada pelos principais atores governamentais, suas 

relações e competências na busca por soluções de problemas e a criação de programas de apoio ao 

transporte escolar. A autora buscou compreender sobre a concepção de educação do campo, a nucleação e o 

fechamento das escolas do meio rural, corroborando no entendimento das problemáticas do transporte escolar.  

Pergher (2014), destaca que para garantir o direito educacional, não basta a oferta da educação 

pública e gratuita, é necessário proporcionar meios para essa oferta se concretize. Portanto, percebeu-se as 

dificuldades encontradas pelos municípios diante das dependências dos recursos de grande parte limitados da 

união e do estado, ofertados à educação e ao transporte escolar, suas eficácias e fragilidades na relação entre 

o estado e os municípios.  

Para delineamento da pesquisa, a autora traz um panorama sobre o tratamento do transporte público 

escolar e os convênios firmados na distribuição de recursos de diferentes representações governamentais no 

decorrer dos anos, apontando que este ainda apresenta um caminho de constante ressignificação uma vez 

que ainda é perceptível práticas competitivas e deficiência no que corresponde o financiamento da educação e 

a insuficiência de recursos de garantia de acesso, permanência e capacidade educacional. 

A existência de atravessamentos e desencontros entre o transporte escolar, a educação do campo e a 

nucleação das escolas do meio rural é apontado como consequência da forma como foi sendo construída 

historicamente a educação no meio rural, não levando em consideração os sujeitos, suas realidades e 

diversidades, contribuindo para a criação de ações e programas de forma desordenada.  

Entretanto, mesmo diante do conjunto de condicionantes pesquisados e descritos a autora conclui que 

a política do transporte escolar tem sofrido reformulações ao longo dos anos, sobretudo no que corresponde 

aos recursos repassados para os municípios e a forma como tem sido colocado em prática , uma vez que tem 

provocado mudanças significativas na oferta, administração e fiscalização dos serviços.  

O segundo estudo analisado é de Martins (2010), que retrata sobre os impactos das condições do 

transporte escolar rural, bem como, sobre o rendimento escolar dos alunos, suas variáveis e médias escolares. 

Tais variáveis consistiram a partir da revisão bibliográfica, trazendo apontamentos sobre os longos tempos de 

viagem, as distâncias percorridas, aspectos físicos dos transportes e as condições das vias. Como instrumento 

de coletas de dados, foram aplicados 2 formulários e 2 questionários aos alunos, professores e condutores de 

transporte, visando compreender aspectos como: condições de deslocamentos e identificações de possíveis 
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indisposições devido ao deslocamento até a escola. Ao questionário direcionados aos educandos, foram 

analisados aspectos como frequência escolar, pontualidade, assiduidade, indisposições geradas pela viagem 

no transporte escolar, tempo de viagem e disponibilidade para estudarem em casa. Por conseguinte, os 

questionaram buscaram analisar a caracterização do veículo escolar e a rota realizada por ele.  

O estudo de caso foi realizado no município de Anápolis (GO), em 4 etapas de procedimento referente 

a definição da área de estudo e da amostra, coleta e análise dos dados. Esta última, subdividida entre 

caracterização do transporte escolar rural da área de estudo, analise das informações de deslocamento dos 

alunos até a escola e a avaliação sobre o rendimento escolar dos alunos em função do deslocamento. 

Entretanto, para este último, o resultado mostra não haver associação significativa entre esses elementos.  

A autora faz um apanhando a partir de uma revisão bibliográfica sobre as principais características e 

dificuldades encontradas no serviço de transporte escolar, apresenta a trajetória das políticas públicas voltadas 

para a educação do campo, de que forma o transporte escolar rural impacta no rendimento escolar 

apresentando uma avaliação sobre este impactos, a qual foi objetivo da pesquisa. As principais variáveis 

levantadas focaram em aspectos da estruturação dos transportes, qualidade das estradas e tempo de 

percurso, relacionando o rendimento escolar com as condições do transporte oferecido. 

Martins (2010) afirma, de acordo com os dados coletados, as pessoas da zona rural no âmbito da 

educação são marginalizados, se comparada a das área urbanas, bem como, notou-se que o reduzido número 

de escolas localizadas nas áreas rurais, as precárias qualidade das vias e veículos torna o deslocamento 

inevitável para inúmero estudantes, podendo ser um dos responsáveis pelos baixos índices educacionais 

existentes no contexto rural.  

O terceiro estudo analisado é o de Hochuli (2014), aponta a trajetória das políticas públicas no 

transporte escolar no Brasil no período de 2004 a 2012. Caracterizada como uma pesquisa quantitativa e 

qualitativa, a partir da análise documental e dados obtidos em sistemas de informação, utilizando os dados da 

política de gestão, normatização e financiamento executados pelos 3 entes federados no estado do Paraná, 

analisando se o regime de colaboração e o princípio de autonomia tem se efetivado na política de transporte 

escolar. No processo de análise dos dados, os assuntos mais recorrentes se baseiam na roteirização, custos e 

acessibilidade. 

Diante deste, Hochuli (2014) constatou a existência de avanços, porém ressaltou a necessidade de 

distinção dos papéis de cada ente federado, no que se refere a colaboração, financiamento e o equilíbrio entre 

a capacidade tributária, bem como, a melhor forma de critérios, normas e ações de monitoramento e a melhor 

articulação e cooperação conjunta entre os entes, no intuito de garantir o direito a educação, tendo em vista a 

oferta do transporte escolar de qualidade a todos os estudantes que dele dependem para acesso e sobretudo 

a permanência na escola, uma vez que ao tratar sobre a política do transporte escolar na subdivisão dos entes 
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federados, a autora destaca a falta de definição dos papeis de cada um no regime de colaboração, repartição 

de competências, conflitos e competições, não garantindo a equidade.  

Portanto, destaca que os programas de transporte escolar no estado no Paraná, necessita avançar 

nos aspectos de cooperação e colaboração, tendo em vista a garantia de acesso e permanência do aluno na 

escola.  

O quarto estudo é uma dissertação apresentada por Moura (2015), no qual trás o resultado de uma 

pesquisa sobre a política de financiamento e de atendimento do transporte escolar dos estudantes das escolas 

públicas municipais de Teresina (PI), no período de 2012 e 2013, observado a quantidade e qualidade de 

recursos e serviços envolvidos. A pesquisa teve como metodologia baseada na abordagem quali-quantitativa, 

uma vez que agregou dados de estudo documental e bibliográfico, bem como, entrevista com gestores e 

observação das reuniões da câmara do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da 

Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, do município de Teresina (PI) e vistorias realizadas no 

transporte escolar. 

Moura (2015) apresentou em sua revisão bibliográfica temas como: Política, Educação, Financiamento 

da Educação e Transporte Escolar, utilizando revisão bibliográfica que apontou que 11% a 20% 

respectivamente dos alunos matriculados na rede municipal de ensino, utilizaram o transporte escolar no ano 

de 2012 e 2013, sendo que o transporte, em sua maioria, são oriundos de empresas terceirizadas e não há 

processo licitatório para contratação de empresas. É possível perceber ainda com o estudo realizado a 

existência de veículos em condições inadequadas para o transporte de alunos, tendo em vista as 

especificações dos órgãos regulamentadores, considerando uma necessidade de melhor controle e 

acompanhamento, uma vez que estas por sua vez reconhecem muitos dos problemas evidenciados na 

pesquisa em vistorias e prestações de contas, porém é necessário ações mais efetivas que solucionem as 

irregularidades.  

A maior distribuição dos veículos se estende a frota dos veículos (ônibus, micro-ônibus e van) no 

processo de terceirização, a qual de acordo com as especificações emitidas pelos órgãos de fiscalização do 

transito, sobre a qualidade dos veículos, estes apresentam problemas consideráveis atrelados aos riscos de 

inseguranças dos alunos transportados, considerando as péssimas condições das estradas de circulação e a 

existência do processo licitatório para a contratação desses serviços, o que contribui para ausência de uma 

política comprometida com o serviço.  

A pesquisa revelou a existência de uma pequena frota de veículos adquiridos com recursos do 

“Programa Caminho da Escola”, disponibilizados pela Secretaria de Educação, verificando que os mesmos 

proporcionam conforto e segurança aos alunos transportados.  

Outro ponto analisado em destaque por Moura (2015) é a forma de pagamento em empresas com 

metodologias diferenciadas entre a zona urbana e rural, que após levar em consideração as vantagens 
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oferecidas na zona urbana, sobretudo nas condições das estradas, oferece vantagens ao transporte e torna 

mais viável prestar o serviço na zona urbana.  

Moura (2015), apontou a disponibilidade de recursos em esferas federais e municipais, distribuição 

geográfica das escolas e as ações de gestão na política do município, tendo em vista a demanda dos alunos 

pelo transporte escolar como elementos que condicionam a política de financiamento e atendimento a esta 

política. 

A autora destaca que mesmo diante das problemáticas apresentadas no serviço do transporte escolar 

em Teresina, é necessário sobrepor a importância deste para a progressão da educação, necessitando, 

portanto, de uma fiscalização mais efetiva por parte dos órgãos de controle.  

O quinto estudo é uma pesquisa idealizada por Ribeiro (2015), que apresenta uma discussão a 

respeito dos programas federais de transportes escolar brasileiro, tendo como princípio o acesso e a 

frequência para estudante de educação básica. Concluindo que os municípios amparados por programa, 

obtém melhores resultados que os municípios não contemplados. Para delineamento deste resultado o autor 

baseou-se na análise de projetos e programas de apoio ao transporte escolar, analisados a partir de estudo 

exploratório com abordagem quantitativa e análise documental, direcionados a constituição, legislação, 

regulamentação brasileiras, planejamento, estrutura orçamentária, fontes de recursos, condições de execução 

física e financeira, os atores envolvidos nas esferas públicas e a verificação de indicadores que buscam 

diminuir o abandono e aumentar o acesso dos estudantes à escola, traçando um comparativo entre os 

municípios que não são atendidos por programas de apoio ao transporte escolar. 

Ribeiro (2015) utilizou 10 municípios com características relativamente parecidas, sendo participantes 

ou não de programas, a pesquisa teve abrangência nacional com recorte temporal entre o período de 2004 a 

2012. 

A autora corrobora com a ideia de que para que ocorra a melhoria das condições da educação em um 

país, é necessário considerar todo o conjunto de atividades desempenhadas em prol da educação e portanto, 

a política de transporte escolar se trata de uma entre muitas das variáveis envolvidas nas metas educacionais, 

acreditando que esta, contribui sobretudo para a evolução da frequência e a diminuição do abandono escolar, 

permitindo concluir que a intencionalidade e efetividade dos programas desenvolve um papel essencial na 

garantia do direito a educação no país.  

Verificou-se com a investigação dos dados, uma evolução nas ações de transporte escolar nos últimos 

anos no âmbito federal em benefícios dos municípios, contudo, destaca a importância da permanência dos 

projetos de utilização dos recursos próprios, exigindo para este o crescimento e a melhoria na forma de gestão, 

sobretudo na diversificação da utilização, o controle e acompanhamento das ações, como prática permanente, 

considerando a existência de estrutura orçamentária organizada. 
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O sexto e último estudo é uma pesquisa de Layzo Neto (2017), o qual aponta a necessidade e 

importância da continuidade de estudos direcionados ao contexto rural e traz como enfoque principal a 

qualidade e a forma como os recursos são empregados na execução dos serviços de transporte escolar no 

contexto rural. Aponta que a principal peculiaridade do transporte escolar rural está direcionada ao coeficiente 

de consumo. Combustível, lubrificantes e pneus são citados como exemplo. Layzo Neto (2017), chama 

atenção sobre a necessidade de adequar os coeficientes, tendo em vista as características das vias e o cálculo 

operacional das rotas que se diferem do contexto urbano, objetivando construir a roteirização do transporte de 

acordo com suas peculiaridades.  

O autor traz um estudo de caso realizado no estado do Espírito Santo, e busca entender o 

comportamento das variáveis que compõem a estrutura do custo do transporte escolar rural, com a finalidade 

de construir uma metodologia de cálculo dos coeficientes gastos na roteirização, respeitando as peculiaridades 

das vias e serviços. 

 Acredita-se que a metodologia aplicada tenderá a reduzir os valores de custos por km para todos os 

tipos de veículos e em qualquer Estado aplicado, uma vez que tende a superestimar anteriormente o valor a 

ser gasto e consequentemente auxiliar na resolução de problemas relacionados ao transporte.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Aqui retomamos o objetivo que foi apresentar através de revisão sistemática as Dissertações e Teses 

produzidas nos últimos dez anos sobre estudos referentes ao transporte escolar. 

As seis produções acadêmicas selecionadas foram defendidas em seis Universidades diferentes, 

sendo cinco instituições públicas (todas federais) e uma privada. No que tange a distribuição dos estudos por 

regiões do país, temos duas delas produzidas na região Sul (um estudo produzido no Paraná e outro no Rio 

Grande do Sul), duas na região Centro-Oeste, ambos no Distrito Federal, um no Sudeste (Minas Gerais) e um 

no Nordeste (Piauí). Não foi encontrado nenhum estudo realizado em instituições da região norte do país. 

Em relação da distribuição temporal, o primeiro estudo data de 2010, depois ocorre um salto até 2014, 

com quatro estudos, um estudo em 2015, nenhum em 2016 e um em 2017. 

Para um tema tão caro ao desenvolvimento educacional do país, os poucos estudos sobre transporte 

escolar no Brasil demonstram as urgências e emergências que este tema precisa. Além disso, seis estudos 

encontrados em um intervalo de dez anos. 

Dos seis estudos, quatro apresentam as políticas públicas, um estudo sobre o custo operacional do 

transporte escolar rural, impacto do transporte no rendimento dos alunos. Quatro deles tratam sobre o 

transporte escolar para alunos da zona rural.  
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Cinco estudos foram produzidos em programas de Pós-graduação em educação e um na área de 

Geotecnia e Transporte. Entretanto, é importante que mais estudos de campo analisando as condições de 

trabalho do professor, desenvolvimento educacional dos alunos, qualidade do serviço etc. 

 Assim, é importante que outros estudos sejam desenvolvidos, muito por conta da relevância do 

tema do transporte escolar para o desenvolvimento educacional dos alunos, principalmente para os alunos de 

escolas públicas. 
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Capítulo 42 

TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA: UMA REVISÃO PARA EDUCADORES 

 

Aline da Costa Silva1 

  
RESUMO 
 O Transtorno do Espectro Autista (TEA), popularmente chamado de autismo, é uma condição neurológica 
marcada por dificuldades no desenvolvimento da linguagem, nos processos de comunicação e no 
comportamento social. É uma condição sem causa definida que geralmente é diagnosticada nos primeiros 
anos de vida. No Brasil a população autista tem crescido significativamente nos últimos anos, estima-se que 
em nosso país há mais de 2 milhões de pessoas com essa condição. Nesse sentido, este estudo visa, de 
forma clara, didática e atualizada, apresentar uma revisão de literatura sobre o tema, de forma a embasar, 
principalmente, o conhecimento de professores sobre o assunto. Afinal, a escola e toda comunidade escolar 
devem estar ciente e disposta a acolher, incluir e educar este novo público especial que está chegando à 
escola. Este artigo aborda a definição do autismo bem como seu histórico, dados estatísticos, sintomas, 
causas, diagnósticos, tratamentos e a atual situação do autista na educação básica. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Transtorno do Espectro Autista; Autismo; Inclusão; Educação. 
 

ABSTRACT 
Autistic Disorder, popularly called autism, is a neurological condition marked by difficulties in language 
development, communication processes and social behavior. It is a condition with no definite cause that is 
usually diagnosed in the first years of life. In Brazil the autistic population has grown significantly in recent 
years, it is estimated that in our country there are more than 2 million people with this condition. In this sense, 
this study aims, in a clear, didactic and updated way, to present a literature review on the subject, in order to 
mainly support the knowledge of teachers on the subject. After all, the school and the entire school community 
must be aware and willing to welcome, include and educate this new special audience that is arriving at the 
school. This article addresses the definition of autism as well as its history, statistical data, symptoms, causes, 
diagnoses, treatments and the current situation of autism in basic education. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Autistic Disorder; Autism; Inclusion; Education. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O Transtorno do Espectro Autista (TEA), popularmente chamado de autismo, é uma condição 

neurológica marcada por dificuldades no desenvolvimento da linguagem, nos processos de comunicação e no 

comportamento social. É uma condição sem causa definida que geralmente é diagnosticada nos primeiros 

anos de vida. Vale ressaltar que o diagnóstico precoce é de fundamental importância para o encaminhamento 

de tratamentos e terapias que auxiliem o pleno desenvolvimento da pessoa autista. Para se ter uma ideia, 

estima-se que em nosso país em nosso país vivam mais de 2 milhões autistas, uma população que vem 
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apresentando crescimento significativo nos últimos anos. Afinal, nunca se ouviu falar tanto em autismo quanto 

nos tempos atuais. 

É importante salientar que as pessoas com autismo não apresentam um aspecto físico diferente, 

percebe-se sua condição através do seu comportamento e interação com a sociedade. Todavia, o autismo 

afeta cada indivíduo de modo e grau diferente, que varia desde autistas sujeitos a déficits cognitivos profundos 

até aqueles que conseguem viver de maneira independente. Alguns, devida a sensibilidade alterada, muitas 

vezes se isolam socialmente, dando a impressão de viverem em outro mundo. Por isso, nem sempre a 

sociedade está preparada para lidar com um autista. 

Nesse sentido, possuir conhecimento sobre o assunto é de tamanha importância para melhor 

compreensão da questão e desenvolvimento da empatia com o portador do autismo e também de seus 

familiares. 

Este artigo de revisão, em especial dedicado aos professores, visa de forma clara, didática e 

atualizada apresentar as informações básicas sobre o TEA, incluindo sua definição, histórico e dados 

estatísticos, bem como seus sintomas, causas, diagnósticos e tratamentos. Além de apresentar um panorama 

geral sobre da atual situação do autista na educação básica.  

De forma esperançosa, espera-se que as informações aqui apresentadas possam contribuir para 

ampliação da visão dos professores e toda comunidade escolar sobre o autismo, de modo que este 

conhecimento promova o desenvolvimento de políticas públicas efetivas que possibilitem a acesso e 

permanência acolhedora e inclusiva dos autistas na escola básica. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

AUTISMO 

O Transtorno do Espectro Autista (TEA), popularmente conhecido como Autismo, é uma condição de 

saúde que se caracteriza por um déficit em três importantes áreas do desenvolvimento: a comunicação, a 

socialização e o comportamento (REVISTA AUTISMO, 2020). No entanto, essa condição se expressa de forma 

heterogênea em sua população, que varia desde autistas sujeitos a déficits cognitivos profundos até aqueles 

que conseguem viver de maneira independente (MESQUITA; PEGARARO, 2013). Dessa forma, é importante 

ressaltar que há vários graus de autismo, que se manifestam de uma maneira única em cada pessoa 

(REVISTA AUTISMO, 2020).  

 

HISTÓRICO 

Historicamente a primeira descrição sobre o Autismo foi realizada pelo psiquiatra austríaco Leo 

Kanner, em 1943. Kanner baseou-se na observação comportamental de onze crianças americanas que, em 
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comum, apresentavam um aparente desligamento da sociedade como a característica mais marcante. Além 

disso, essas crianças compartilhavam estereótipos motores, como caminhar sob a ponta dos pés, e linguagem, 

como o ritmo da voz monótono (MESQUITA; PEGARARO, 2013). Na época, Kanner chamou tal patologia de 

“Autismo Infantil Precoce”, recorrendo a origem etimológica da palavra, já que “auto”, de origem grega, significa 

“si mesmo” (MESQUITA; PEGARARO, 2013). Assim, na visão de Kanner, a palavra autismo enfatizaria de 

forma clara o severo prejuízo na interação social que era evidente desde o início da vida destes pacientes 

(SCHWARTZMAN, 2010). 

Um ano após a descrição de Kanner, outro médico austríaco, Hans Asperger, descreveu sobre 

crianças com comportamentos semelhantes aos descritos por Kanner. Porém, aparentavam ser mais 

inteligentes e não apresentavam atrasos significativos no desenvolvimento da linguagem (SCHWARTZMAN, 

2010). Mais tarde, este quadro de autismo foi denominado de Síndrome de Asperger (SCHWARTZMAN, 

2010). 

 

O TEA E SUAS CLASSIFICAÇÕES 

 Atualmente o TEA pode ser classificado em grau leve, moderado ou severo, dependendo do apoio 

necessário que a pessoa precisa para realizar as atividades do dia a dia (TEA): no grau leve (nível 1) necessita 

de pouco apoio; no grau moderado (nível 2) necessita de apoio substancial; e no grau severo (nível 3) 

necessita de muito apoio substancial (APA, 2014).   

No entanto é importante ressaltar que o termo “autismo” perpassou por diversas alterações e 

classificações ao longo do tempo (ONZI; GOMES, 2015) A classificação do TEA em graus/níveis é nova, se 

comparado com o histórico da doença. Pois até então era comum subdividir o autismo em tipos: Autismo 

Infantil, Autismo Atípico, Síndrome de Asperger e entre outras classificações.  

Todavia, desde 2013, a partir nova versão do Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 

Mentais (DSM-5), as subdivisões do autismo deixaram de existir e todas ficaram sob o guarda-chuva do TEA 

(APA, 2013). Sendo assim, não existem mais tipos de autismo, mas sim, graus do Transtorno Espectro Autista 

– TEA (SCHMIDT, 2013).  

Com a nova classificação, o TEA passou a compor o código CID-11 da Classificação Internacional de 

Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, na subdivisão 6A02, código que reúne problemas relacionados a 

prejuízos na linguagem funcional e deficiência intelectual - Quadro 1 (APA, 2013).  

 

DADOS ESTATÍSTICOS 

Nas últimas décadas, a incidência de casos de TEA tem crescido de forma significativa em todo o 

mundo. Nunca se ouviu falar tanto de autismo como nos tempos atuais. Todavia, devido à escassez de 
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estudos nacionais, ainda é difícil estimar com precisão a quantidade de pessoas diagnosticadas com TEA em 

nosso país.  

Segundo Paiva Jr. (2019), o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) ainda não sabe dizer 

quantos autistas há no Brasil, pois oficialmente não há nenhum estudo sobre o assunto. Pesquisas sugerem 

que este valor deva estar próximo de 27,2 casos para cada 10.000 habitantes (PINTO et al., 2016). Moral et al. 

(2017) estimam que mais de 2 milhões de pessoas possuam autismo no Brasil. A nível mundial, estima-se que 

a prevalência do TEA esteja em torno 70 casos para cada 10.000 habitantes, sendo quatro vezes mais 

frequente em meninos (PINTO et al., 2016). 

 

Quadro 1 – Classificação do TEA no Código Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde – CID 11 – 6A02 

 
6A02 – Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) 

 6A02.0 – Transtorno do Espectro do Autismo sem deficiência intelectual (DI) e com comprometimento leve ou 
ausente da linguagem funcional; 

 6A02.1 – Transtorno do Espectro do Autismo com deficiência intelectual (DI) e com comprometimento leve ou 
ausente da linguagem funcional; 

 6A02.2 – Transtorno do Espectro do Autismo sem deficiência intelectual (DI) e com linguagem funcional 
prejudicada; 

 6A02.3 – Transtorno do Espectro do Autismo com deficiência intelectual (DI) e com linguagem funcional 
prejudicada; 

 6A02.4 – Transtorno do Espectro do Autismo sem deficiência intelectual (DI) e com ausência de linguagem 
funcional; 

 6A02.5 – Transtorno do Espectro do Autismo com deficiência intelectual (DI) e com ausência de linguagem 
funcional; 

 6A02.Y – Outro Transtorno do Espectro do Autismo especificado; 

 6A02.Z – Transtorno do Espectro do Autismo, não especificado. 
 

Fonte: elaborado com base em APA (2013). 

 

SINTOMAS, CAUSAS E DIAGNÓSTICO 

 Por englobar um conjunto de comportamentos que afetam cada indivíduo de modo e grau diferente, o 

diagnóstico de uma criança/pessoa com TEA nem sempre é fácil.  

Geralmente os pais e/ou responsáveis são os primeiros a identificar os sintomas, que são marcados 

principalmente pelas dificuldades no desenvolvimento da linguagem, nos processos de comunicação, na 

interação e no comportamento social (MORAL et al., 2017). Alguns autistas também podem apresentar 

movimentos estereotipados, repetitivos e maneirismos, assim como padrão de inteligência e comportamento 

variável (PINTO et al., 2016). Klin (2006) descreve que em média 25-30% dos autistas não apresentam 

deficiência intelectual (KLIN, 2006), no passado estes autista foram chamados de portadores da Síndrome de 

Asperger.  

Vale salientar que os sintomas do autismo normalmente se manifestam até os três anos de idade e 

que até o momento não há causa definida sabe-se apenas que a genética e fatores ambientais, como 
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complicações no parto ou no período neonatal, desempenham um papel chave nas causas do transtorno 

(MORAL et al., 2017). 

Já sobre o diagnóstico, cabe acentuar que não existe um exame específico, de cunho biológico, para 

identificação do TEA. Sendo assim, o diagnóstico é realizado com base no histórico da criança. No Brasil, o 

instrumento utilizado para análise deste histórico é a Avaliação Neuropsicológica, um exame clínico geralmente 

realizado por uma equipe multidisciplinar e que aplica diferentes escalas para diagnosticar crianças e 

adolescentes com autismo e outras condições de ordem neurológica, pois esta avaliação é utilizada para 

estudar as funções cognitivas, motoras, sensoriais, emocionais, comportamentais e sociais de uma pessoa 

(NEUMANN, 2017).  

Uma questão importante sobre a avaliação neuropsicológica em nosso país é sua acessibilidade, o 

procedimento é caro (em média de R$ 900,00 – 3.000,00 dependendo do prognóstico), o Sistema Único de 

Saúde (SUS) esta sobrecarregado e a maioria dos planos de saúde não cobrem tal procedimento. Além disso, 

ainda existem poucos profissionais qualificados para realização do procedimento. Nesse sentido, a soma de 

tais fatores resulta em diagnósticos tardios e, consequentemente, em encaminhamentos para os profissionais 

que tratam os autistas de forma tardia também. Isso, quando esses encaminhamentos e tratamentos de fato 

acontecem.  

 

TRATAMENTO 

Apesar do TEA não ser uma doença, o tratamento apropriado pode contribuir de forma significativa no 

desenvolvimento da criança ou do adolescente. Nesse sentido, a avaliação neuropsicológica além de oferecer 

um diagnóstico, também pode indicar quais as intervenções e tratamentos são indicados ao portador do TEA, 

já que o autismo afeta cada pessoa de modo e grau diferente (MESQUITA: PEGORARO, 2013). Assim, o ideal 

é que o tratamento seja individualizado, de acordo com as necessidades de cada indivíduo. 

Entretanto, na maioria das vezes as intervenções concentram-se no desenvolvimento das habilidades 

de interação social, de comunicação e de linguagem (MESQUITA: PEGORARO, 2013). Dessa forma, o 

trabalho de muitos profissionais é importante: pediatra, psiquiatra, neurologista, fonoaudiólogo, psicólogo, 

fisioterapeuta e terapeuta educacional. Nesse contexto, o trabalho desenvolvido pelos Centros de Atendimento 

Especializado, como o da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (a popular APAE), faz diferença na 

vida de muitos portadores do TEA. O problema que é que esses centros de atendimento especializado não 

atendem a demanda atual. Ainda há muitos autista sem tratamento adequado. 

Nos Centros de Atendimento muitos autistas melhoram ou atenuam comportamentos repetitivos, 

desenvolvem a linguagem e quando essa não é possível, aprendem a interagir por meio de comunicação 

alternativa - tipo de comunicação que auxilia indivíduos sem fala ou escrita funcional a interagirem por meio de 

cartões com desenhos e ilustrações que facilitam sua compreensão e comunicação (MESQUITA: 
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PEGORARO, 2013). Quando necessário, os médicos recomendam a terapia farmacológica, opção que pode 

auxiliar na atenuação de comportamentos considerados indesejáveis ou no controle da hiperatividade, por 

exemplo (MESQUITA: PEGORARO, 2013). 

 

OS PORTADORES DO TEA E A ESCOLA 

 De acordo com a Constituição Federal a educação é um direito de todos (BRASIL, 1988). Portanto 

não se pode negar esse direito aos autistas, mesmo com todas as difíceis questões e problemáticas que 

envolvem o acesso e permanência dos autistas no ambiente escolar: ausência de professor capacitado, falta 

de infraestrutura adequada, necessidade de transporte escolar, carência de material adaptado, inexistência de 

cuidadores, deficiência na prestação de um atendimento educacional especializado de qualidade e tantas 

outras difíceis questões que fazem o parte do cotidiano escolar de cada instituição que acolhe e tem a 

desafiadora missão de incluir e educar um autista. 

Várias legislações brasileiras vinculadas à educação (como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional – Lei 9. 394/1996; o Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei 8.069/1990; a Lei dos Direitos das 

Pessoas com Deficiência – Decreto 6.949/2009, e a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com 

Transtorno do Espectro Autista – Lei 12.764/2012), de forma direta ou indireta, reforçam a inclusão dos 

autistas na escola básica descrevendo as necessárias adaptações para esta inclusão. Mas, na prática, ainda 

se percebe um descaso do poder público no que se refere ao acesso e permanência dos autistas na escola. 

O Decreto 6.949 de 25 de agosto de 2009, que Promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos 

das Pessoas com Deficiência, descreve de forma clara que o deficiente, incluindo as pessoas portadoras de 

TEA, tem direito a uma educação gratuita e de qualidade em igualdade de condições com as demais pessoas 

na comunidade em que vivem. No entanto, muitos autista chegam até a escola básica, mas nela não 

permanecem. Um estudo realizado por Lima e Laplane (2016), no município de Atibaia/SP entre o período de 

2009 e 2012, mostrou que a trajetória dos autistas na escola básica é curta. A taxa de evasão é alta. Apenas 

6,38% dos autistas acompanhados na pesquisa de Lima e Laplane (2016) concluíram o Ensino Fundamental 

sem retenção. 

Diante da situação apresentada é possível evidenciar a clara necessidade de políticas públicas 

educacionais que se mostrem mais efetivas no que tange o direito da população autista ser incluída com 

dignidade na escola, para então assim lhes garantir e assegurar o direito da educação básica, pública e de 

qualidade de forma a gozar seu pleno desenvolvimento educacional. 

 

CONCLUSÃO 

 Conhecer é o TEA é de fundamental importância para a compreensão e empatia com os autistas e 

seus familiares, pois autistas fazem parte de uma minoria em nossa sociedade, que devido às condições 
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neuropsicológicas, não possuem voz. A divulgação de informações e conhecimentos sobre o assunto pode 

contribuir para o desenvolvimento de políticas públicas efetivas que acolha e inclua os autistas na sociedade e 

escola com equidade e dignidade.  

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION – APA. Manual de Diagnóstico e Estatística de Transtornos 
Mentais – 5ª Edição (DSM-5). Arlington: American Psychiatric Association, 2013. 
 
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, 1988.  
 
BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Estatuto da criança e do adolescente. Brasília: 1990. 
 
BRASIL. Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 
Brasília,1996. 
 
BRASIL. Decreto n. 6.949, de 25 de agosto de 2009. Promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos 
das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007. 
Brasília, 2009. 
 
BRASIL. Lei 12.76 de 27 de dezembro de 2012. Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da 
Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Brasília, 2012. 
 
KLIN, A. Autismo e síndrome de Asperger: uma visão geral. Revista Brasileira de Psiquiatria, São Paulo, v. 
28, p. S3-S11, 2006.  
 
LIMA, S. M.; LAPLANE, A. L. Z. Escolarização de Alunos com Autismo. Revista Brasileira de Educação 
Especial, Marília, v. 22, n. 2, p. 269-284, 2016. 
 
MESQUITA, W. S.; PEGORARO, R. F. Diagnóstico e tratamento do transtorno autístico em publicações 
brasileiras: revisão de literatura. Revista do Instituto de Ciências da Saúde, São Paulo, v. 31, n. 3; p. 324-
329, 2013. 
 
MORAL, A.; SHIMABUKURO, E. H.; ZINK, A. G.; MOLINA, E.C. Entendendo o autismo. 2017. Disponível em: 
13 jan. 2020. 
 
NEUMANN, D. M. C.; TARIGA, A. R.; PEREZ, D. F.; GOMES, P. M.; SILVEIRA, J. S.; AZAMBUJA, L. S. 
Avaliação Neuropsicológica do Transtorno do Espectro  
Autista. Portal dos Psicólogos. 2017. Disponível em: < https://www.psicologia.pt/artigos/textos/A1087.pdf>. 
Acesso em: 13 jan. 2020. 
 
ONZI, F. Z.; GOMES, R. F. Transtorno de Espectro Autista: a importância do diagnóstico e reabilitação. 
Caderno Pedagógico, Lageado, v. 12, n. 3, p. 188-199, 2015. 
 
PAIVA JR. F. Quantos autistas há no Brasil?. Revista Autismo, São Paulo, v. 5, n. 4, p.20-23, 2019. 
 



 

 

EDUCAÇÃO: AVANÇOS E DESAFIOS 454 

PINTO, R. N. M.; TORQUATO, I. M. B.; COLLET, N.; REICHERT, A. P. S.; SOUZA NETO, V. L.; SARAIVA, A. 
M. Autismo Infantil: impacto do diagnóstico e repercussões nas relações familiares. Revista Gaúcha de 
Enfermagem, Porto Alegre, v. 37, n. 3, p.1-9, 2016. 
 
REVISTA AUTISMO. O que é autismo?. 2020. Disponível em: <https://www.revistaautismo.com.br/o-que-e-
autismo/>. Acesso em: 13 jan. 2020. 
 
SCHMIDT, C. (org.). Autismo, educação e transdisciplinaridade. 1.ed. Campinas: Papirus, 2013. 
 
SCHWARTZMAN. J. S. Autismo e outros transtornos do espectro autista. Revista Autismo, São Paulo, v. 1, n. 
0, p.5-6, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             



 

 

EDUCAÇÃO: AVANÇOS E DESAFIOS 455 

Capítulo 43 

UMA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO NACIONAL VIGENTE ACERCA DA PREVENÇÃO E COMBATE AO 

BULLYING  

Angelo Luiz Ferro1 
 Dra. Branca Maria de Meneses2 

 

RESUMO 

O bullying é uma forma de violência que está presente na sociedade e configura-se como atos de violência 

física, psicológica e/ou simbólica de forma intencional ou repetitivo que é praticado por um sujeito ou grupo 

contra um outro sujeito ou grupo. A base epistemológica utilizada neste trabalho refere-se à Teoria Crítica da 

Sociedade, segundo as concepções de Adorno e Horkheimer. Este trabalho foi financiado pela CAPES 

(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) e justifica-se pela emergência de estudar e 

discutir o bullying e a necessidade de combater essa prática de maneira efetiva no âmbito escolar e, 

consequentemente, na sociedade. No século XXI, há uma preocupação eminente de que todos tenham acesso 

à educação e consigam permanecer na escola. A Declaração Universal dos Direitos Humanos já preconizava o 

acesso e a permanência na escola, para regulamentar o acesso de todos à educação e para condenar todo tipo 

de preconceito e violência que estivessem presentes na escola e na sociedade. O objetivo da pesquisa é 

analisar os documentos oficiais que discutam a temática do bullying e a importância dos gestores (diretores e 

coordenadores) e professores compreenderem a documentação oficial nacional de prevenção e eliminação ao 

bullying, para desenvolverem medidas educativas de combate ao bullying tendo a referida documentação como 

subsídio. 

Palavras-chave: Bullying; Políticas de prevenção; Violência escolar. 

AN ANALYSIS OF THE CURRENT NATIONAL LAW ABOUT BULLYING’S PREVENTION AND COMBAT  

ABSTRACT 

Bullying is a type of violence is presente in the society and it is shown as different types of violence, such as 

physical, psychological or even symbolical on an intentional and repetitive way being practiced by an individual 

or a group against another individual or another group. The epistemological basis used in this pape ris 

Horkheimer and Adorno’s conceptions about the Critical Social Theory. This paper is sponsored by CAPES 

(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) and it is justified through the emergency to 

study and discuss bullying and the need to fight this practice effectively at the school environment and 

consequently at the Society. In the 21st century there is a great concern tha everyone has access to education 

and be allowed to remain in school. It is recommended by the unoversal Declaration of Human Rights that 

everyone should access and stay in school to normatize everyone’s access to education and to concemn all 

kinds of preconceptions and violence that were presente both at school and society. The main goal of the 

research is to analyse oficial data that discuss the bullying subject and the managers’ and teachers’ importance 

to understand the oficial data about bullying prevention and eradication to develop educational ways to combat 

bullying using the aforementioned data as a basis.  

Keywords: Bullying; Prevention Policy; Scholar Violence. 
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INTRODUÇÃO 

 

Essa pesquisa tem como base epistemológica os estudos dos teóricos da Teoria Crítica da Sociedade, 

principalmente Max Horkheimer e Theodor W. Adorno. A Escola de Frankfurt foi fundada em 1924, com o 

nome de Instituto de Pesquisa Social, na Alemanha, e teve como propósito “realizar uma incorporação do 

pensamento de filósofos tradicionais, colocando-os em tensão com o mundo presente” (MATOS, 1993, p. 13). 

Faz-se importante ressaltar que no ano de 1923, antecedente a criação do Instituto, aparecem duas obras 

fundamentais da filosofia marxista do entre guerras: História e consciência de classe (1923/2003), de Lukács, e 

Marxismo e filosofia (1923/2008), de Korsch.  

Segundo Reale e Antiseri (1991)  

Em 1932, porém, Horkheimer deu vida à “Revista de pesquisa social”, que pretendia retomar 
e desenvolver a temática do “Arquivo”, mas que se apresentava com posicionamento 
certamente “socialista” e “materialista”, cuja tônica, porém, era posta na totalidade e na 
dialética: a pesquisa social é “a teoria da sociedade como um todo”; ela não se resume ou se 
dissolve em investigações especializadas e setoriais, mas tende a examinar as relações que 
ligam reciprocamente os âmbitos econômicos com os históricos, bem como os psicológicos e 
culturais, a partir de uma visão global e crítica da sociedade contemporânea. (p. 837 – 839, 
Grifos dos autores).  

 

Ou seja, não há como fazer pesquisa social a partir de disciplinas e estudos isolados, mas sim utilizar 

os conhecimentos desenvolvidos pelas mais diversas áreas do saber humano como possibilidade de 

entendimento e de análise. Horkheimer e Adorno (1973) trazem essa premissa ao utilizar como exemplo a 

sociologia, “como ciência da sociedade não pode isolar-se das outras disciplinas, como Psicologia, a História e 

a Economia” (p.45). 

Esses pesquisadores chamaram atenção sobre o significado do avanço do totalitarismo para provar a 

tese de que, sem o elemento crítico, o pensamento esclarecido tende a destruir o mundo que construiu. Há no 

progresso um fator destruidor que é preciso identificar e enfrentar. Esse projeto, que guiou as reflexões dos 

membros da Escola de Frankfurt, em especial no pós-guerra, foi referencial da filosofia de Adorno. Ele se 

voltou sobretudo à crítica do mundo administrado e controlado pelo capital – e do pensamento que o aceita 

acriticamente - por revelar o instrumentalismo da razão e da sociedade, a racionalidade que, para os 

frankfurtianos, acabou por ser utilizada como instrumento de dominação da sociedade.  

Uma das produções de violência presentes atualmente na sociedade é o bullying e, como nos diz 

Fante (2005),  pode configurar-se como direta, que encerra em si agressões físicas e agressões verbais, e 

como prática indireta, que se dá quando ocorre a propagação de boatos desagradáveis que objetivem 

discriminar e excluir a vítima de um grupo social. 
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2. DESENVOLVIMENTO  

 

Sabe-se que a violência está presente na sociedade desde os tempos mais remotos, a utilização de 

instrumentos que visam dominação da sociedade, por vezes, tem o intuito de perpetuar e aprimorar práticas de 

violência. Violência essa que fez parte dos primórdios do processo civilizatório desde a utilização da força bruta 

para se proteger de predadores até o uso de táticas para a conquista de território e, por conseguinte, espaços 

econômicos. A violência e a barbárie presentes na história da sociedade têm sido um dos objetos de pesquisa 

dos teóricos da Teoria Crítica da Sociedade, a fim de compreenderem o porquê que mesmo depois do 

iluminismo, a sociedade retornou a um estado de barbárie que, segundo Adorno e Horkheimer (1985) “a terra 

totalmente esclarecida resplandece sob o signo de uma calamidade triunfal” (p.17).  

O mundo ainda estava abalado pela barbárie que significou a II Guerra Mundial e suas práticas de 

crueldade, quando, no dia 10 de dezembro de 1948, a Organização das Nações Unidas (ONU) adotou e 

proclamou a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), em que se pode ler: 

A presente Declaração Universal dos Direitos Humanos como o ideal comum a ser atingido 
por todos os povos e todas as nações, com o objetivo de que cada indivíduo e cada órgão 
da sociedade, tendo sempre em mente esta Declaração, se esforce, através do ensino e da 
educação, por promover o respeito a esses direitos e liberdades, e, pela adoção de medidas 
progressivas de caráter nacional e internacional, por assegurar o seu reconhecimento e a 
sua observância universal e efetiva, tanto entre os povos dos próprios Estados-Membros, 
quanto entre os povos dos territórios sob sua jurisdição. (ONU, 1948, p. 01). 

 
Foi a constituição de um marco legal, que teve grande influência no cenário educacional, fornecendo à 

educação arcabouço para assegurar o respeito a todas as pessoas. Os ideais de uma sociedade que se pauta 

na inclusão e no combate a qualquer forma de violência na escola recebem influência da declaração 

supracitada, e, dentre outras declarações embasadas nesta que possam ser mencionadas, encontra-se a 

Declaração Mundial sobre Educação para Todos, que foi estruturada em Jomtien, na Tailândia, em 1990, e, ao 

fazer um resgate do que simbolizou o documento da Declaração dos Direitos Humanos (1948), enfatizou o 

compromisso com a busca por uma educação de qualidade, acessível a todos. O Artigo 3, mais 

particularmente em seus itens 2 e 4, afirma que: 

2. Para que a educação básica se torne equitativa, é mister oferecer a todas as crianças, 
jovens e adultos, a oportunidade de alcançar e manter um padrão mínimo de qualidade da 
aprendizagem. A prioridade mais urgente é melhorar a qualidade e garantir o acesso à 
educação para meninas e mulheres, e superar todos os obstáculos que impedem sua 
participação ativa no processo educativo. Os preconceitos e estereótipos de qualquer 
natureza devem ser eliminados da educação. 4. Um compromisso efetivo para superar as 
disparidades educacionais deve ser assumido. Os grupos excluídos - os pobres: os 
meninos e meninas de rua ou trabalhadores; as populações das periferias urbanas e zonas 
rurais os nómades e os trabalhadores migrantes; os povos indígenas; as minorias étnicas, 
raciais e lingüísticas: os refugiados; os deslocados pela guerra; e os povos submetidos a 
um regime de ocupação - não devem sofrer qualquer tipo de discriminação no acesso às 
oportunidades educacionais. (UNESCO, 1998, p. 4). 
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Há presente nesta declaração a orientação de que, no âmbito educacional, não cabem preconceitos e 

discriminação por quaisquer que sejam os motivos, defendendo-se, portanto, que todos devem ter acesso a 

oportunidades educacionais, indiscrimidamente. Outro marco para a educação inclusiva e para o combate todo 

tipo de violência na escola foi a Declaração de Salamanca, de 1994. 

A sociedade em que vivemos não é inclusiva e isso se apresenta similarmente na educação, fazendo-

se mister a criação de leis e acordos para regulamentar a inclusão e opor-se às formas de violência no âmbito 

escolar. Inúmeros países participam da elaboração dessa declaração, e a mesma postula que: 

– 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 provêm uma educação efetiva à maioria das crianças e aprimoram a eficiência e, 
em última instância, o custo da eficácia de todo o sistema educacional. (UNESCO, 1994, p. 
IX). 

 
O texto da declaração postula que a escola que é orientada para a inclusão consegue desenvolver 

meios mais efetivos de combater a discriminação. Vale a pena questionar até que ponto o que está escrito 

nesta declaração acontece de fato.  

Constitui-se como dever da escola encontrar meios para que exista orientação inclusiva e criar outros 

eficazes no combate a qualquer tipo de discriminação, propiciando aos estudantes um ambiente seguro para a 

aprendizagem. O Brasil é cossignatário de todas essas declarações e, além disso, possui leis que asseguram 

o direito à educação respaldam a discriminação e o bullying.  

A Constituição Federal do Brasil, de 1988, em seu artigo 205, traz a educação como um direto de todos 

e um dever do Estado, objetivando o desenvolvimento do sujeito e preparando- o para o exercício da cidadania 

(BRASIL, 1988). 

Durante a presidência de Fernando Henrique Cardoso, precisamente no ano de 1996, foi elaborada e 

publicada a Lei Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional, onde no Título II – Dos Princípios e Fins da Educação Nacional, no Art. 2, preconiza que: 

Art. 2º A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e 
nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do 
educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.  
Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o 
saber; 
III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; 
IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância. (BRASIL, 1996, p. 1). 

 

Posteriormente, durante a presidência de Dilma Rousseff, houve grande avanço no que diz respeito a 

políticas de combate ao bullying, uma vez que nunca outrora foram pensadas leis que tratassem exclusivamente 

do bullying e resguardassem o direito das vítimas dessa violência (BRASIL, 2005). 
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Quando se pensa sobre o bullying, deve-se saber que o termo foi incorporado às práticas discursivas do 

senso-comum da sociedade contemporânea, porém não é comum que se faça questionamentos sobre essa 

prática, que se encontra inserida no cotidiano do indivíduo, o qual, por vezes, não se interroga a respeito da 

gravidade que isso traz para o quem sofre com essa ação, bem como para a sociedade como um todo. A 

escola, como um dos órgãos responsáveis pela educação do sujeito, deve aprender a detectar a prática do 

bullying e, subsidiada pelo que dizem os documentos legais, propiciar meios objetivos para que essa prática 

seja discutida e combatida no âmbito escolar e, consequentemente, na sociedade como um todo. 

O propósito desta pesquisa é analisar os documentos oficiais que discutam a temática do bullying e a 

importância dos gestores (diretores e coordenadores) e professores compreenderem a documentação oficial 

nacional de prevenção e eliminação ao bullying, para desenvolverem medidas educativas de combate ao 

bullying tendo a referida documentação como subsídio, pois somente a partir do entendimento do que é a 

educação e como deve ser dirigida para o bem do estudante.  

Com a Lei Nº 13.185, de 6 de novembro de 2015, institui-se o Programa de Combate à Intimidação 

Sistemática (Bullying), o qual se torna um marco legal de combate ao bullying, pois, em um dos seus artigos, 

apresenta o conceito de intimidação sistemática, que segue: 

Art. 2o: Caracteriza-se a intimidação sistemática (bullying) quando há violência física ou 
psicológica em atos de intimidação, humilhação ou discriminação e, ainda: 
I – ataques físicos; 
II – insultos pessoais; 
III – comentários sistemáticos e apelidos pejorativos;  
IV – ameaças por quaisquer meios; 
V – grafites depreciativos; 
VI – expressões preconceituosas; 
VII – isolamento social consciente e premeditado;  
VIII – pilhérias. (BRASIL, 2005, p. 1. Grifo do autor). 

 
Classifica-se, no corpo dessa lei, quais são as formas de agressões que o indivíduo pode sofrer, 

formalizando, de maneira legal, o que é considerado bullying. Esta lei torna-se um elemento importante para 

subsidiar gestores e professores na escola, pois muitas vezes, por carência de definições objetivas ou por 

falhas na formação, não percebem se há prática de bullying no ambiente escolar. O processo de formação 

universitária desses gestores e professores não é objeto de estudo desta pesquisa, porém é importante saber 

se no constante processo formação os mesmos tiveram ou não compreensão da existência dessa lei. 

A pesquisadora Fante (2005) escreve que o bullying se caracteriza como: 

[…] um conjunto de atitudes agressivas, intencionais e repetitivas que ocorrem sem 
motivação evidente, adotado por um ou mais alunos contra outro(s) causando dor, angústia 
e sofrimento. Insultos, intimidações, apelidos cruéis, gozações que magoam 
profundamente, acusações injustas, atuações de grupos que hostilizam, ridicularizam e 
infernizam a vida de outros alunos levando-os à exclusão, além de danos físicos, morais e 
materiais, são algumas manifestações do comportamento do bullying. (FANTE, 2005, p. 
28). 



 

 

EDUCAÇÃO: AVANÇOS E DESAFIOS 460 

A prática de bullying, de acordo com Fante (2005), pode configurar-se como direta, que encerra em si 

agressões físicas (bater, empurrar etc.) e agressões verbais (insultos, apelidos etc.) e como prática indireta, que 

se dá quando ocorre a propagação de boatos desagradáveis que objetivem discriminar e excluir a vítima de um 

grupo social. Vale ressaltar que a Lei Nº 13.185, assinada no governo de Dilma Rousseff, inclui mais uma 

modalidade de bullying, a saber, que: 

Parágrafo único. Há intimidação sistemática na rede mundial de computadores 
(cyberbullying), quando se usarem os instrumentos que lhe são próprios para depreciar, 
incitar a violência, adulterar fotos e dados pessoais com o intuito de criar meios de 
constrangimento psicossocial. (BRASIL, 2005, p. 1. Grifo do autor). 
 

Há uma terceira prática de bullying, de acordo com a lei supracitada, chamada cyberbullying, a qual se 

dá quando a rede mundial de computadores é utilizada como meio para disseminar boatos desagradáveis, 

propagar fotos adulteradas, causando mal-estar no indivíduo que está sofrendo a ação. 

Algumas práticas de bullying podem passar despercebidas no ambiente escolar. Por vezes, gestores e 

professores compreendem que determinadas práticas que acontecem na escola, tais como empurrões na hora 

do intervalo e apelidos, são apenas brincadeiras naturais de estudantes. Adorno adverte que “cotoveladas 

constituem sem dúvida uma expressão da barbárie” (ADORNO, 1995a, p. 162). 

Práticas de violência não deveriam ser entendidas como naturais, a naturalização das práticas implica 

em um sentimento de despreocupação com o indivíduo que sofre essas violências, bem como com o que 

pratica. A educação não deve ser subsidiada por essa relação de naturalização. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em seu livro Educação e Emancipação, Adorno (1995) afirma que “a educação tem sentido unicamente 

como educação dirigida a uma autorreflexão crítica” (ADORNO, 1995a, p. 121), ou seja, os gestores e 

professores devem desenvolver estratégias para educar indivíduos autônomos e capazes de compreender o 

mundo e a sociedade, não se tornando seres passivos às contradições, uma vez que a “[…] passividade 

inofensiva constitui ela própria, provavelmente, apenas uma forma da barbárie, na medida em que está pronta 

para contemplar o horror e se omitir no momento decisivo” (ADORNO, 1995a, p. 164). 

Fante (2005) relata que, para que seja possível pensar meios e estratégias de intervenção contra o 

bullying, os gestores e professores devem saber se essas práticas ocorrem nas escolas, entenderem como 

ocorre esse fenômeno e, mais do que isso, quais consequências esse comportamento pode trazer para o 

ambiente escolar. Mas, antes disso, faz-se necessário que os gestores e professores reflitam sobre sua 

formação e se conhecem e compreendem os documentos oficiais nacionais de prevenção e eliminação do 

bullying e se esses servem de aporte para que desenvolvam nas escolas oficinas e medidas educativas a 

respeito de esclarecimentos sobre o bullying, prevenção e eliminação do mesmo. 
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Assim sendo, o esclarecimento sobre a prática do bullying é, antes de tudo, uma necessidade para que 

posteriormente desenvolvam-se medidas efetivas no âmbito escolar e conscientização dos estudantes. 
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RESUMO 
 
O presente trabalho intitulado “Uma análise do processo de inclusão de crianças autistas na rede regular de 
ensino, em Caxias/MA”, tem por objetivo analisar as contribuições das ações pedagógicas realizadas na 
Unidade Escolar Municipal Lourdes Feitosa para garantir a inclusão de crianças autistas. A pesquisa tem como 
base em teóricos como: Bosa (2002); Libânio (2012); Tolezani (2010), além de documentos legais como (LDB, 
CF, Doc site MEC). A abordagem metodológica utilizada é de cunho qualitativo, realizada através de estudos 
sobre o assunto com a coleta de dados em forma de questionário fechado com 10 perguntas direcionadas a 07 
professores, na escola U.E.M. Lourdes Feitosa no turno vespertino. A pesquisa nos mostra que as ações 
inclusivas se fazem necessárias não só no espaço escolar, mas em todos os espaços sociais, mesmo com os 
diversos desafios enfrentados pela escola, para que de fato ocorra a inclusão de alunos com necessidades 
especiais, como os autistas. Nas considerações finais acerca da pesquisa entende-se que a escola deve ser 
estruturada e voltada para a diversidade humana, tendo em vista a interação e a integração, como 
contribuições a inclusão social. 
 
Palavras chaves: Educação inclusiva. Diversidade. Autismo. Ensino e aprendizagem. 
 

1 INTRODUÇÃO 

  

A inclusão é um direito social, não deve ser só uma discussão dos dias atuais, mas deve de fato 

ocorrer como garantia de direito, objetivando que todos possam ser inclusos nos espaços sociais, 

principalmente na escola, com ações que atendam as mais diversas necessidades dos alunos. E os 
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professores em sua prática pedagógica, devem adequar os conteúdos e as metodologias utilizadas em sala de 

aula, para melhor atender a todos sem exclusão. 

Nesse sentido, apresente pesquisa a discute algumas considerações sobre o transtorno do espectro 

autista, ressaltando que este requer ações que possibilitem uma relação com meio social, sendo 

extremamente importante para o seu desenvolvimento socio cognitivo. Assim, sabendo-se que a escola 

contribui por meio dessas ações para inclusão dos alunos autistas em seu processo de ensino aprendizagem e 

interação social, questiona-se: Como as ações pedagógicas desenvolvidas na escola U.E.M. Lourdes Feitosa 

possibilitam a garantia de inclusão de crianças com autismo?  

Nessa perspectiva de abordagem, a presente pesquisa sobre o tema: “Uma análise do processo de 

inclusão de crianças autistas na rede regular de ensino, em Caxias/MA”, o objetivo geral do trabalho busca 

analisar as contribuições das ações pedagógicas realizadas na U.E.M. Lourdes Feitosa para garantir a 

inclusão de crianças autistas. Para tanto, apresenta como objetivos específicos:  compreender a relação da 

escola e a inclusão social, identificar a ações pedagógica com crianças autistas e apresentar ações de inclusão 

no espaço escolar.  

Tendo em vista, as contribuições, principalmente na garantia de direito, a escola com espaço do saber 

deve salvaguardar a inclusão desde a acessibilidade a ações que respeito a diversidade humana.   

Trata-se de uma pesquisa de campo de cunho exploratório e qualitativo, com coleta de dados através 

de questionários fechados, direcionados aos professores da escola Lourdes Feitosa, por meio do qual almeja-

se saber como de fato ocorre a inclusão dos alunos autistas no espaço escolar, o papel do professor nesse 

processo e a parceira da família para contribuir com o ato de incluir.  

Para análise dos dados, utiliza-se como base teórica os estudos de Bosa (2002); Libânio (2012); 

Tolezani (2010), além de documentos legais como (LDB, CF, Doc site MEC).  

O trabalho encontra-se estruturado em três sessões complementares: na primeira, apresenta-se os 

fundamentos teóricos e algumas considerações sobre o transtorno do espectro autista; na segunda sessão 

apresenta-se as análises e resultados da pesquisa de campo realizada e por fim, apresenta-se as 

considerações finais das pesquisadoras evidenciando que a escola deve ser estruturada e voltada para a 

diversidade humana, tendo em vista a interação e a integração, como contribuições a inclusão social. 

 

2 AÇÕES INCLUSIVAS NO ESPAÇO ESCOLAR 

 

A escola tem um compromisso com o desenvolvimento dos sujeitos, nos processos inclusivos 

vinculados a esses princípios, reside uma grande preocupação com a construção de materiais e a 

implementação de metodologias de ensino que venham a produzir uma aprendizagem individualizada, levando 

em consideração as necessidades específicas dos sujeitos, suas potencialidades e desafios. Porém, grande 
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parte das discussões realizadas é centrada nas metodologias de ensino. A inclusão é tomada como algo 

natural, como se ela estivesse, desde sempre, aí no mundo (HATTGE; KLAUS, 2014, p. 329). 

Todos que fazem parte da educação, como os professores, gestores, pais e a sociedade modo geral 

tem um papel importante para que a inclusão garantida nos documentos legais seja realizada no contexto 

educacional na realidade social. O currículo, as metodologias, os conteúdos, o espaço físico da escola, a 

prática do professor entre outros fatores deve ser constantemente refletida. 

 Autismo é um transtorno global do desenvolvimento (TGD), porque é uma alteração que afeta 

diversas capacidades como a comunicação, a socialização, e o comportamento do indivíduo, fazendo assim 

parte de um grupo de síndromes, classificado pelo CID-10 e o (TID) conhecido como transtorno invasivo do 

desenvolvimento, porque abarca diversas dificuldades no desenvolvimento humano. Porém, o autismo recebeu 

um termo mais atual (TEA) que significa Transtorno do Espectro Autista, pois engloba a síndrome de Asperger, 

que não é mais vista como uma especificação distinta (FONSECA, 2014). 

Historicamente, foram diversos os conceitos em que o autismo se incluiu, conforme as áreas em que 

era pesquisado. Assim, houve conceitos com aplicação dos termos psicose e esquizofrenia ao autismo, 

aplicados por Leo Kanner e Hans Asperger, além de transtorno invasivo do desenvolvimento pela área da 

psicologia e transtorno global de desenvolvimento pela psiquiatria. Na contemporaneidade, a área da 

neurociência o classifica como patologia neurológica e usa o termo “transtorno do espectro autista, para 

nomeá-la. Nela se inclui o autismo propriamente dito a síndrome de Asperger e a síndrome de Rett” 

(CONSENZA; GUERRA, 2011, p. 132). 

Um dos métodos mais utilizados no Brasil devido melhora significativa durante o tratamento da criança 

no espectro autista é o Programa Son-Rise, pois “oferece uma abordagem educacional prática e abrangente 

para inspirar as crianças, adolescentes e adultos com autismo a participarem ativamente em interações 

divertidas, espontâneas e dinâmicas com os pais, outros adultos e crianças” (TOLEZANI, 2010, p. 8). 

Por isso, o conhecimento sobre os transtornos devem ser melhor discutidos, pois a aprendizagem 

assim como ocorre na diversa sociedade, vai ocorrer de modo diverso também. Compreender a realidade dos 

alunos autistas é importante para busca estratégias que favoreça a interação social destes alunos em sala de 

aula. 

A Declaração de Salamanca (1994), que assegura a necessidade e urgência de providenciar a 

educação para as crianças, jovens e adultos com necessidades educacionais especiais dentro do sistema 

regular de ensino [...]. Diz respeito à educação especial: 

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 
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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). 

 
Ou seja, os obstáculos são múltiplos como já mencionados, muitas barreiras que limitam, como o 

preconceito, a estigmatização, carência de profissionais capacitados, que se somam a falta de acessibilidade 

no ambiente físico da escola, falta de conhecimento acerca dos direitos dos sujeitos com necessidades 

especiais, a comunicação dentre outros entraves. Carvalho (2006, p. 60) afirma que o desafio do milênio é 

conscientizar a sociedade de que as limitações impostas pelas diversas manifestações de deficiências não 

devem ser confundidas com impedimentos. 

 

2.1 Análise e resultado dos dados 

 

A pesquisa “Uma análise do processo de inclusão de crianças autistas na rede regular de ensino, em 

Caxias/MA”, realizou-se com a coleta de dados, na escola UEM Lourdes Feitosa, localizada na Travessa 

Senador Clodomir Cardoso no bairro Cangalheiro, em Caxias/MA, a qual passou a funcionar a partir de 2010, 

com turmas do ensino fundamental no turno matutino e vespertino. A abordagem metodológica de cunho 

qualitativo, realizou-se através de estudos sobre o assunto com a coleta de dados em forma de questionário 

fechado com 10 perguntas direcionadas a 7 professores, na escola Lourdes Feitosa no turno vespertino.  

Em sua metodologia apresenta o caráter exploratório, pois procura entender e retratar uma realidade 

distinta. A pesquisa segue uma abordagem qualitativa que objetiva refletir e analisar os dados sem que se 

ignore ou exclua características relevantes de uma circunstância autêntica (GIL, 2010). 

As escolas com propostas inclusivas devem reconhecer e responder às diversas dificuldades de seus 

alunos, acomodando os diferentes estilos e ritmos de aprendizagem e assegurando uma educação de 

qualidade para todos mediante currículos apropriados, modificações organizações, estratégias de ensino, 

recursos e parcerias com as comunidades. A inclusão exige da escola novos posicionamentos que implicam 

num esforço de atualização e reestruturação das condições atuais, para que o ensino se modernize e para que 

os professores se aperfeiçoem, adequando as ações pedagógicas à diversidade dos aprendizes (VELTRONE; 

MENDES, 2007, p. 2). 
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Imagem 01 – Sala de AEE na escola Lourdes Feitosa. 

 

                    Fonte: Pesquisadoras, 2019. 

 

O atendimento educacional especializado às pessoas com autismo deve ser, de preferência, na rede 

regular de ensino. Porém, não são todas as crianças e adolescentes com autismo que se beneficiam do ensino 

em salas comuns de escolas regulares, cada caso deve ser analisado individualmente pela equipe pedagógica 

e de saúde que acompanha a criança ou o adolescente. Alguns se adaptam bem à inclusão em escolas 

regulares, porém em salas menores, com suporte, ou até em salas especiais. Algumas crianças e 

adolescentes com autismo, geralmente, com outras deficiências associadas, se adaptam melhor a escolas 

especiais. Depende das características individuais de cada um, do momento de vida e de desenvolvimento no 

qual que está. 

Libâneo (2012) nos diz que o pedagogo é o profissional que atua em várias áreas da prática educativa, 

direta ou indiretamente ligada a organização e aos processos de transmissão de saberes e modos de ação. 

Portanto, a mediação dos educadores no processo de desenvolvimento dos alunos é necessária. No gráfico a 

seguir sobre a atuação de profissionais especializados que contribua com o processo de inclusão na escola, 

temos alguns dados importantes para entender o processo de inclusão na escola pesquisada. 

Gráfico 01 – Na escola Lourdes Feitosa existe professores especialistas em educação especial? 

 

               Fonte: Pesquisadoras, 2019. 
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Dos dados obtidos como mostra o gráfico, há profissionais especializados, pois 83% dos professores 

responderam que sim e 17% afirmam que vários são os profissionais especializados na escola e que atuam na 

viabilização do processo de inclusão. 

Conforme afirma Minetto (2008), o professor precisa organizar-se com antecedência, planejar com 

detalhes as atividades e registrar o que deu certo e depois rever de que modo as coisas poderiam ter sido 

melhores. É preciso olhar para o resultado alcançado e perceber o quanto “todos” os alunos estão se 

beneficiando das ações educativas.  

O papel do projeto é o eixo do processo inclusivo na escola, refletido sua prática, contribui para a 

melhoria da educação, ou seja, para a inclusão tanto por meio da conscientização de todos quanto da sua 

efetivação realização, no gráfico abaixo sobre a formação continuada do professor comprometido com o 

processo dos alunos em suas necessidades diversas. 

 

Gráfico 02 – Há formação ou capacitação aos professores da escola voltada para inclusão? 

 

 

                Fonte: Pesquisadoras, 2019. 

 

 Quando questionados se os professores têm alguma formação ou capacitação em educação inclusiva, 

dos 7 professores que responderam 57% afirmam que sim e 43% afirmam desconhecer se os colegas têm 

alguma formação em educação especial inclusiva. 

Assim, é de suma importância, que os profissionais da educação repensem constantemente suas 

práticas. Começando por atualizar-se constantemente, tanto na busca de conhecimentos, como de práticas 

pedagógicas necessárias à sua prática educativa, pois, conforme Lopes; Veiga Neto (2011, p. 123). A inclusão 

não é boa por si mesma; quando baseada somente nos seus próprios objetivos, sem ações específicas e 

efetivas para sua construção. 

Bueno (2001) aponta que um ensino de qualidade para crianças com necessidades educacionais 

especiais, na perspectiva de uma educação inclusiva, envolve no mínimo dois tipos de formação profissional 
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docente, sendo elas: professores “generalistas” do ensino regular, com um mínimo de conhecimento e prática 

do aluno diversificado; e professores “especialistas” nas diferentes necessidades educacionais especiais, tanto 

para o apoio desses indivíduos quanto para o apoio do trabalho a ser realizado. 

Os alunos tem características diferentes, as semelhanças não se dão de forma homogênea na 

sociedade, cada um tem um gosto musical, uma religião diferente, opiniões diversas e em sala de aula é o 

local onde essas diferenciações se iniciam, da mesma forma são no processo de ensino aprendizagem, as 

habilidades e competência das crianças se dão de modos diversos, a seguir um dos questionamentos do 

questionários era de como seria o envolvimento dos alunos autistas nas atividades escolares. 

Gráfico 03 – Os alunos autistas participam das atividades na escola. 

 

 

                Fonte: Pesquisadoras, 2019. 

 

As respostas dos professores já nos mostram uma barreira no processo de inclusão, mas também 

pode representar um passo importante de possibilidades para a inclusão, pois 71% dos professores afirmaram 

que o envolvimento de alunos autistas ocorre sempre que possível e 29% já afirmam que todos participam 

ativamente. 

Os indivíduos autistas apresentam comportamentos variados, conforme Gómez e Terán (2014) 

lembram as questões como: coordenação motora, linguagem, âmbito cognitivo, alimentação e outros. Na 

coordenação motora é ressaltada a questão de que é difícil para o autista imitar atividades motoras 

representadas por outros, apresentando outros tipos de comportamentos ritualísticos e apegos a determinados 

objetos de seu interesse; há atrasos na fala, alguns falam em um tom de canção, não considerando o 

envolvimento de interesse pelo outro indivíduo a qual está falando, faz também o uso de repetição de palavras, 

ao qual se chama de ecolalias; no âmbito cognitivo é lembrado que enquanto alguns indivíduos autistas 

apresentam uma limitação profunda às atividades, outras já são marcadas por um talento extraordinário como, 

por exemplo, a memorização de músicas, desenhos, listas telefônicas entre outras; já na questão de 
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alimentação é comum que apresentem rejeição total a um tipo de alimento ou então apreciação elevada por 

determinados alimentos. 

Compreender o autismo é abrir caminhos para o entendimento do nosso desenvolvimento. Estudar 

autismo é ter nas mãos um “laboratório natural” de onde se vislumbra o impacto da privação das relações 

recíprocas desde cedo na vida. Conviver com o autismo é abdicar de uma só forma de ver o mundo - aquela 

que nos foi oportunizada desde a infância. É pensar de formas múltiplas e alternativas sem, contudo, perder o 

compromisso com a ciência (e a consciência!) – com a ética. É percorrer caminhos nem sempre equipados 

com um mapa nas mãos, é falar e ouvir uma linguagem, é criar oportunidades de troca e espaço para o nosso 

saber e ignorância (BOSA, 2002, p. 13). 

A acessibilidade é outro desafio nos dias atuais, fazendo-se necessário um olhar sobre a mobilidade 

nos espaços públicos, uma vez que a locomoção também se trata de um direito social, o direito de ir e vim, por 

isso as rampas, barras de apoio, cadeiras adaptadas, assim como os recursos pedagógicos devem ser 

incluídos no espaço escolar como parte da diversidade escolar. 

Construir uma sociedade inclusiva é um processo de suma importância para o desenvolvimento e 

preservação de um Estado democrático. Entende-se por inclusão o direito, a todos, do alcance continuado ao 

lugar comum da vida em comunidade, comunidade essa que deve estar orientada por ações de acolhimento à 

diversidade humana, de aceitação das diferenças individuais, de esforço coletivo na equiparação de 

oportunidades de desenvolvimento, com qualidade, em todas as dimensões da vida (Diretrizes Nacionais de 

Educação Especial para Educação Básica (BRASIL, 2001, p. 13). 

Gráfico 04 – A escola favorece a acessibilidade? 

 

 

                Fonte: Pesquisadoras, 2019. 
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Os professores em sua maioria afirmam que o espaço escolar favorece a acessibilidade, 72% afirmam 

que aos poucos a escola vem se adaptando, 14% afirmam que sim o espaço favorece a acessibilidade e 

outros 14% afirmam que não. 

Não é de grande utilidade ter espaço propício, recursos pedagógicos e não saber como e quando 

utilizar, pois, o ambiente inclusivo é aquele que possibilita o desenvolvimento eficiente, que faz uso de 

comportamentos de trabalho adequados às necessidades educativas especiais, que considere as 

potencialidades do indivíduo, possibilitando ao máximo o contato com toda a comunidade escolar. Diante 

disso, faz-se importante lembrar que, “se ainda não é do conhecimento geral, é importante que se saiba que as 

escolas especiais complementam, e não substituem a escola comum” (MANTOAN, 2006, p. 26). 

Diante dos obstáculos que a escola tem de enfrentar para promover a educação inclusiva, Bueno 

(2001) ainda argumenta ser necessário promover uma avaliação das reais condições dos sistemas de ensino, 

a fim de que a inclusão ocorra de forma gradativa, contínua, sistemática e planejada. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A inclusão é um direito e dever de todos, uma sociedade é diversa e todos devem se respeitar em 

suas diferenças, a escola tem deve construir esses valores e reforçar as relações inclusivas no meio social, 

assim como, a família. Ao analisar as contribuições das ações pedagógicas realizadas na U.E.M. Lourdes 

Feitosa para garantir a inclusão de crianças autistas e, principalmente a garantia de direitos legais, observou-

se que a referida instituição oportuniza a inclusão desde a acessibilidade a ações que respeito a diversidade 

humana.   

A inclusão na escola busca atender às necessidades educativas especiais de todos os alunos, em 

salas de aulas comuns, em um sistema regular de ensino, de forma a promover a aprendizagem e o 

desenvolvimento pessoal de todos. Na proposta de educação inclusiva todos os alunos devem ter a 

possibilidade de integrar-se ao ensino regular, como as crianças autistas. Nessa proposta, deverá adaptar-se 

para atender às necessidades destes alunos inseridos em classes regulares.  

Portanto, requer mudanças significativas na estrutura e no funcionamento das escolas, na formação 

dos professores e nas relações família-escola, com uma gestão escolar comprometida. Constatamos que 

existe um processo de contínuo de inclusão na escola Lourdes Feitosa com alunos com diversas 

necessidades, mesmo com os desafios que enfrentam para adaptar o espaço, os conteúdos e o processo de 

ensino aprendizagem. 

Assim, compreender os múltiplos desafios da educação inclusiva através da escola e da realidade 

social do país, também como possibilidades de mudanças, que visam avanços em prol da igualdade e 

equidade em todos os espaços, inclusive na escola. Além de gerarem debates e reflexões, uma vez que, 
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objetivam contemplar a melhoria no processo evolutivo da educação inclusiva, com docentes, gestores, 

sociedade e Estado mais comprometidos com a responsabilidade de incluir a todos, em todos os espaços. 

Diante do exposto, entende-se que a escola deve ser estruturada e voltada para a diversidade 

humana, tendo em vista a interação e a integração, o respeito como direito a todos em suas muitas 

características particulares.   
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